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Szanowni Państwo, 

 

przekazujemy w Państwa ręce pierwszy w tym 

roku numer informatora prawnego Węgry. 

W najnowszym Newsletterze piszemy o 

podwyższeniu minimalnego kapitału zakładowego w 

węgierskich sp. z o.o., zmianach w kodeksie pracy oraz w 

zasadach nabywania nieruchomości gruntowych na 

Węgrzech.  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podwyższenie minimalnego kapitału zakładowego  w 

węgierskich spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

15 marca 2014r. na Węgrzech wejdzie w życie 

nowy kodeks cywilny, który wprowadza istotne zmiany 

wobec spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: 

Kft.). Nowa regulacja podwyższa dotychczasowy 

minimalny kapitał zakładowy spółki Kft. z 500.000 forintów 

(ok. 7.500 zł) do 3.000.000 forintów (ok. 45.000 zł). Od 

momentu wejścia w życie nowego kodeksu do założenia 

spółki Kft. na Węgrzech konieczne będzie wniesienie 

przynajmniej 3.000.000 forintów na kapitał zakładowy.   

W odniesieniu do spółek istniejących już w dacie 

wejścia w życie ustawy lub będących w organizacji, których 

kapitał zakładowy jest niższy niż 3.000.000 forintów, 

zastosowanie znajdą przepisy przejściowe. Stosownie do 

tych przepisów, spółki Kft. będą zobowiązane do 

podwyższenia kapitału zakładowego przy pierwszej 

zmianie umowy spółki, najpóźniej jednak do 15 marca 

2016r., bądź do podjęcia w tym czasie decyzji o 

przekształceniu lub połączeniu.  

Zgodnie z przepisami przejściowymi, podniesienie 

kapitału zakładowgo spółek Kft. do co najmniej 

wymaganego poziomu minimalnego będzie odbywało się 

na dotychczasowych zasadach, uregulowanych w ustawie o 

spółkach. Podniesienie kapitału zakładowego będzie mogło 

nastąpić nie tylko na podstawie przepisów ustawy o 

spółkach, tj. w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub 
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niepieniężnych bądź w drodze obciążenia majątku innego 

niż kapitał zakładowy, ale również z zastosowaniem 

przepisów nowego kodeksu cywilnego.  

Art. 3:162 ust. 1 nowego kodeksu cywilnego 

umożliwia bowiem, aby do czasu złożenia wniosku o 

rejestrację zmian związanych z podwyższeniem kapitału 

zakładowego wspólnik wniósł do spółki mniej niż połowę 

wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy. Natomiast 

umowa spółki może przewidywać możliwość wniesienia 

pozostałej części wkładu w okresie dłuższym niż jeden rok. 

Oznacza to, iż podwyższenie kapitału będzie miało miesjce 

zanim wspólnik wniesie brakującą kwotę.  

Jednocześnie w celu ochrony wierzycieli nowy 

kodeks przewiduje, iż do czasu uzupełnienia kapitału do 

wymaganego minimum, spółka nie będzie mogła wypłacać 

wspólnikom dywidendy. Do tego czasu wspólnicy będą 

odpowiadać za zobowiązania spółki do wysokości jeszcze 

niewniesionych wkładów pieniężnych.  

Według danych udostępnionych przez system 

informacji o spółkach Opten, 90% spółek z o.o. założonych 

na Węgrzech w ciągu ostatnich pięciu lat zostało 

zarejestrowanych z kapitałem zakładowym niższym niż 

3.000.000 Ft. Obecnie na Węgrzech funkcjonuje ponad 

dwieście tysięcy spółek, które mogą zostać zobowiązane do 

podwyższenia kapitału.  

Z powodu podwyższonych wymagań wiele spółek 

może podjąć decyzję o rozwiązaniu. Z dostępnych danych 

wynika, że największa ilość postępowań o przymusowe 

wykreślenie z rejestru toczy się właśnie wobec spółek o 

kapitale zakładowym poniżej 3.000.000 Ft. Wydaje się tym 

samym, że węgierski ustawodawca, podwyższając wymóg 

dotyczący minimalnego kapitału zakładowego, dąży do 

przeprowadzenia selekcji wśród spółek.   

 

Zmiana zasad udzielania urlopów i przepisów o 

zadaniowym czasie pracy 

Począwszy od 1 stycznia 2014r. na Węgrzech 

zaostrzono przepisy dotyczące udzielania urlopów.  

Zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami, 

możliwe było przeniesienie na kolejny rok łącznie jednej 

trzeciej urlopu podstawowego oraz urlopu dodatkowego 

należnego ze względu na wiek pracownika, co w praktyce 

oznaczało 6-10 „przenoszalnych” dni urlopu. Na podstawie 

przepisów obowiązujących od nowego roku, pracownik i 

pracodawca mogą umówić się co do przeniesienia jedynie 

urlopu dodatkowego (należnego pracownikowi ze względu 

na wiek).  

 Nowelizacja przewiduje, iż jedynie w przypadku 

pracowników powyżej 45. roku życia nie ulegnie 

zmniejszeniu wymiar urlopu przenoszonego na następny 

rok. Natomiast w przypadku pracowników poniżej 25 lat w 

ogóle nie będzie można przenieść na następny rok urlopu – 

według dotychczasowych przepisów pracownik poniżej 25 

roku życia mógł wykorzystać w roku następnym 6-7 dni 

urlopu. 

Znowelizowane przepisy przewidują również, że 

wspomniane porozumienie o przeniesieniu urlopu strony 

powinny zawrzeć w danym roku kalendarzowym. Oznacza 

to, iż pracownik i paracodawca będą musieli na nowo w 

każdym roku kalendarzowym zawierać porozumienie o 

ewentualnym przeniesieniu urlopu dodatkowego.  

Zmiany dotyczą także przepisów związanych z 

zadaniowym czasem pracy. Od czasu wejścia w życie 

nowego kodeksu pracy upłynęło półtora roku, podczas 

którego wielu pracodawców zdecydowało się przekazać do 

dyspozycji pracowników organizację połowy dziennego 

czasu pracy. Takie rozwiązanie okazało się korzystne 

zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.  

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej uznaje jednak instytucję zadaniowego systemu 

czasu pracy wyłącznie w formie całkowitego pozostawienia 

organizacji czasu pracy do dyspozycji pracownika. W opinii 

Trybunału, od ogólnych zasad można odstąpić jedynie w 

przypadku pracowników, „których czas pracy nie jest w całości 

mierzony lub wcześniej określony albo może być określony przez 

samych pracowników z uwagi na charakter wykonywanej pracy”. 

Pogląd w tej kwestii wypracowany w orzecznictwie 

unijnym został uwzględniony przy nowelizacji kodeksu 

pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z 

nim, nie jest zadaniowym czasem pracy pozostawienie 

pracownikowi jedynie częściowej swobody w organizacji 

czasu pracy. 

Wynika z powyższego, iż pracodawcy, którzy 

wykorzystali możliwość wynikającą z dotychczasowych 

przepisów i przenieśli na pracowników prawo do 

organizacji części ich czasu pracy, będą musieli 

zmodyfikować warunki wykonywania pracy. Pracodawca 

będzie musiał zdecydować, czy zainteresowanych 

pracowników zatrudni w zwykłym systemie czasu pracy, 

czy w zadaniowym czasie pracy odpowiadającym 

wymaganiom orzecznictwa unijnego i nowym przepisom.  
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Nabywanie ziemi rolnej i leśnej wg. nowej ustawy o 

gruntach 

 

Począwszy od 15 grudnia 2013 r. na Węgrzech 

stopniowo wchodzą w życie przepisy ustawy o obrocie 

nieruchomościami rolnymi i leśnymi, tzw. ustawa o 

gruntach. Jako ostatnie wejdą w życie 1 maja b.r. regulacje 

dotyczące nabywania prawa własności gruntów. 

Nowa ustawa stwarza możliwość nabywania 

prawa własności gruntów rolnych i leśnych również 

cudzoziemcom będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej. Na jej podstawie wciąż 

nie mają prawa nabywać nieruchomości rolnych i leśnych 

osoby prawne oraz cudzoziemcy spoza UE. 

Nie będący rolnikami Węgrzy - osoby fizyczne 

oraz obywatele unijni mogą nabyć wspomniane 

nieruchomości, jeżeli powierzchnia ziemi będących w ich 

własności łącznie z powierzchnią nabywanego gruntu nie 

przekracza 1 hektara. Możliwe jest odstępstwo od tej 

zasady, jeżeli osoba nabywająca grunt oraz sprzedający są 

bliskimi krewnymi. 

Zgodnie z przepisami nowej ustawy, rolnicy 

mogą nabyć maksymalnie 300 hektarów ziemi 

(ograniczenie nabywania), a całkowita powierzchnia 

gruntów będących ich własnością nie może przekraczać 

1200 hektarów (ograniczenie własności). Za rolników 

uznaje się obywateli węgierskich i unijnych, którzy: 

posiadają kwalifikacje rolnicze lub leśnicze, albo 

przynajmniej przez 3 lata prowadzą na Węgrzech 

działalność rolniczą lub leśniczą, bądź są członkami 

zarejestrowanego na Węgrzech stowarzyszenia 

producentów przynajmniej w 25% będącego ich własnością.  

Ustawa nie wprowadza ograniczenia nabywania 

nieruchomości gruntowych w przypadku stowarzyszeń 

producentów rolnych, przewiduje jednak ograniczenie 

własności – do 1200 hektarów. Nieruchomości gruntowe 

powyżej 1200 hektarów mogą być własnością jedynie 

podmiotów prowadzących gospodarstwa hodowlane oraz 

producentów nasion, maksymalnie  jednak do 1800 

hektarów, po spełnieniu warunków określonych w ustawie. 

To tzw. uprzywilejowane ograniczenie własności 

umożliwiła przyjęta w grudniu 2013r. nowelizacja nowej 

ustawy o gruntach. Gospodarstwa hodowlane mogą z niego 

skorzystać, jeżeli w roku poprzedzającym zawarcie umowy 

lub średnio na przestrzeni trzech lat na gruntach będących 

we własności gospodarstwa roczna gęstość zwierząt 

wynosiła przynajmniej połowę jednostki przeliczeniowej 

inwentarza na hektar (co odpowiada jednej maciorze 

hodowlanej). Producenci nasion mogą nabyć nieruchomości 

gruntowe do 1800 hektarów pod warunkiem, iż w okresie 

poprzedzających trzech lat produkowano nasiona bądź 

materiał rozmnożeniowy rocznie średnio przynajmniej na 

jednej dziesiątej należących do nich gruntów ornych. Jeżeli 

warunki te nie zostaną spełnione, podmioty te będzie 

obowiązywało ogólne ograniczenie własności do 1200 

hektarów.  

Poza wymienionymi wcześniej przesłankami 

nabycia gruntu, dodatkowym warunkiem jest, aby nabywca 

w umowie o przeniesieniu prawa własności, dokumencie 

urzędowym lub dokumencie prywatnym o pełnej mocy 

dowodowej złożył oświadczenie, iż (1) nie przeniesie prawa 

użytkowania gruntu na inny podmiot, sam będzie go 

użytkował i wywiązywał się z obowiązków związanych z 

wykorzystaniem gruntu oraz (2) w ciągu 5 lat od daty 

nabycia prawa własności nie będzie wykorzystywał gruntu 

do innych celów, a także, że (3) nie ciążą na nim zaległe 

zobowiązania z tytułu użytkowania gruntu. Okolicznością 

wyłączającą możliwość nabycia nieruchomości rolnej lub 

leśnej jest orzeczenie wobec nabywcy, iż w ciągu 5 lat przed 

nabyciem prawa własności dokonał czynności prawnej 

zmierzającej do obejścia przepisów o ograniczeniu nabycia. 

 

*** 

luty, 2014 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.

 


