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Szanowni Państwo, 

 

przekazujemy w Państwa ręce trzeci w tym roku 

numer informatora prawnego Węgry. 

 

W najnowszym Newsletterze piszemy o 

kontrowersyjnym wyroku węgierskiego Sądu 

Najwyższego w związku z przełamaniem 

ograniczonej odpowiedzialności wspólnika spółki z 

o.o. za zobowiązania tej spółki, nowych 

obowiązkach uczestików hurtowego rynku energii 

elektrycznej oraz gazu ziemnego oraz najnowszych 

zmianach w ustawie o grach hazardowych. 

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 przełamania 

ograniczonej odpowiedzialności wspólnika sp. z o.o. 

 

Węgierski Sąd Najwyższy w wyroku z lutego 

2015 r. wydał wytyczne w związku z przełamaniem 

ograniczonej odpowiedzialności wspólnika spółki z 

o.o. za zobowiązania spółki oraz kontynuowaniem 

niekorzystnej polityki gospodarczej w spółce z o.o., tj. 

takiej działalności, która skutkuje stratą dla spółki 

oraz powstaniem szkody dla wierzycieli. 

  W 2008 r. doszło do sporu prawnego o zapłatę 

pomiędzy dwiema węgierskimi spółkami z o.o. z 

tytułu umowy o dzieło. W między czasie wobec spółki 

dłużnika wszczęto postępowanie upadłościowe 

obejmujące likwidację majątku dłużnika. 

Zaspokojenie wierzyciela w tym postępowaniu nie 

było jednak możliwe ze względu na brak majątku 

upadłego. Wobec tego wierzyciel w pozwie z 2009 

roku zażądał na drodze postępowania sądowego 

zwrotu należności pieniężnej od jedynego wspólnika 

dłużnika.   

W procesie przeciwko wspólnikowi 

dłużnika sądy pierwszej i drugiej instancji uznały 

jego pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za 

zobowiązania dłużnika – spółki z o.o. i jednocześnie 

zobowiązały pozwanego do zapłaty dochodzonej 

kwoty. Tym samym doszło do przełamania 

ograniczonej odpowiedzialności wspólnika spółki z 

o.o. za zobowiązania spółki. Według sądów obu 
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instancji kapitał własny dłużnika nie osiągnął 

ustawowego minimum, a więc można uznać, że  

jedyny wspólnik dłużnika stosował w sposób ciągły 

niekorzystną politykę gospodarczą, na skutek której 

wierzyciel poniósł znaczną szkodę materialną, do 

naprawy której wspólnik jest zobowiązany. 

Na skutek skargi kasacyjnej dłużnika 

węgierski Sąd Najwyższy dokonał przeglądu sprawy i 

całkowicie zmienił wyroki sądów pierwszej i drugiej 

instancji. Zdaniem Sądu Najwyższego na próżno 

doszukiwać się naruszenia wymogu minimalnego 

kapitału własnego w ciągu dwóch kolejnych lat 

poprzedzających powstanie wierzytelności, tj. w 

latach 2007 i 2008. Powyższego naruszenia dokonano, 

zdaniem Sądu Najwyższego, z końcem 2009 roku. 

Zgodnie bowiem z wymogami prawa węgierskiego, 

jeżeli spółka w ciągu dwóch kolejnych lat nie osiąga 

wymaganego minimalnego kapitału własnego, to po 

zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za drugi 

rok obrotowy wspólnik ma obowiązek w ciągu 3 

miesięcy wnieść dopłaty. W przeciwnym razie w 

ciągu kolejnych 60 dni wspólnik musi podjąć 

decyzję o przekształceniu spółki w inną formę 

prawną bądź o zaprzestaniu działalności bez 

następcy prawnego. W rozpatrywanej sprawie 

sprawozdanie finansowe za drugi rok obrotowy kiedy 

kapitał własny spółki dłużnika nie spełniał 

ustawowego minimum zostało zatwierdzone w 

połowie 2009 roku. W związku z tym, zdaniem Sądu 

Najwyższego, o naruszeniu można mówić dopiero z 

końcem 2009 roku. 

Według kontrowersyjnej tezy Sądu 

Najwyższego w rozpatrywanej sprawie nie można 

było uznać nieograniczonej odpowiedzialności 

wspólnika spółki z o.o. za zobowiązania tej spółki 

także z tej przyczyny, że stosowanie niekorzystnej 

polityki gospodarczej przez wspólnika rozpoczęło 

się zanim powstało zobowiązanie spółki (szkoda 

wierzyciela), czyli nie ma bezpośredniego związku 

przyczynowego pomiędzy stosowaniem niekorzystnej 

długofalowej polityki gospodarczej przez wspólnika a 

powstaniem zobowiązania spółki (szkody 

wierzyciela). Z powyższych względów, zdaniem Sądu 

Najwyższego, nie można wymagać od wspólnika by 

spełnienił zobowiązanie spółki z o.o. 

 

Najnowsze zmiany w węgierskiej ustawie o 

organizacji gier hazardowych 

 

1 października br. wejdzie w życie kolejna 

nowela węgierskiej ustawy o organizacji gier 

hazardowych, która przyniesie zmiany w regulacji 

gier hazardowych organizowanych za pomocą 

środków komunikacji na odległość („gry hazardowe 

online”) oraz gier kasynowych online. Nowela 

wyodrębnia bowiem pojęcie gier kasynowych online z 

pojęcia gier hazardowych online i reguluje je 

odrębnie. 

Na podstawie poprzedniej noweli 

opublikowanej w czerwcu 2013 roku gry hazardowe 

online, w tym  zakłady sportowe online mogą być 

organizowane wyłącznie na podstawie koncesji. 

Podobne zasady obowiązują odnośnie do organizacji 

gier kasynowych online.  

Najnowsza nowela precyzuje, że prawo 

organizowania gier kasynowych online może 

przysługiwać  jedynie organizatorowi tradycyjnych 

gier kasynowych (kasyn naziemnych), dlatego urząd 

skarbowy wydaje zezwolenie na organizację gier 

kasynowych na czas, na jaki została wydana koncesja 

na kasyna tradycyjne, która w zależności od 

klasyfikacji kasyna naziemnego może być ważna 

najwyżej 20 lub 10 lat. Do chwili obecnej państwo 

węgierskie zawarło osiem umów dotyczących koncesji 

na organizację kasyn tradycyjnych, w tym pięć na 

prowadzenie kasyn w Budapeszcie, a trzy na 

prowadzeń kasyn w mniejszych ośrodkach Węgier. 

Gry kasynowe online mogą być udostępniane 

wyłącznie graczom łączącym się z węgierskiego 

adresu IP, organizatorzy gier muszą zapewnić, by 

zgodność adresów IP z wymaganiami ustawowymi 

była stale kontrolowana. Serwery organizatorów gier 

kasynowych online powinny znajdować się w 

państwie członkowskim Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego („EOG”). 

Uzupełniono również i obostrzono przepisy 

dotyczące reklam gier hazardowych. W przypadku 
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publikacji reklamy gry hazardowej z naruszeniem 

przepisów, na reklamodawcę, przedsiębiorcę 

reklamowego, wydawcę reklamy oraz osoby 

występujące w reklamie nałożona będzie solidarnie 

grzywna o znacznej wysokości. 

Nowelizacja reguluje także powstanie 

odrębnego publicznego rejestru ochrony graczy, 

który będzie zawierał dane graczy objętych 

samowykluczeniem, samoograniczeniem, jak również 

graczy, wobec których orzeczono sądowy zakaz ze 

względu na uzależnienie od hazardu. Celem 

utworzenia rejestru będzie ograniczenie możliwości 

udziału takich osób w grach hazardowych.  

 

Wymóg Unii Europejskiej raportowania transakcji 

zawieranych na rynku hurtowym energii i gazu 

Na początku 2015 roku Unia Europejska 

wprowadziła wobec uczestików hurtowego rynku 

energii elektrycznej i gazu ziemnego w UE, tj. 

operatorów systemów przesyłowych, 

magazynowania czy skraplania, nowy obowiązek 

raportowania transakcji oraz danych podstawowych 

w celu zwiększenia przejrzystości tych rynków. 

Nadużycia na rynku w jednym państwie 

członkowskim mają bowiem często wpływ na 

kształtowanie się cen hurtowych energii elektrycznej i 

gazu ziemnego poza granicami tego państwa. 

Transakcje zawarte na rynku hurtowym energii 

muszą być zgłaszane Agencji ds. Współpracy 

Organów Regulacji Energetyki („ACER”). Tak 

wynika z Rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) nr 1348/2014 w sprawie przekazywania danych 

(„Rozporządzenie wykonawcze”). Rozporządzenie to 

wdraża odpowiednie przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) nr 

1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości 

hurtowego rynku energii („REMIT”). 

Na Węgrzech grupa KELER (Közép-európai 

Energy Trading) będzie udzielała wsparcia w 

przestrzeganiu ww. przepisów. Zgodnie z  nowymi 

regulacjami obowiązkowi raportowania będą 

podlegały kontrakty na dostawę energii elektrycznej 

lub gazu ziemnego, gdy dostawa ma miejsce w Unii, 

niezależnie od tego czy są transakcjami 

krótkoterminowymi czy długoterminowymi. Ponadto 

wymóg zgłoszenia rozciąga się także na zlecenia na 

platformie giełdowej lub brokerskiej. Zgodnie z 

nowymi przepisami wymóg zgłoszenia stosuje się 

również do takiej jednostki odbiorczej, której zdolność 

zużycia wynosi co najmniej 600 gigawatogodzin 

(GWh). Ponadto obowiązkiem raportowania są objęte 

kontrakty dotyczące przesyłu energii elektrycznej lub 

gazu ziemnego w Unii. 

Nowe obowiązki w zakresie raportowania 

transakcji i danych podstawowych do ACER wchodzą 

w życie 07.10.2015 roku (obowiązek dotyczący 

raportowania transakcji zawieranych na 

zorganizowanych platformach obrotu oraz obowiązki 

przekazywania podstawowych danych o instalacjach 

służących przesyłowi gazu ziemnego oraz danych 

dotyczacych energii elektrycznej) oraz 07.04.2016 roku 

(obowiązek dotyczący raportowania transakcji 

zawieranych poza zorganizowanymi platformami 

obrotu oraz dotyczący przekazywania informacji na 

żądanie ACER przez operatorów systemu 

przesyłowego gazu oraz operatorów systemów LNG, 

a także obowiązek zgłaszania podstawowych danych 

przez operatorów systemów magazynowania).  

Agencja wdrożyła system informatyczny o 

nazwie ARIS, do którego należy zgłaszać transakcje. 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane 

są także do wprowadzenia w przepisach krajowych 

sankcji w razie naruszenia nowych ww. obowiązków. 

 

sierpień, 2015 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.

 


