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Szanowni Państwo, 

 

przekazujemy w Państwa ręce drugi w tym roku 

numer informatora prawnego Węgry. 

W najnowszym Newsletterze piszemy o 

przełomowym postępowaniu węgierskiego SN w sprawie 

kursu spłaty kredytów walutowych, o rządowych 

obligacjach meldunkowych (tzw. węgierskim 

obywatelstwie inwestycyjnym) oraz o nowym kodeksie 

cywilnym.  

Mamy nadzieję, że informacje w nim zawarte będą 

mogli Państwo wykorzystać w rozwoju Państa 

biznesu. Zapraszamy także na naszą stronę 

internetową www.bisztrai.com, gdzie w rubryce 

Centrum Prasowe zamieszczać będziemy 

publikacje dotyczące trudnych, a przez to 

interesujących zagadnień prawnych związanych z 

Państwa działalnością. 

 

 

Z poważaniem, 

 

Izabela Kisłow-Bisztrai  dr. Gábor Bisztrai 

Radca prawny (PL)              Adwokat (HU) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

WĘGIERSKI SĄD NAJWYŻSZY W SPRAWIE KURSU 
SPŁATY KREDYTÓW WALUTOWYCH 

 

Sąd w Szeged po rozpatrzeniu w drugiej instancji 

sprawy z powództwa prezesa Stowarzyszenia Ochrony 

Dłużników Bankowych orzekł w kwietniu 2012 r., że przy 

wypłacie przez bank kredytu w walucie obcej i przy jego 

spłacie przez dłużnika należy stosować ten sam rodzaj 

kursu walutowego. Orzeczenie jest prawomocne. 

Sąd w Szeged, analizując umowę kredytu 

hipotecznego denominowanego w walucie obcej, zawartą w 

2008 r. w formie aktu notarialnego, uznał za nieuczciwe jej 

postanowienie, zgodnie z którym bank przy spłacie kredytu 

dokonał przeliczenia wymaganej sumy według kursu 

sprzedaży waluty. Zdaniem sądu drugiej instancji 

stosowanie kursu sprzedaży samo w sobie nie jest 

nieczciwe, jednak w przedmiotowej sprawie taki jego 

charakter wynika z faktu, że przy wypłacie kredytu bank 

posługiwał się kursem kupna waluty. 

W przypadku kredytu denominowanego w 

walucie obcej węgierskie banki nie wypłacają dłużnikom 

obcej waluty, ani też nie przyjmują od dłużników spłaty 

kredytu w dewizie. Nie odbywa się więc sprzedaż 

(wymiana) waluty. Sąd odwoławczy stanął na stanowisku, 

że w umowie kredytowej uczciwe jest postanowienie, 

zgodnie z którym wypłata i spłata kredytu jest rozliczana z 

zastosowaniem takiego samego rodzaju kursu. Z tego 

względu Sąd w Szeged, działając jako sąd odwoławczy, 
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utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji i nakazał z 

mocą wsteczną stosowanie przy spłacie kredytu kursu 

kupna zamiast kursu sprzedaży.    

Bank OTP, będący w przedmiotowej sprawie 

stroną pozwaną, złożył od wyroku sądu drugiej instancji 

skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego (SN). W skardze 

kasacyjnej bank podniósł, że sąd nie może badać 

nieuczciwości postanowień umownych, jeżeli sama umowa 

jest sformułowana w sposób jasny i zrozumiały. Zdaniem 

banku, przypadająca mu suma z różnicy kursowej stanowi 

część wynagrodzenia banku.  

SN zawiesił postępowanie kasacyjne, zwracając się 

do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ETS) z 

wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. 

Wniosek ten będzie rozpatrywany w trybie przyspieszonym 

z uwagi na istotne znaczenie społeczne roztrzygnięcia.  

Węgierski SN oczekuje od ETS odpowiedzi na 

pytanie, czy w przypadku kredytu, którego kwota jest 

ustalona w walucie obcej, ale wypłacana w walucie krajowej 

i którego spłaty odbywają się w walucie krajowej, 

postanowienia umowne dotyczące kursów 

przeliczeniowych, jednostronnie narzucone klientowi przez 

bank, mieszczą się w pojęciu „głównego przedmiotu 

umowy”.   

W przypadku negatywnej odpowiedzi, Sąd 

Najwyższy zwraca się z pytaniem, czy różnica pomiędzy 

kursem sprzedaży a kursem kupna waluty może stanowić 

wynagrodzenie banku, które można badać pod kątem jego 

ewentualnej nieproporcjonalności w stosunku do usługi. W 

tym zakresie SN pyta ponadto, czy ma znaczenie fakt, czy 

pomiędzy konsumentem a instytucją finansową 

rzeczywiście dochodzi do wymiany waluty.  

SN oczekuje ponadto sprecyzowania, co oznaczają 

„jasne i zrozumiałe” warunki umów – czy dla konsumenta 

same w sobie powinny być językowo jasne i zrozumiałe, czy 

wymagane jest również, aby jasny i zrozumiały był cel 

ekonomiczny stosowania poszczególnych postanowień i ich 

związek z pozostałymi postanowieniami umowy. 

 
RZĄDOWE OBLIGACJE MELDUNKOWE 

(„WĘGIERSKIE OBYWATELSTWO INWESTYCYJNE”) 
 

Pod koniec 2012 roku parlament węgierski przyjął 

nowelizację ustawy o wjeździe i pobycie obywateli państw 

trzecich, która wprowadza ramy prawne dla instytucji 

meldunku („obywatelstwa”) inwestycyjnego.  

Zgodnie z przepisami, zezwolenie na pobyt może 

otrzymać cudzoziemiec (obywatel państwa trzeciego, tj. 

spoza Unii Europejskiej), będący osobą fizyczną lub spółką, 

w której wspólnikiem większościowym jest cudzoziemiec, 

który dokona zakupu  specjalnych papierów wartościowych 

o wartości min. 250.000 Euro i o terminie zapadalności nie 

krótszym niż 5 lat. 

Takie papiery wartościowe ma prawo emitować – 

w danym państwie, poza granicami Węgier –  podmiot, 

który zawrze umowę ze spółką Centrum Zarządzania 

Długiem Publicznym (węg. Államadóság Kezelő Központ 

Zrt.). Cudzoziemiec będzie zobowiązany w zamian za 

zezwolenie na pobyt stały dokonać inwestycji w węgierskie 

obligacje rządowe o przynajmniej pięcioletnim terminie 

zapadalności.  

Chociaż nowelizacja weszła w życie ponad dwa 

miesiące temu, sprzedaż papierów wartościowych jeszcze 

się nie rozpoczęła. W myśl nowych przepisów bowiem, stała 

parlamentarna komisja do spraw gospodarki powinna 

zatwierdzić podmioty emitujące papiery wartościowe, co 

jeszcze nie nastąpiło. Komisja może zatwierdzić tylko jeden 

podmiot z danego państwa.  

Do wniosku o zezwolenie na pobyt należy dołączyć 

ostateczne i nieodwołalne oświadczenie cudzoziemca, że w 

ciągu 45 dni po wydaniu mu zezwolenia na pobyt nabędzie 

obligacje rządowe o wartości nominalnej równej co najmniej 

250.000 Euro. 

Zapłata powyższej kwoty nie oznacza jednak 

automatycznego udzielenia zezwolenia na pobyt stały. 

Wnioskodawca musi spełnić jeszcze szereg dalszych 

kryteriów, w tym: wykazać środki na utrzymanie i 

zamieszkanie na cały okres pobytu, a także na wyjazd. 

Wnioskodawca powinien ponadto dysponować 

ubezpieczeniem zdrowotnym lub środkami na pokrycie 

kosztów opieki zdrowotnej. Nie może przy tym podlegać 

wydaleniu albo posiadać zakaz wjazdu lub pobytu na 

Węgry, a jego wjazd i pobyt nie może zagrażać porządkowi 

publicznemu, zdrowiu publicznemu lub bezpieczeństwu 

państwa.  

Zezwolenie na pobyt stały nabyte w wyżej opisany 

sposob jest ważne na okres nie dłuższy niż pięć lat, z 

możliwością jego przedłużenia o kolejnych pięć lat. W 
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postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały 

obowiązuje przymus adwokacki.   

Zezwolenie na pobyt stały upoważnia obywateli 

państw trzecich do swobodnego poruszania się w strefie 

Schengen nie dłużej niż trzy miesiące. Po upływie tego 

czasu cudzoziemiec powinien powrócić na Węgry. 

 

NOWY KODEKS CYWILNY NA WĘGRZECH 

 

Po długich pracach węgierski Parlament przyjął 

nowy kodeks cywilny, który wejdzie w życie 15 marca 

2014r. i zastąpi obowiązujący od ponad 50 lat kodeks 

cywilny z 1959r.. Nowy kodeks utrzymał około połowę 

dotychczasowych przepisów, a w pozostałej części został 

gruntownie znowelizowany. Wchodząca w przyszłym roku 

w życie ustawa kodesk cywilny składa się z ośmiu ksiąg i 

ok. 1600 artykułów – co stanowi praktycznie podwojenie 

obowiązujących regulacji. Znaczne zwiększenie objętości 

wynika przede wszystkim z faktu, że do kodeksu 

wprowadzono regulacje z zakresu prawa rodzinnego oraz 

prawa spółek, znajdujące się dotychczas w odrębnych 

regulacjach. Poniżej przedstawiamy Państwu część 

najważniejszych zmian, jakie nastąpią po wejściu w życie 

nowego kodeksu cywilnego.  

Nowy węgierski kodeks cywilny przewiduje 

bardziej elastyczne przepisy prawa o spółkach. 

Obowiązywać będzie bowiem zasada, że podmioty 

gospodarcze będą mogły swobodnie układać się między 

sobą co do stosunków łączących wspólników 

(akcjonariuszy), jak również co do ich relacji ze spółką. Będą 

oni mogli również decydować o regułach, jakie będą miały 

zastosowanie do organizacji spółki i jej funkcjonowania. 

Ograniczeniem swobody w tym zakresie będzie ochrona 

praw i interesów osób trzecich oraz wspólników 

mniejszościowych. Wraz z wejściem w życie nowego 

kodeksu cywilnego przedsiębiorcy otrzymają znacznie 

szerszą możliwość dopasowania umowy spółki do swoich 

potrzeb.  

Zmianie ulegną także zasady odpowiedzialności 

członków zarządu. Nowy kodeks cywilny przewiduje – na 

wzór regulacji obecnie funkcjonującej na gruncie ustawy 

upadłościowej – że wierzyciel będzie mógł dochodzić na 

ogólnych zasadach odszkodowania wobec członka zarządu 

za szkody wyrządzone poza stosunkiem umownym, jeżeli 

udowodni, że w sytuacji grożącej spółce niewypłacalności 

członek zarządu nie działał z uwzględnieniem interesów 

wierzycieli. Dochodzenie odszkodowania będzie możliwe 

przez okres jednego roku od daty wykreślenia spółki z 

rejestru.  

Wzmocnieniu ochrony wierzycieli będzie również 

służyło rozwiązanie umożliwiające spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej dochodzenie od 

wspólnika (akcjonariusza) nienależnie wypłaconych mu 

kwot. W myśl obecnie obowiązujących przepisów jest to 

możliwe tylko w sytuacji, kiedy spółka jest w stanie 

udowodnić, że wspólnik (akcjonariusz) działał w złej 

wierze.  

Ważna zmiana polega na ponownym podniesieniu 

wartości minimalnego kapitału zakładowego w spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością– z poziomu 500.000 Ft do 

3.000.000 Ft, co również ma pozytywnie wpłynąć na 

bezpieczeństwo wierzycieli.   

Nowy kodeks cywilny poszerza także obowiązki  

dotyczące rejestru zastawów. Po jego wejściu w życie 

obowiązkowe będzie ujawnienie zastawu obciążającego 

prawa i wierzytelności. Ujawnione dane będą powszechnie 

dostępne drogą internetową.  

Nowością w prawie cywilnym będzie forma 

zabezpieczenia zwana umową gwarancyjną, stosowaną już 

w praktyce. Polegać ono będzie na przyjęciu zobowiązania 

przez gwaranta, na mocy którego będzie on 

odpowiedzialny za spełnienie świadczenia na rzecz 

wierzyciela w przypadku, gdy wystąpią określone w 

oświadczeniu warunki. Nowa instytucja prawna – w 

odróżnieniu od poręczenia, które jest stosunkiem 

akcesoryjnym – ma charakter samoistny i stanowi 

samodzielne zobowiązanie gwaranta. Umowa gwarancyjna 

będzie funkcjonowała na podobnych zasadach jak znana już 

gwarancja bankowa, z tą różnicą, że zobowiązanie 

gwarancyjne będzie mogło być przyjęte nie tylko przez 

bank, a również przez inne podmioty (za wyjątkiem 

konsumentów).  

Na uwagę zasługuje także zmiana polegająca na 

wprowadzeniu przepisów, w myśl których nieważna będzie 

umowa wywierająca skutek w postaci przeniesienia prawa 

lub zobowiązania albo ustanowienia prawa  nabycia w celu 

zabezpieczenia wierzytelności.  Nowy kodeks nie 

dopuszcza żadnych fiducjarnych zabezpieczeń (np. prawo 
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nabycia fiducjarnego, cesja). W przyszłości więc strony 

stosunku prawnego nie będą mogły dokonać 

zabezpieczenia umowy w ten sposób.  

W nowym węgierskim kodeksie cywilnym pojawia 

się ponadto postulowana od dawna instytucja 

zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dóbr 

osobistych. Pokrzywdzony ubiegając się o zadośćuczynienie 

będzie musiał udowodnić jedynie fakt naruszenia dóbr 

osobistych. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr 

osobistych będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy 

oprócz naruszenia dóbr poszkodowany doznał również 

innej szkody. Wraz z wprowadzeniem nowej instytucji 

zniknie jednak możliwość domagania się tzw. 

odszkodowania niemajątkowego.  

Warto wspomnieć, że oprócz powyższych zmian 

do kodeksu cywilnego trafią nowe rodzaje umów 

nazwanych, które w praktyce od dłuższego czasu były 

stosowane w obrocie gospodarczym. Do takich umów 

należą m.in. umowa leasingu czy umowa factoringu. 

Nowością jest również wprowadzenie przepisów prawa 

materialnego z zakresu systemu katastralnego. Nie został 

jednak zrealizowany postulat, aby rejestr katastralny został 

poddany bezpośredniemu nadzorowi sądowemu – 

utrzymany został nadzór nad nim urzędów ziemskich.  

 

*** 

 

luty, 2013 roku 

Zespół Kancelarii Adwokackiej Bisztrai 

 

Celem niniejszego Newslettera jest jedynie naświetlenie zmian w 

prawie węgierskim. Pomimo najściślej praktycznego nastawienia 

teksty w nim zawarte nie są opiniami prawnymi, które mogłyby 

być wykorzystane wprost i bez dodatkowej weryfikacji stanu 

faktycznego. Mogą Państwo korzystać z niniejszych publikacji do 

własnego użytku pod warunkiem zachowania informacji o autorze 

oraz źródle jej pochodzenia. W razie jakichkolwiek szczegółowych 

pytań lub jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swoimi 

uwagami prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi prawnikami.

 


