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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Aktuální informace viz rovněž Statistický úřad Maďarska.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

Maďarsko (Magyarország, Hungary) – od 1. 1. 2012 (předchozí název Maďarská republika / Magyar Köztársaság /
Republic of Hungary byl změněn v důsledku přijetí nové ústavy Maďarska platné od 1. 1. 2012)
(pozn.: dále používána zkratka HU)

Složení vlády

(poslední aktualizace ke květnu 2020; aktuální informace viz rovněž internetové stránky následujících maďarských
institucí)

Aktuální informace:

• Úřad prezidenta – www.keh.hu
• Parlament – www.parlament.hu, www.mkogy.hu
• Úřad vlády – www.kormany.hu/en

Současným prezidentem HU je od 10. 5. 2012 János Áder. Ministerským předsedou se již počtvrté stal Viktor Orbán
(Fidesz).
Maďarský Parlament, který je jednokomorový, byl ustanoven 8. května 2018. Současná vláda byla založena na čtyřech
základních pilířích a to na konkurenceschopnosti, demografii, národní identitě a společnosti založené na práci.

Ministerstva Ministři

místopředseda vlády zodpovědný za národní
politiku, vztah s církvemi a etnickými komunitami

Dr. Zsolt Semjén – KDNP

ministr pověřený vedením úřadu předsedy vlády Gergely Gulyás - Fidesz

ministr a vedoucí kabinetu předsedy vlády Antal Rogán – Fidesz
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ministryně spravedlnosti Judit Varga – Fidesz

místopředseda vlády a ministr financí Mihály Varga – Fidesz

ministr pro lidské zdroje Prof. Dr. Miklós Kásler – nezávislý

ministr obrany Dr. Tibor Benkő – nestraník

ministr inovací a technologií Dr. László Palkovics - nestraník

ministr zemědělství Dr. István Nagy - Fidesz

ministr zahraničních věcí a obchodu Péter Szijjártó - Fidesz

místopředseda vlády a ministr vnitra Dr. Sándor Pintér – nestraník

ministryně bez portfeje zodpovědná za správu
národního majetku

Andrea Bártfai-Mager - Fidesz

ministr bez portfeje odpovědný za plánování a
výstavbu 2 nových bloků jaderné elektrárny Paks a
jejich uvedení do provozu

János Süli - nestraník

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

• Počet obyvatel v Maďarsku byl 9 772 756 (údaj ke 1. 1. 2019 – novější údaj k 5. 4 2 není k dispozici) – z toho bylo 4
967 821 mužů a 5 096 935 žen.

• Průměrný roční úbytek obyvatel činil 40 400, rozdíl mezi počtem narození a počtem úmrtí na 1000 obyvatel byl -4,2
(leden - prosinec 2019).

• Hustota populace činí 105,1 obyvatel / km
2
.

• Průměrný věk populace: 42,7 let, 40,5 muži, 44,7 ženy
• Národnostní složení: Maďaři 98,6 % a ostatní 1,4 % (údaje vycházejí z posledního sčítání lidu v roce 2011).
• Náboženské složení: Mezi významné církve patří římskokatolická, ke které se hlásí 51,0 % obyvatelstva, reformovaná

(15,9 %), evangelická (3,0 %), pravoslavná (0,2 %) a řeckokatolická (2,5 %). K judaismu (Izraelité) se hlásilo 0,2 %.
Ateistů bylo 2,0 %. Vyjádření, ke které církvi či náboženské společnosti se osoby hlásí, se při sčítání lidu zdrželo 27,2
% obyvatelstva. Údaje vycházejí ze sčítání lidu v roce 2011.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní
ukazatele

2015 2016 2017 2018 2019
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HDP (běžné ceny,
mld. EUR)

108,7 112,4 123,5 131,9 143,8

HDP na obyvatele
(tis. HUF)

3 348,1 3 609,2 3 897,2 4 305,8 4 787,6

HDP na obyvatele
(USD)

12 260 12 673 14 209 15 933 16 472

HDP/obyv. v PPS*
(EU-28=100)

70 68 69 71 není údaj

Roční nárůst HDP
(%)

3,8 2,2 4,3 5,1 4,9

Inflace (%) -0,1 0,4 2,4 2,8 3,4

Míra
nezaměstnanosti
(%)

6,8 5,1 4,2 3,7 3,4

Průměrný kurs
HUF/USD

279,46 281,44 274,27 270,25 290,65

Průměrný kurs
HUF/EUR

309,90 311,46 309,21 318,87 325,35

Základní úroková
sazba MNB

1,35 od 22. 7.
2015

0,90 od 25. 5.
2016

0,90 od 25. 5.
2016 (není

změna)

0,90 od 25. 5.
2016 (není

změna)

0,90 od 25. 5.
2016 (není

změna)

* PPS – parita kupní síly
Zdroj: Maďarská národní banka (MNB), Centrální statistický úřad HU (KSH), Eurostat

Podle prvního odhadu činila hodnota HDP v roce 2019 v běžných cenách 46 787,714 mld. HUF a jeho objem se zvýšil o
4,9 %. Na základě sezónně a kalendářně očištěných údajů a vyvážených údajů se výkonnost ekonomiky ve srovnání s
předchozím rokem zvýšila o 4,9 %.

Na straně výroby vzrostla přidaná hodnota ve stavebnictví o 21 %, průmyslu o 5,0 % zemědělství o 5,3 %, služeb o 4,2 % a
zemědělství kleslo o 0,3 %.

Služby přispěly k růstu HDP 2,3 procentními body, stavebnictví 1,0 procentními body a průmysl 1,0 procentními body.

Na straně spotřeby se reálná spotřeba domácností zvýšila o 4,4 % a společenská spotřeba o 2,2 %, což vedlo ke zvýšení
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konečné spotřeby o 4,1 %. Vývoz vzrostl o 6,0 % a dovoz o 6,9 %.

Na straně spotřeby vzrostla konečná spotřeba o 2,8 procentního bodu a hrubá spotřeba vzrostla o 2,6 procentního bodu.
Saldo zahraničního obchodu celkově zpomalilo hospodářský růst o 0,4 procentního bodu.

Maďarský výzkumný ústav hospodářství (GKI) zveřejnil v březnu své odhady makroekonomických ukazatelů na rok 2020 a
to s přihlédnutím na důsledky COVID-19 (v porovnání s výsledky roku 2019):

HDP % - v 1. Q 2020 by mohlo vykazovat růst o 2-3 %, nicméně ve 2. druhém čtvrtletí je možné snížení o přibližně 2 0% a
to v důsledku téměř úplného zastavení cestovního ruchu, zábavného průmyslu a automobilového průmyslu, jakož i
obchodních omezení. Podle možnosti „A“ se ekonomika ve 2. polovině roku 2020 stabilizuje a ve druhé polovině roku
bude moci HDP růst o 3 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Varianta„B“ počítá s zpomalením na 6 % a
to pouze ve druhé polovině roku. Nejvýznamnější rozdíl mezi oběma možnostmi je ve spotřebě domácností: zatímco u
varianty „A“ se očekává pokles pouze o 1 %, u varianty „B“ se očekává pokles o 4 %. Objem investic se sníží nejméně o
8–10 %. Výsledkem bude, že maďarská ekonomika u varianty „A“ klesne o 3 % a ve variantě „B“ o 7 %. Díky pandemii jsou
nejvíce zasažené cestovní ruch a zábavný průmysl. V průmyslu se očekává pokles o 5-10 %, v prodeji nemovitostí a
stavebnictví by mohl být pokles nižší než průměr. Výrazný růst se očekává pouze v telekomunikačních sítích, určité zvýšení
je pravděpodobné ve veřejné správě, zdravotnictví apod. Zvýšit se může i zemědělská produkce. Dále se počítá s tím, že
se sníží počet zaměstnaných a vzroste počet nezaměstnaných (varianta "A" na 5 %, "B" 8 %). Inflace se odhaduje na 4 %.
30. 4. 2020 Standard & Poor’s oznámila, že očekává, že pokles maďarské ekonomiky v roce 2020 dosáhne 4% (maďarská
vláda mluví o 3 % a více) a růst příští rok 4,8 %. Nezaměstnanost prý může tento rok dosáhnout 7 % a deficit 5 % HDP
(vláda mluví o 2,7 %).

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2015 2016 2017 2018 2019*

Příjmy (mld.
HUF)

16 914,7 16 293,2 17 288,4 18 993,6 20 587,6

Výdaje (mld.
HUF)

17 615,4 16 943,7 18 242,2 19 910,2 21 545,6

Bilance (mld.
HUF)

-700,7 -650,5 -953,8 -916,6 -958,0

* předběžné údaje
Zdroj informací: Centrální statistický úřad HU (KSH) – statistika dle ESA na základě EDP (Excessive Deficit Procedure)

V roce 2019 činil schodek veřejných financí na základě předběžných údajů z národních účtů 958 mld. HUF, tj. 2,0% HDP.
Podle údajů sestavených na základě metodických požadavků systému národních účtů (ESA 2010) činily výdaje vládního
sektoru 20 588 mld. HUF a jeho příjmy činily 21 546 mld. HUF. V porovnání s rokem 2018 vzrostly příjmy o 8,4 % a výdaje
o 8,2 %.

Schodek 2015 2016 2017 2018 2019*
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veřejných
financí

Deficit (mld.
HUF) podle ESA
metodiky

-679,7 -609,7 -746,3 -934 -958

Deficit (% HDP) 2,0 1,7 2,0 2,2 2,0

Vládní výdaje (%
HDP)

50,7 47,4 51,1 54,3 51,1

Vládní příjmy (%
HDP)

48,7 45,6 48,9 45,7 48,9

* předběžné údaje KSH, www.ksh.hu

HDP v běžných cenách činil v roce 2014 32 591,7 mld. HUF, v roce 2015 34 324,1 mld. HUF, v roce 2016 35 420,3 mld.
HUF, v roce 2017 38 355,1 mld. HUF, v roce 2018 42 661,2 mld. HUF a v roce 2019 46 787,7 mld. HUF (předběžný údaj).

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební
bilance (mil.
EUR) - BPM6

2015 2016 2017 2018 2019*

A. Běžný účet
plat. bilance
(BPM6)

2 648 5 209 2 937 -21 -1 215

Saldo
zahraničního
obchodu

4 052 3 958 1 909 -1 688 -2 692

- vývoz 78 477 78 588 85 555 88 659 92 909

- dovoz 74 725 74 630 83 646 90 346 95 600

Bilance služeb 4 907 6 126 7 244 7 687 7 995

Bilance
sekundárních

-1 180 -1 744 -1 151 -826 -1 218
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příjmů

B. Kapitálový
účet

5 160 -21 1 075 2 996 2 620

C. Finanční účet 6 658 3 549 1 880 1 168 -827

D. Devizové
rezervy

27 058 23 887 22 085 25 940,2 23 909

* údaj k 30. 3. 2020
Zdroj informací: Maďarská národní banka (MNB), Centrální statistický úřad HU (KSH)

Pozn.: Statistické údaje č. 1 „Saldo zahraničního obchodu“ se odlišují od údajů uvedených v kapitole „2.1. Obchodní bilance“
z důvodu rozdílů metodiky. Údaje dovozu pocházející od Celní správy jsou v hodnotě CIF (již dovezené do MR), zatímco
v údajích platební bilance se započítají FOB (vyvezené ze státu dodavatele). Do údajů platební bilance se započítají i některé
položky, které se účtují jinak, nebo nepatří k celní správě (např. leasingové dodávky, najímané pracovní síly, atd.)

Od června 2014 státy EU používají statistickou metodiku BPM6, proto některé dřívější „kategorie“ jsou nahrazeny jinými (i
jiným obsahem) – např. místo kategorie „Bilance běžných převodů“ se používá kategorie „Bilance sekundárních příjmů“.

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Stav hrubého státního dluhu konsolidovaného: 31. 12. 2015 = 25 393,9 mld. HUF, 31. 12. 2016 = 26 172,47 mld. HUF, 31.
12. 2017 = 28 158,02 mld. HUF (tj. 73,4 % HDP), 31. 12. 2018 = 29 806,59 mld. HUF (70,8 % HDP) a 31. 12. 2019 = 31
040,38 mld. HUF (66,3 % HDP). Hrubý nekonsolidovaný státní dluh k 31. 03. 2020 činil 30 386,81 mld. HUF (tj. 66,3 % HDP)
.

Datum Hrubý státní dluh konsolidovaný
(„Maastricht“) v % HDP

Čistý dluh v % HDP

I. Q 2018 71,3 60,7

II. Q 2018 71,5 58,5

III. Q 2018 70,2 56,6

IV. Q 2018 68,4 56,7

I. Q 2019 67,7 55,6

II. Q 2019 66,5 54,5

III. Q 2019 66,4 54,1

IV. Q 2019 64,7 54,2

Zdroj: MNB, www.mnb.hu
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Hodnocení Maďarska hlavními ratingovými agenturami

Rating HU k 30. 4. 2020 (na dlouhodobý dluh v zahraničních měnách):
• Standard and Poor's: BBB, pozitivní
• Moody's: Baa3, stabilní
• FITCH-IBCA: BBB, stabilní

2014 2015 2016 2017 2018

Hrubá
zadluženost v devizách
(mld. EUR)

63,3 60,8 57,9 54,4 51,6

Čistá zadluženost
v devizách (mld.
EUR)

12,8 10,8 4,6 -0,3 -8,1

Dluhová služba
v devizách (TDS)
(od r. 1995/GDP)

17,1 14,1 11,4 10,4 9,8

Novější údaje k 30. 4. 2020 nejsou k dispozici.

Zdroj informací: Maďarská národní banka (MNB), http://www.mnb.hu/

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Maďarská národní banka MNB (Magyar Nemzeti Bank, www.mnb.hu) určuje kurs deviz a valut v HU a za pomoci
prostředků monetární politiky podporuje hospodářskou politiku vlády HU.

Mezi nejvýznamnější banky v HU patří:

OTP Bank

K&H Bank

Unicredit Bank

Erste Bank
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Budapest Bank

Magyar Kereskedelmi Bank

Raiffeisen Bank

Nejvýznamnější pojišťovny v HU:

Allianz Hungária Biztosító

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

Generali Biztosító Zrt.

V HU působí Maďarská bankovní asociace, která sdružuje zde působící banky. Seznam členů naleznete na
http://bankszovetseg.hu/tagjaink.cshtml?lang=eng . Zde jou také k dispozici informace o bankovním prostředí HU -
http://www.bankszovetseg.hu/index.cshtml?lang=eng

Další informace k bankovnímu sektoru v HU viz rovněž maďarský úřad finančního dohledu „Hungarian Financial
Supervisory Authority“ (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – PSZÁF) - www.mnb.hu/en/supervision

Seznam účastníků finančního trhu v angličtině najdete na stránkách
alk.mnb.hu/en/left_menu/market_participants/kereso/kereses . Zde je možno vybrat z několika možností. Seznam bank je
i na stránkách www.bankracio.hu/bankok

Aktuální seznam bank najdete na linku MNB

alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses?ktasearch_value=17&ktasearch_label=Bank&ktasearch_prev_value=17&pmod=primaryType&n=&st=0&i=&a=1&x=72&y=16&pt_up=1

Ohledně pojišťoven na maďarském trhu jsou údaje na stránkách MNB
alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses?ktasearch_value=-11&ktasearch_label=Biztos%C3%ADt%C3%B3int%C3%A9zet&ktasearch_prev_value=-11&pmod=primaryType&n=&st=0&i=&a=1&x=67&y=11&pt_up=1

1.7 Daňový systém

Ve snaze podpořit maďarskou ekonomiku zasaženou pandemií COVID-19 došlo v Maďarsku k četným daňovým změnám.
Pro přesné aktuální informace se proto doporučuje kontaktovat příslušný finanční úřad v HU či využít služby některého
z profesionálních daňových poradců.

Finanční úřad HU (National Tax and Customs Administration; Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV) - www.nav.gov.hu
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http://alk.mnb.hu/bal_menu/piaci_szereplok/kereso/kereses?ktasearch_value=-11&ktasearch_label=Biztos%C3%ADt%C3%B3int%C3%A9zet&ktasearch_prev_value=-11&pmod=primaryType&n=&st=0&i=&a=1&x=67&y=11&pt_up=1.
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Celostátní sdružení maďarských daňových poradců a poskytovatelů účetních služeb (Magyar Adótanácsadók és
Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete) – www.adokamara.hu

Seznam právníků, kteří se zabývají daňovým poradenstvím – např. právní fórum - http://www.jogiforum.hu/ugyved
(stránky jsou i v českém jazyce)

Doporučit můžeme i firmu Accace Hungary, která je zařazena mezi firmami, které mají vazbu na ČR – jedná se o předního
poskytovatele outsourcingu účetnictví a mzdové agendy, daňového a korporátního poradenství v 10 zemích střední a
východní Evropy - www.accace.com

Seznam právníků - viz rovněž kapitola 6.7.

Korporátní daň pro firmy je 9%, daň z příjmů fyzických osob (SZJA) je rovná pro všechny a to 15 %. Základní sazba DPH je
v Maďarsku nejvyšší z členských zemí EU a to 27 %. Jsou zavedeny i dvě snížené sazby DPH ve výši 18 % a 5 %. Pod 5%
DPH spadají např. papírové knihy (v případě elektronických knih činí DPH 27 %) či určité potraviny. 18% DPH se vztahuje
např. na určité výrobky z mléka. Aktuální znění zákona č. CXXVII z roku 2007 o DPH je např. na stránkách
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700127.TV

Daně pro malé firmy

• "KATA" - paušální daň pro malých podnikatelů
• "KIVA" - daň malých podniků
• "EVA" - zjednodušená daň z podnikání. Tato daň z příjmu právnických osob je určená pro menší firmy. Daň měla

snížit firmám jejich výdaje a administrativu.
• "TAO" - daň z příjmů právnických osob
• Další informace o daních pro malé firmy a dalších daních jsou na stránkách www.nav.gov.hu

Některé daňové zákony lze objednat na www.jogtar.hu ve třech jazykových mutacích.
Příslušné daňové kategorie na: http://en.nav.gov.hu/taxation.
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2. Zahraniční obchod a investice
Aktuální informace ohledně ekonomických údajů viz rovněž stránky:

• Centrální statistický úřad HU (KSH)
• Maďarská národní banka (MNB)
• Eurostat
• Vláda HU
• HIPA (Národní investiční agentura– na internetových stránkách řada informačních materiálů v angličtině o HU, jeho

hospodářství a průmyslu)
• Národní daňový a celní úřad (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
• Magyar Közlöny (obdoba našeho Věstníku)
• Maďarský obchodní licenční úřad - Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
• Národní akreditační úřad - NAH (Nemzeti Akreditálós Hivatal - www.nah.gov.hu )
• Státní hygienická a veterinární služba - Állami Népegészségügyi és Tisztorvosi Szolgálat
• Česká národní banka
• Corvinus Zrt.
Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Maďarský
zahraniční
obchod

2015
2016 2017 2018 2019*

Vývoz (v mil. EUR) 90 460 92 990 100 680 104 885 108 929

Dovoz (v mil.
EUR)

81 865 83 265 92 602 99 335 104 074

Obrat (v mil. EUR) 172 325 176 255 193 282 204 220 213 003

Saldo (v mil.
EUR)

8 595 9 725 8 078 5 520 4 855

Zdroj: Centrální statistický úřad HU (KSH), www.ksh.hu

Celkově se dovoz HU v roce 2019 zvýšil o 5,7 % oproti předchozímu roku, vývoz se zvýšil o 4,2 %, celkový obrat se zvýšil o
4,3 %.

Pozn.: Statistické údaje zahraničního obchodu se odlišují od údajů uvedených v kapitole „5.2. Platební bilance" z důvodu
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rozdílů metodiky. Údaje dovozu pocházející od Celní správy jsou v hodnotě CIF (již dovezené do HU), zatímco v údajích
platební bilance se započítají FOB (vyvezené ze státu dodavatele). Do údajů platební bilance se započítají i některé položky,
které se účtují jinak, nebo nepatří k celní správě (např. leasingové dodávky, najímané pracovní síly atd.)

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura maďarského ZO od roku 2015 (% podíl na celkovém ZO HU)

Dovoz

EU 28 mimo EU Celkem EU 15 nové ČS EU Asie Amerika

2015 76,5 23,5 100 55,2 21,3 12,8 2,7

2016 78,1 21,9 100 56,5 21,8 12,8 2,8

2017 76,6 23,4 100 55,0 21,5 12,2 2,6

2018 75,6 24,4 100 54,1 21,4 13,3 2,3

2019* 73,8 26,2 100 52,5 21,2 14,9 2,5

Vývoz

EU 28 mimo EU Celkem EU 15 nové ČS EU Asie Amerika

2015 79,1 20,9 100 56,9 22,2 5,7 5,1

2016 79,5 20,5 100 57,0 22,4 5,8 4,9

2017 79,5 20,5 100 56,7 22,8 5,8 4,5

2018 80,8 19,2 100 57,4 23,3 5,1 4,3

2019* 80,9 19,1 100 57,8 23,1 4,6 4,2

Poznámka: od 1.7.2013 má EU 28 členů místo 27

*předběžné údaje

Zdroj: KSH, www.ksh.hu
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Teritoriální struktura maďarského ZO od roku 2015 (v mil. EUR)

Dovoz

EU 28 mimo EU Celkem EU 15 nové ČS EU Asie Amerika

2015 62 920 18 944 81 865 45 502 17 419 10 163 2 218

2016 65 056 18 209 83 265 47 070 17 986 10 029 2 297

2017 70 836 21 663 92 499 50 911 19925 11 272 2 443

2018 75 086 24 249 99 335 53 745 21 341 13 245 2 252

2019* 76 764 27 310 104 074 54 684 22 080 15 467 2 646

Vývoz

EU 28 mimo EU Celkem EU 15 nové ČS EU Asie Amerika

2015 71 509 18 951 90 460 51 442 20 067 5 168 4 566

2016 73 930 19 060 92 990 53 062 20 868 5 403 4 509

2017 79 925 20 656 100 581 57 023 22 902 5 873 4 572

2018 84 702 20 182 104 885 60 251 24 452 5 336 4 553

2019* 88 091 20 838 108 929 62 915 25 176 5 044 4 610

Zdroj: KSH (Centrální statistický úřad HU), www.ksh.hu

*předběžné údaje

Celkový obrat ZO HU v roce 2019 činil 213 003 mil. EUR, přebytek ZO činil 4 855 mil. EUR.
Z hlediska dovozu v běžných cenách bylo v roce 2019 na 1. místě Německo (26 300,6 mil. EUR), dále Čína (6 381, mil.
EUR), Rakousko (6 383,8 mil. EUR), Polsko (5 998,9 mil. EUR), Nizozemí (5 302,0 mil. EUR), dále ČR byla na 6. místě s 5
139,8 mil. EUR (v roce 2018 byla 6. v pořadí s 5 028,5 mil. EUR).
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Z hlediska vývozu v běžných cenách bylo v roce 2019 na 1. místě Německo (30 175,4 mil. EUR), Slovensko (5 637,9 mil.
EUR), dále Itálie (5 637,4 mil. EUR), Rumunsko (5 516,2 mil. EUR) a Rakousko (4 996,80 mil. EUR). ČR byla v roce 2019 na 8.
místě s 4 621,9 mil. EUR (v roce 2018 na 6. místě s 4 676,1 mil. EUR).
Zdroj: KSH (Centrální statistický úřad HU)

2.3 Komoditní struktura

Objemové indexy zahraničního obratu v roce 2019 v případě dovozu zboží celkově činily 105,7 %: EU (EU – 28) 102,9 %,
mimo EU 114,5 %, EU – 15 104,3 %, nový členové EU (EU-13) 104,1 %. Z hlediska vývozu zboží činily celkově 104,2 %: EU
(EU – 28) 104,3 %, mimo EU 103,8 %, EU – 15 104,5 %, nový členové EU (EU-13) 104,0 %.,

Stroje a dopravní prostředky činily v roce 2019 48,5% z celkového dovozu zboží. Zpracované výrobky se podílely na
celkovém dovozu 36,0 %, nositelé energie 8,0 %, suroviny 2,2 % a potraviny, nápoje a tabák 5,3 %.
V případě vývozu zboží v roce 2019 byl následující stav: stroje a dopravní prostředky 57,4 %, zpracované výrobky 30,7 %,
nositelé energie 2,6 %, suroviny 2,3 % a potraviny, nápoje a tabák 7,0 %.

Nejvýznamnějšími dovozními položkami (z hlediska objemu) byly v roce 2019: elektrické stroje, zařízení a přístroje (15
467,7 mil. EUR), dopravní silniční prostředky (10 459,7 mil. EUR), telekomunikační přístroje a stroje zachycující zvuk a
přehrávání (6 350,9 mil. EUR), všeobecné průmyslové stroje (5 971,6 mil. EUR), stroje a zařízení na rozvoj energie (4 601,7
mil. EUR) a ropa a výrobky z ropy (4 494,3 mil. EUR).
Nejvýznamnější vývozní položky v roce 2019 patří: dopravní silniční prostředky (19 355,4 mil. EUR), elektrické stroje,
přístroje a nástroje (14 193,7 mil. EUR), telekomunikační přístroje a stroje zachycující zvuk a přehrávání (9 494,8 mil. EUR),
stroje a zařízení na rozvoj energie (8 434,2 mil. EUR), léky a léčivé produkty (5 602,7 mil. EUR) a všeobecné průmyslové
stroje (4 796,0 mil. EUR).

Obrat zahraničního obchodu HU podle skupin zboží od roku 2015 (v běžných cenách, v mil. EUR)

Rok Potraviny,
nápoje, tabák

Suroviny Nositelé
energie

Zpracované
výrobky

Stroje a
dopravní

prostředky

Celkem

Dovoz

2015 4 226 1 739 6 698 29 093 40 109 81 865

2016 4 498 1 731 5 306 30 274 41 456 83 265

2017 4 893 2 052 7 191 33 558 44 891 92 602

2018 5 129 2 170 8 121 36 571 47 389 99 335

2019* 5 523 2 214 8 397 37 498 50443 104 074

Vývoz
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2015 6 585 2 054 2 079 28 075 51 666 90 460

2016 6 568 2 074 1 696 28 100 53 552 92 990

2017 7 244 2 368 2 511 32 337 56 220 100 680

2018 7 110 2 360 2 953 33 999 58 433 104 885

2019* 7 579 2 496 2 875 33 405 62 574 108 926

Bilance

2015 2 359 316 -4 619 -1 017 11 157 8 595

2016 2 070 343 -3 610 -1 174 12 096 9 725

2017 2 351 299 -4 680 -1 221 11 329 8 078

2018 1 981 236 -5 168 -2 572 11 044 5 520

2019* 2 056 283 -5 522 -4 093 12 131 4 855

Zdroj: KSH (Centrální statistický úřad HU), * předběžný údaj

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Maďarsku existuje velké množstí průmyslových parků. Jejich seznam je možno nalézt na stránkách maďarské vlády:
http://www.kormany.hu/download/7/5c/d0000/Ipari%20parkok%20list%C3%A1ja.pdf .

Existuje rovněž Maďarský svaz vědecko-technických a průmyslových parků (Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari
Parkok Szövetsége) - www.mattip.hu.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Od června 2014 se v EU používá metodika BPM6, proto může dojít k diferenci čísel mezi údaji jednotlivých roků.

Jedná se o aktuální informace ke dni 4. 5. 2020 (www.mnb.hu).

Celková výše PZI do Maďarska za roky 2014 - 2018

Rok mil. EUR
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2014 82 630,2

2015 78 959,6

2016 78 092,9

2017 78 127,3

2018 83 699,8

Zdroj: MNB (Maďarská národní banka), www.mnb.hu

Co se týče teritoriálního rozdělení investic, 89,0 % PZI pocházelo v roce 2017 z evropských zemí, v roce 2016 tento
podíl činil 88,3 %. Postavení jednotlivých zemí ukazuje následující tabulka.

Celková hodnota PZI (FDI stock) podle zemí ke konci let 2016 a 2017 v mil. EUR

Země 2018 Země 2017

Německo 16 971,5 Německo 17 956,8

Nizozemsko 15 299,5 Nizozemsko 14 536,3

Rakousko 8 855,8 Rakousko 8 454,4

Irsko 4 782,2 Švýcarsko 4 674,1

Švýcarsko 4 219,4 Lucembursko 3 344,5

Lucembursko 4 175,0 Francie 3 179,9

Francie 3 523,4 Irsko 2 937,9

Itálie 2 662,7 Itálie 2 877,9

Jižní Korea 2 469,3 Belgie 2 083,9

USA 2 372,9 Velká Británie 1 993,8

Evropa 71 910,9 Evropa 70 425,9
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Celkem 83 669,8 Celkem 78 127,3

Zdroj: MNB (Maďarská národní banka), www.mnb.hu

Odvětvová struktura PZI– viz tabulka.

Celková hodnoty PZI podle
důležitých odvětví v mil. EUR

2018 2017

Zemědělství, lov, lesnictví 515,8 561,6

Těžba a dobývání 365,6 315,4

Zpracovatelský průmysl celkem 32 965,5 32 723,9

- Potraviny, nápoje, tabákové
výrobky

1 951,1 2 265,4

- Farmaceutické výrobky 3 457,0 3 232,3

- Nekovové nerostné výrobky 1 418,5 1 367,3

- Počítače, elektronické a optické
výrobky

3 874,3 3 395,1

- Stroje a strojní zařízení 1 593,3 1 054,8

- Dopravní vozidla 9 452,5 11 186,8

Dodávky elektřiny, plynu,
klimatizace

1 288,8 1 898,8

Dodávky vody, kanalizace,
odpadové hospodářství

66,1 73,5

Stavebnictví 1 027,4 916,8

Služby celkem 42 817,5 37 736,7

- Velkoobchod a maloobchod;
opravy dopr. prostředků

9 119,44 8 167,3
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- Přeprava a skladování 1 828,7 2 167,4

- Informatika a telekomunikace 4 030,2 4 136,2

- Finanční a pojišťovací služby 9 309,1 6 590,0

- Realitní služby 7 161,3 5 815,3

- Profesionální, vědecké a technické
aktivity

5 760,9 5 172,1

CELKEM 83 699,8 78 127,3

Zdroj: MNB (Maďarská národní banka), www.mnb.hu

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

(pro širší a aktuální informace viz rovněž Národní investiční agentura - Hungarian Investment Promotion
Agency/Nemzeti Befektetési Ügynökség, HIPA/ - www.hipa.hu)

Investičním prostředím v Maďarsku (HU) se zabývá zákon č. XXIV o všeobecných podmínkách investování zahraničních
subjektů z roku 1988, který platí již od roku 1989 a zajišťuje ochranu zahraničních investic v HU.

HU se přidružilo k organizaci MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency), se kterou mohou zájemci o speciální
ochranu svých investic uzavřít příslušnou smlouvu.

Zákon č. LIII z roku 2006 se zabývá provedením zrychlení a zjednodušení investic, které jsou z národohospodářského
hlediska vyzdvižené. Modifikován byl zákonem č. XXXV z roku 2012. Mezi takové investice patří např. výstavba továrny
Lego a velká investice Audi Hungária Motor Kft. V roce 2018 byl vyhlášen zákon č. LVII, který se týká kontroly zahraničních
investic porušujících bezpečnostní zájmy Maďarska.

Vláda se snaží primárně podporovat především průmyslovou výrobu. Za účelem podpory investic, ekonomického růstu a
pracovních míst zahájila v roce 2012 proces uzavírání strategických dohod o spolupráci s významnými firmami v HU.
Jejich seznam najdete na stránkách vlády -
https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/strategiai-partnersegi-megallapodasok

Maďarsko pro investora může být stále zajímavé především z těchto důvodů:

• výhodná poloha země v EU a blízkost trhů EU,
• most mezi EU a jihovýchodní Evropou,
• rozvinutá infrastruktura (zejména silniční dopravy),
• fungující tržní hospodářství,
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• kvalifikovaná a snadno rekvalifikovatelná pracovní síla.

Některá negativa, které by měl investor vzít v úvah

• nízká mobilita pracovní síly, atd.

Investiční pobídky a podpory:

V případě významnějších investic do konce r. 2010 působila Maďarská agentura pro investice a rozvoj obchodu - ITD
Hungary jako projektový manažer, tj. zabezpečující a zprostředkovávající kontakt mezi zahraničním investorem a
maďarskou vládou. Po jejím zániku byl založen nový institut Národní úřad zahraniční ekonomiky HITA, nyní HIPA
(Nemzeti Befektetési Ügynökség, Hungarian Investment Promotion Agency – HIPA) působící pod Ministerstvem
zahraničních věcí a obchodu.

Konkrétní informace o investičním prostředí v HU a případných investičních pobídkách:

Nemzeti Befektetési Ügynökség (Hungarian Investment Promotion Agency – HIPA)
Adresa: 1055 Budapest, Honvéd u. 20.
E-mail: info@hipa.hu
Tel: 00 36 1 872-6520
Web: www.hipa.hu

Podporou investic maďarského kapitálu za hranicemi HU se zabývá státní agentura Corvinus Zrt., která finančně
podporuje slibné projekty v zahraničí. Bližší informace lze najít na www.corvinus.hu.
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3. Vztahy země s EU
Aktuální informace ohledně ekonomických údajů viz rovněž stránky:

• Centrální statistický úřad HU (KSH)
• Maďarská národní banka (MNB)
• Ministerstvo zahraničních věcí a zahraničí
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Maďarské zastoupení Evropské komise (Európai Bizottság Magyarországi Képviselete)
az Európai Unió Háza (Dům EU)
1024 Budapest, Lövőház u. 35.
Tel.: +36-1-209-9700, 209-9710
Fax: +36-1-466-4221
E-mail: comm-rep-bud@ec.europa.eu
Web: http://ec.europa.eu/hungary/about-us/contact/index_en.htm

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Celkový finanční objem dovozu zboží Maďarska se meziročně zvýšil v roce 2015 o 6,3 % (z toho EU-15 o 7,1 % a nových
ČS EU o 9,8 %), v roce 2016 o 4,9 % (z toho EU-15 o 5,2 % a nových ČS EU o 6,7 %), v roce 2017 o 8,3 % (z toho EU-15 o
7,0 % a nových ČS EU o 6,8 %), v roce 2018 o 6,4 % (z toho EU-15 o 4,4 % a nových ČS EU o 6,2 %) a v roce 2019 o 5,7 %
(z toho EU-15 o 2,4 % a nových ČS EU o 4,1 %) . V případě EU se objem obratu dovozu zboží meziročně celkově zvýšil v
roce v roce 2015 o 7,8 %, v roce 2016 o 5,6 %, v roce 2017 o 6,9 %, v roce 2018 o 4,9 % a v roce 2019 o 2,9 %. Tyto indexy
se meziročně v případě států mimo EU vyvíjely následovně: v roce 2015 zvýšení o 1,2 %, v roce 2016 zvýšení o 2,6 %, v
roce 2017 zvýšení o 13,4 %, v roce 2018 zvýšení o 11,3 % a v roce 2019 zvýšení o 14,5 %.
Celkový finanční objem vývozu zboží Maďarska se meziročně zvýšil v roce 2015 o 7,8 % (zvýšení: z toho EU-15 zvýšení o
9,0 % a nových ČS EU o 10,1 %), v roce 2016 o 4,4 % (z toho EU-15 se zvýšil o 4,4 % a nových ČS EU zvýšení o 6,7 %), v
roce 2017 o 5,9 % (z toho EU-15 o 6,4 % a nových ČS EU zvýšení o 5,1 %), v roce 2018 se zvýšil o 4,3 % (zvýšení: z toho
EU-15 zvýšení o 5,1 % a nových ČS EU o 6,6 %) a v roce 2019 o 4,2 % (zvýšení: z toho EU-15 o 4,5 % a nových ČS EU o 4,0
%). V případě EU se meziroční objem obratu vývozu zboží celkově zvýšil v roce 2015 o 9,3 %, v roce 2016 o 5,1 %, v roce
2017, v roce 2018 se zvýšil o 5,6 % a v roce 2019 o 4,3 %. Tyto meziroční indexy se v případě států mimo EU vyvíjely
následovně: v roce 2015 zvýšení 2015 o 2,3 %, v roce 2016 o 2,0 %, v roce 2017 o 5,0 %, v roce 2018 snížení o 0,1 % a v
roce 2019 zvýšení o 3,8 %.

Údaje za rok 2019 jsou přeběžné výsledky.
Dále viz kapitola 2.2. - Teritoriální struktura – postavení v (k) EU.
Pořadí prvních 10 zemí EU dle dovozu do HU v EUR v roce 2019, kdy celkový dovoz činil 104 074,4 mil. EUR (rok 2018
= 99 334,7 mil. EUR):
Německo (23 129,4 mil. EUR), Čína (11 428,3, mil. EUR), Polsko ( 4 555,1 mil. EUR), Rusko (4 444,6 mil. EUR), Rakousko ( 4
338,7 mil. EUR), Itálie (3 907,93 mil. EUR), Česká republika (7. místo = 3 831,4 mil. EUR), Korea (3 724,0 mil. EUR),
Slovensko (3 441,1 mil. EUR) a Francie (3 282,2 mil. EUR). Údaje za rok 2019 jsou přeběžné výsledky.
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3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Managementem rozvojových fondů EU v HU se zabývá maďarský stát. O finanční zdroje lze žádat v rámci výběrových
řízení vypsaných v tzv. Operativních programech
(http://palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20 ,
https://www.palyazat.gov.hu/evaluation ), které mají základ v Evropským výborem odsouhlasené Partnerské smlouvě
(http://ec.europa.eu/hungary/news/2014/20140904_hu.htm a
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_955
(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-955_hu.htm)). Tuto činnost v HU koordinuje Széchenyi program 2020 Úřadu
ministerského předsedy ( i v angličtině http://palyazat.gov.hu/ , jen v maďarštině https://www.szechenyi2020.hu/ ).
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Aktuální informace ohledně ekonomických údajů viz rovněž stránky:

• Centrální statistický úřad HU (KSH)
• Maďarská národní banka (MNB)
• Eurostat
• Vláda HU
• HIPA (Národní investiční agentura – na internetových stránkách řada informačních materiálů v angličtině o HU, jeho

hospodářství a průmyslu)
• Národní daňový a celní úřad (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)
• Magyar Közlöny (obdoba našeho Věstníku)
• Maďarský obchodní licenční úřad - Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
• Národní akreditační úřad - Nemzeti Akreditáló Hivatal - NAH (www.nah.gov.hu)
Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu se zbožím mezi ČR a HU

Vývoz Dovoz Obrat Saldo

tis. EUR poř. index tis. EUR poř. index tis. EUR poř. index tis. EUR

2015 4 222
218

8. 116,1 3 010
622

11. 113,4 7 232
840

10. 115,0 1 211
596

2016 4 217
358

8. 99,9 3 010
558

11. 100,4 7 227
915

10. 99,9 1 206
800

2017 4 810
259

9. 114,0 3 426
772

13. 113,8 8 237
032

10. 114,0 1 383
487

2018 5 140
514

10. 106,7 3 759
786

11. 109,7 8 900
301

10. 108,0 1 380
728

2019 5 797
765

9. 112,5 3 720
421

11. 99,2 9 518
186

10. 106,9 2 077
344

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Maďarsko

22/46 http://www.businessinfo.cz/madarsko © Zastupitelský úřad ČR v Budapešti (Maďarsko)

http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/
http://www.ksh.hu/
http://www.mnb.hu
http://www.mnb.hu
http://www.mnb.hu
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home
http://www.kormany.hu/en
http://www.kormany.hu/en
http://www.hipa.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.nav.gov.hu
http://www.mhk.hu
http://www.mhk.hu
http://www.mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu
http://www.mkeh.gov.hu
http://www.nah.gov.hu
http://www.businessinfo.cz/madarsko


1-2/2019 879 754 10. 103,6 619 193 11. 102,7 1 498
947

10. 103,2 260 561

1-2/2020 1 024
234

9. 115,8 638 706 9. 103,0 1 332
940

10. 110,5 385 528

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz

Zahraniční obchod mezi ČR a HU dosáhl v r. 2019 rekordních hodnot s celkovým obratem přes 9,5 mld. euro. HU bylo
pro ČR v loňském roce 10. největším obchodním partnerem a tuto pozici si dlouhodobě udržuje. HU ekonomika je
podobně jako ta česká postavena do velké míry na automobilovém průmyslu, vzájemnému obchodu tak vévodí položky
z tohoto odvětví.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

SITC Položky Vývoz 2018 -
podíl v %

Vývoz 2019 -
podíl v %

Dovoz 2018 v % Dovoz 2019 v %

0 Potraviny a živá
zvířata

5,5 4,7 6,0 6,2

1 Nápoje a tabák 0,9 1,1 2,1 1,8

2 Suroviny
nepoživatelné,
bez paliv

0,6 0,7 1,5 1,4

3 Minerální paliva,
mazadla
a příbuzné
materiály

4,3 2,4 1,2 1,0

4 Živočišné a rostlinné
oleje a tuky

0,8 0,6 0,8 1,0

5 Chemikálie 10,1 10,0 13,8 11,6

6 Tržní výrobky
tříděné hlavně dle
druhu materiálu

16,4 13,7 14,6 13,4
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7 Stroje a přepravní
zařízení

53,7 58,1 46,9 50,2

8 Různé průmyslové
výrobky

7,6 8,2 13,0 13,4

9 Nespecifikováno 0,1 0,5 0,1 0,1

Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0

Zdroj: Český statistický úřad

Vývoz 2019 v tis. EUR podle SITC1 tříd: celkem = 5 797 765, 0 = 271 759, 1 = 64 141, 2 = 40 622, 3 = 140 598, 4 = 34 213,
5 = 577 851, 6 = 797 213, 7 = 3 369 872, 8 = 473 648 a 9 = 27 849.
Dovoz 2019 v tis. EUR podle SITC1 tříd: celkem = 3 720 421, 0 = 231 885, 1 = 68 062, 2 = 53 293, 3 = 40 812, 4 = 35 970,
5 = 429 150, 6 = 496 022, 7 = 1 865 819, 8 = 497 534 a 9 =1 874.

TOP 10 - položky českého vývozu
do HU podle SITC2 v roce 2019

Hodnota v tis. EUR Pořadí

Silniční vozidla (78) 1 272 411 1.

Zařízení k telekomunikaci a záznamu
a reprod. zvuku (76)

653 554 2.

Elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče, j.n. (77)

588 178 3.

Stroje a zařízení všeobecně užívané
v průmyslu, j.n. (74)

408 002 4.

Kovové výrobky j.n. (69) 260 356 5.

Různé výrobky, j.n. (89) 229 198 6.

Kancelářské stroje a zař. k automat.
zpracování dat (75)

226 103 7.

Silice a vonné látky (55) 193 725 8.
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Železo a ocel (67) 159 562 9.

Organizcké chemikálie (51) 119 003 10.

Zdroj: Český statistický úřad

TOP 10 - položky českéhodovozu
z HU podle SITC2 v roce 2019

Hodnota v tis. EUR Pořadí

Stroje a zařízení k výrobě energie
(71)

555 964 1.

Elektrická zařízení, přístroje
a spotřebiče, j.n. (77)

535 402 2.

Silniční vozidla (78) 444 161 3.

Různé výrobky j.n. (89) 350 660 4.

Železo a ocel (67) 145 038 5.

Léčiva a farmaceutické výrobky (54) 136 247 6.

Stroje a zařízení všeobecně užívané
v průmyslu, j.n. (74)

126 458 7.

Zařízení k telekomunikace
a záznamu a reprod. zvuku (76)

123 118 8.

Výrobky z pryže, j.n. (62) 102 384 9.

Kovové výrobky, j.n. (69) 91 672 10.

Zdroj: Český statistický úřad

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet
platební

bilance - HU

Rok 2018 v mil. CZK Rok 2019 v mil. CZK

Kredit Debet Saldo Kredit Debet Saldo

Běžný účet 123 021,2 93 833,1 29 188,2 139 896,2 94 123,9 45 772,3
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Zboží 111 294,0 85 445,6 25 848,4 125 542,1 83 842,0 41 700,1

Služby celkem 10 476,4 6 363,3 4 113,0 11 573,6 7 011,6 4 562,0

Doprava 4 696,9 2 038,1 2 658,8 5 302,4 2 167,1 3 134,7

Cestovní ruch 1 754,1 1 393,0 361,1 1 740,4 1 617,1 123

Ostatní podnikatelské
služby

2 410,5 2 017,0 393,5 2 690,6 2 073,6 617,1

Prvotní důchody 1 129,9 1 712,9 -582,9 2 6419 2 926,4 -284,5

Druhotné důchody 120,9 311,3 -190,3 138,7 344,0 -205,4

Zdroj: ČNB

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

Podle údajů ČNB činily k 31.12. 2018 české přímé investice v HU v roce 2018: 352,6 mil. EUR, z toho základní kapitál činil
297,1 mil. EUR, reinvestovaný zisk -24,6 mil. EUR a ostatní kapitál 80,1 mil. EUR. Stav přímých maďarských investic v ČR k
31. 12. 2018 činil: celkem 546,6 mil. EUR, z toho základní kapitál činil 383,2 mil. EUR, reinvestovaný zisk 237,5 mil. EUR a
ostatní kapitál -74,0 mil. EUR. Novější údaje zatím nejsou dispozici.

PZI České republiky do Maďarska (odliv)

Rok Základní kapitál v
mil. EUR

Reinvestovaný zisk
v mil. EUR

Ostatní kapitál
v mil. EUR

Celkem
v mil. EUR

2014 27,8 2,4 54,6 84,8

2015 -20,2 4,5 9,3 -6,4

2016 -8,6 -3,2 -15,0 -26,9

2017 53,3 50,4 52,2 155,9

2018 216,3 33,1 -39,9 209,5
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Zdroj: Česká národní banka, www.cnb.cz

PZI Maďarska do České republiky (příliv)

Rok Základní kapitál v
mil. EUR

Reinvestovaný zisk
v mil. EUR

Ostatní kapitál
v mil. EUR

Celkem
v mil. EUR

2014 -6,7 27,5 -14,6 6,2

2015 -26,1 -57,1 13,2 -69,9

2016 20,4 45,3 -47,6 18,1

2017 172,2 -48,7 -11,2 112,3

2018 12,2 7,6 -124,7 -104,9

Zdroj: Česká národní banka, www.cnb.cz

Některé z realizovaných investic ČR v HU:

Společnost CZ Export Praha a maďarská společnost HM Arzenál Zrt. podepsaly v březnu 2018 smlouvu na transfer
průmyslové technologie (licence) na výrobu ručních zbraní a jejího zavedení v Maďarsku. Smlouva je podepsána na dobu
10 let a má celkovou hodnotu 100 mil. €. Očekávaný objem vyrobených zbraní je až 200 000 kusů. V první etapě se
v Maďarsku ruční zbraně jen montují a následně by měla být zahájena domácí výroba. První zbraně byly maďarské
armádě předány na konci roku 2018.

V Maďarsku působí firma Škoda Transportation, která koupila maďarského výrobce Ganz. Firma dodává do Maďarska
tramvaje (mimo Budapešť) a trolejbusy (do Budapešti, ve spolupráci s firmou Solaris).

V energetice v Maďarsku působí firma EP Energy, která vlastní většinový podíl v elektrárně Budapesti Erömü, která
dodává pro Budapešť teplo a elektřinu. Firma ČEZ v Maďarsku obchoduje s elektrickou energií.

Mezi další významné české investory v Maďarsku patří např. Ravak (sanitární technika), AAA Auto (autobazar), Alza
(online obchod), Karlovarské minerální vody Mattoni,CPI Property Group (nemovitosti, obchodní domy), nebo PPF,
která vlastní maďarského mobilního operátora Telenor HU a provozovatele online platebního systému. Firma Agrofert
vlastní několik společností působících v agrárním sktoru, včetně jednoho z největších výrobců slunečnicového oleje na
světě skupinu NT Group, Kiskunfélegyháza. Firma Alukov a.s. má v obci Bátonyterenye župy Nógrad výrobní závod na
posuvné zastřešování bazénů, teras, hal atd.

Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodua v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Seznam firem, které zastupují české výrobce, nebo české firmy s pobočkami v HU naleznete na webových
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.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Maďarsko i ČR jsou členskými zeměmi Evropské unie a velká část jejich vzájemných vztahů je tak upravena právními
normami EU.

V rámci bilaterální smluvní základny jsou hlavními normami v ekonomické oblasti následující dohody:

• Smlouva o zamezení dvojího zdanění, podepsaná v Praze 14. 1. 1993 (po vnitrostátních ratifikačních procedurách
vstoupila v platnost 27. 12. 1994).

• Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic podepsaná v Praze 14. 1. 1993 (po vnitrostátních ratifikačních
procedurách vstoupila v platnost 25. 5. 1995)

(Pozn.: V návaznosti na povinnost členských států EU uvést mezinárodněprávní závazky do souladu s unijním právem,
probíhá proces ukončování platnosti této dvoustranné dohody a její nahrazení legislativou EU.)

Více informací o stávající bilaterální smluvní základně naleznete na internetových stránkách Ministerstva zahraničních
vztahů ČR v sekci Zahraniční vztahy a oddíle Mezinárodní smlouvy.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc mezi Českou republikou a Maďarskem vzájemně poskytovaná ani přijímaná není. Obě země jsou
donory rozvojové pomoci, proto možnosti spolupráce existují maximálně na třetích trzích, které jsou příjemci rozvojové
pomoci.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Stavební průmysl

V Maďarsku roste zájem o tzv. technologie chytrých měst (smart cities). Města postupně vypracovávají strategie či již
realizují investice, které se zaměřují jak na IT služby: např. chytrý systém prodeje a kontroly jízdenek na MHD, systém
chytrého parkování, tak i na dodávky komponent, jako jsou např. chytré MHD zastávky, chytré přechody či chytrá
osvětlení. Maďarská města jsou aktivní i v mezinárodních projektech, v rámci nichž modernizují svoji infrastrukturu – např.
město Veszprém bude Evropskou metropolí kultury pro 2023 (modernizace kulturní infrastruktury) či město Pětikostelí
(Pécs) kandiduje na Evropskou metropoli zeleně pro rok 2022 (poptávka po environmentálních technologiích). Jak
v metropoli Budapešti, tak i v celém Maďarsku je velké množství historických budov, které nyní procházejí procesem
renovace. Příležitosti jsou mj. také v oblasti rezidenčního bydlení, a to jak v dodávkách služeb a komponent pro exteriéry,
tak i pro interiéry (např. dodávky koupelnového vybavení apod).

Energetika

Maďarsko rozhodlo o výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Paks (tzv. projekt Paks II.) Výstavbu obou bloků
po 1 200 MW bude na základě maďarsko-ruské mezistátní dohody realizovat ruský Rosatom. Plánované investice jsou
ve výši 12,5 mld. eur. Poptávána by měla být celá řada jaderných i nejaderných komponent a služeb. České firmy se
podílely na výstavbě i na následné modernizaci již existujících bloků (tzv. Paks I). V současné době se uvažuje i o
modernizaci hnědouhelné elektrárny v Mátře, která je druhou největší elektrárnou v zemi. Maďarsko plánuje modernizaci
přepravní plynovodní soustavy, resp. posílení plynovodního propojení se svými sousedy. Jedná se o příležitost pro české
firmy schopné pracovat s vysokotlakými technologiemi. Maďarsko rovněž přijalo zákon o uhlíkové neutralitě, které by
mělo být dosaženo mj. velkým rozvojem solární energetiky.

Obranný průmysl

V Maďarsku probíhá ambiciózní program modernizace armády s názvem „Zrínyi 2026“, v rámci něhož maďarské
ozbrojené síly intenzivně nakupují. Doposud již proběhly např. nákupy 44 tanků Leopard 2A7+, 24 samohybných houfnic
PzH 2000, 16 helikoptér Airbus H225M a 20 helikoptér Airbus H145M. Maďarský zbrojní program tak představuje
příležitost i pro české firmy v obranném průmyslu, přičemž některé z nich již v Maďarsku uspěly. Pandemie se zatím na
zbrojních výdajích neprojevuje, návrh rozpočtu pro rok 2021 naopak počítá s 30% nárůstem výdajů na obranu.

Dopravní průmysl a infrastruktura

V rámci Maďarska se počítá s obnovou parku veřejné dopravy, včetně např. nejstarší linky budapešťského metra. Velkou
proměnou by měla projít zj. oblast autobusové dopravy, neboť od 1. ledna 2022 budou moci maďarská města nad 25 000
obyvatel kupovat pouze autobusy na elektrický pohon. Spolu s tím se plánuje i realizace velkých infrastrukturních
projektů, jako je vysokorychlostní železnice „Budapešť–Bělehrad“, modernizace Balatonského letiště či železniční tunel
pod řekou Dunaj v hlavním městě Budapešti.
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Zdravotnicví

Maďarská vláda plánovala modernizaci maďarských nemocničních zařízení již před koronavirovou pandemií – nedávná
krize učinila téma modernizace zdravotnictví ještě více aktuální. Jen v samotné Budapešti a přilehlé Pešťské župě (tedy
v oblastech, kde bylo nejvíce pacientů zasažených koronavirem) plánuje maďarská vláda podpořit modernizace nemocnic
a klinik částkou v hodnotě 700 mld. HUF (cca 2 mld. EUR). V reakci na současnou krizi byly např. uvolněny prostředky na
nákup nemocničních přístrojů, včetně IT techniky. Ochranné zdravotnické prostředky však byly ve velkém množství již
dovezeny s Číny.

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Stavební průmysl

Energetika

Obranný průmysl

Dopravní průmysl a infrastruktura

Zdravotnicví

5.2 Kalendář akcí

Vzhledem k současné situaci dané pandemickou situací nelze předvídat, jaké akce budou do konce roku realizovány.

Během podzimu se v Budapešti má uskutečnit několik velkých veletrhů - např.:

Září: Veletrh S/ALON Budapest v rámci programu Design pro konkurenceschopnost.

Říjen: Stavební veletrh Construma

Říjen: Automobilový veletrh Automotive Hungary
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Aktuální informace viz rovněž stránky:

• Národní daňový a celní úřad - Nemszeti Adó és Vámhivatal - http://en.nav.gov.hu/
• Úřad pro veřejné zakázky
• Czech Trade – Česká agentura na podporu obchodu (Zahraniční kancelář Budapešť)
• Česko-maďarský obchodní klub (CSMÜK)
• Úřad pro přistěhovalectví a azyl - Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (www.bmbah.hu)
• Ministerstvo zahraničních věcí a zahraničí (http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade)
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Distribuce a prodej spotřebního zboží v HU probíhá obdobným způsobem jako v ČR. Maďarsko disponuje rozsáhlou sítí
maloobchodů, supermarketů a hypermarketů. Nákupní a zábavní centra zde mají delší tradici než v ČR. Oproti ČR je v HU
více rozšířen klasický prodej na tržištích, především v rámci prodeje potravinářských a zemědělských výrobků. Dodávky do
maloobchodů se dějí buď přes síť velkoobchodů nebo některé maloobchodní řetězce mají vlastní distribuci a zboží
nakupují do svých prodejen přímo od výrobců a dovozců (např. CBA, Reál a Coop).

Dodávky do supermarketů a hypermarketů do vstupu HU do EU se prováděly centrálně přímo od výrobců. Zboží ze
zahraničí se nakupovalo centrálně, ovšem přes podnik (velkoobchod, nebo zástupce) se sídlem v HU. Po vstupu HU do EU
dochází ke spolupráci mezi řetězci v sousedních zemích, např. stejné řetězce v ČR a HU si vzájemně vyměňují zboží
vyrobené v obou zemích.

Dodávky do nákupních zábavných center mají spíše charakter dodávek do maloobchodů. Zde ale převažují obchody se
značkovým zbožím. Tyto obchody dostávají zboží buď přímo od výrobce, nebo od distributora s oprávněním obchodovat
se značkou.

Dodávky spotřebního zboží z ČR je možno realizovat přímo maďarskému partnerovi (prodejci) nebo prostřednictvím
obchodního zástupce. Další možností je založit v HU dceřinou společnost. Při vyhledávání maďarského partnera lze též
využít služeb Zahraniční kanceláře CzechTrade v Budapešti – internetová stránka www.czechtradeoffices.com/
, www.czechtradeoffices.com/hu/hu a email: budapest@czechtrade.cz .

Další možnosti jak uplatnit české zboží na trhu je pověřit jeho distribucí existující společnost, která již distribuuje jiné
zboží z ČR na zdejším trhu a má kapacity k rozšíření nabídky (výhoda je, že v tomto případě je možné si vyžádat
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reference). Případného partnera je možno hledat i mezi členy Česko-maďarského obchodního klubu (CSMÜK), který
působí v Maďarsku (www.csmuk.hu).

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky, dokumenty:

Maďarsko se stejně jako ČR od 1. května 2004 stalo členem EU. Tento fakt rozhodujícím způsobem změnil dovozní
podmínky a celní systém, které se přizpůsobily podmínkám v EU. Česko-maďarský obchod se stal v EU vnitřním
obchodem a se zbožím původem z ČR se obchoduje do HU volně. Při obchodních „dovozech" z ČR do HU musí být
pohyb zboží podchycen dokumenty pro vnitřní obchod v EU. Samozřejmě to platí i pro „vývozy" z HU do ČR. Pro
statistiku vnitřního obchodu EU je nutné při obchodě ČR-HU vyplnit dokument tzv. Intrastat. Podrobnosti o statistickém
systému Intrastat lze najít na stránkách Centrálního statistického úřadu HU. Více informací:
https://www.ksh.hu/intrastat_electronic_declaration?lang=en

Dostupnost maďarských vyhlášek, zákonů a nařízení (včetně překladů):

• Úřad předsedy vlády HU sestavuje Magyar Közlöny (obdoba našeho Věstníku), ve kterém jsou zveřejněny všechny
zákony, nařízení a opatření HU (bližší informace na www.mhk.hu).

• Další možností získání informací o maďarských zákonech je služba firmy Wolters Kluwer Kft., která nabízí znění
platných maďarských právních předpisů a vládních rozhodnutí. Některé zákony je možno zakoupit v německém i
anglickém překladu (bližší informace na https://shop.wolterskluwer.hu/ ).

Ochrana domácího trhu:

A) Limitování obchodních aktivit

Co se týče limitování zahraničně-obchodních aktivit v Maďarsku jsou od 1.5.2004 směrodatná nařízení Evropské komise
(EK) a Evropské rady (ER), jim musí odpovídat legislativa země.

Povolováním se zabývá Úřad vlády hlavního města Budapešti (Budapest Főváros Kormányhivatala)
- https://mkeh.gov.hu/hivatal (stránka existuje i v anglické verzi). Dříve to byl Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
(MKEH) - Maďarský obchodní licenční úřad.

Zde je Oddělení obchodu, vojenské techniky, kontroly vývozu a certifikace drahých kovů a Oddělení metrologie a
technického dozoru. Na webových stránkách je uvedeno rozdělení a náplně jednotlivých oddělení, informace o licencích a
příslušných předpisech (včetně obsahu licenčních předpisů) a to převážně i v anglickém jazyce. Povolování jsou
v harmonii s předpisy EU.

B) Měření a certifikace

1/ Z hlediska našich vývozců při zájmu o maďarský trh nelze opomenout předpisy na ochranu spotřebitele. Po vstupu do
EU byla zavedena 2-letá záruční lhůta. U spotřebního zboží se nekompromisně předepisuje návod v maďarštině. Právní i
organizační předpoklady schvalování výrobků před jejich uvedením na trh a do provozu jsou vytvořeny, přesto nelze
opomenout, aby výrobky odpovídaly maďarským předpisům z hlediska bezpečnosti práce a u dopravních prostředků z
hlediska dopravních předpisů. Všeobecně lze říci, že pokud má česká firma k dispozici certifikát platný v EU, není potřeba
získávat pro uvedení na maďarský trh jiný certifikát, ale je třeba počítat s tím, že existují výjimky – např. u geneticky
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upravených potravin.

Vrcholným orgánem pro oblast akreditací zkušeben a pracovišť v HU je Národní akreditační rada -NAH (Nemzeti
Akkreditációs Hivatal - www.nah.gov.hu . Zde je možno získat informace o aktuálním seznamu akreditovaných
zkušeben.

2/ Pro některé výrobky např. doplňky stravy má zásadní význam pro uvedení na maďarský trh získání povolení od NÉBIH
(Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) – Národní úřad pro bezpečnost potravinářského řetězce –
https://portal.nebih.gov.hu/ . V případě léků je třeba kontaktovat OGYEI (Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet) - Národní ústav farmacie a výživy - https://www.ogyei.gov.hu/ . V souladu se zákonem
Řád obchodování s potravinami 1/1997 (ze dne 17.1.1997) a zákonem o potravinách 1/1996 (ze dne 9.1.1996), musí obal
výrobku vyhovovat celé řadě požadavků (např. maďarský text, datum nutné spotřeby, složení, jednotková cena, výrobce,
balírna a doporučená skladovací teplota atd.). Např. kontrolu etiket provádí laboratoře – např. Wessling -
https://hu.wessling-group.com/ .

3/ ÁNTSZ - Állami Népegészségügyi és Tisztorvosi Szolgálat (Státní hygienická a veterinární služba) -
https://www.antsz.hu/en .

4/ Aktuální znění maďarského zákona o bezpečnosti práce č. XCIII roku 1993 v angličtině -
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=38155 .

C) Systém kvót

Po vstupu Maďarska do EU jsou pro Maďarsko platné kvóty jen u specifických komodit jako např. zemědělských výrobků.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Právní předpisy Maďarska najdete v maďarštině na stránkách: https://www.njt.hu/ . Některé maďarské právní předpisy ve
3 světových jazycích je možno objednat na stránkách:
https://shop.wolterskluwer.hu/termek-reszletek/jog/egyeb/hmj-hatalyos-magyar-jogszabalyok-harom-nyelven.p317/YSO0966.v6995
.

Pro zřízení obchodního zastoupení existují v HU dvě základní možnosti:

• Zahraniční firma pověří tuzemskou hospodářskou organizaci zahraničního obchodu, která na základě smlouvy o
zastoupení bude tyto aktivity vykonávat. K uzavření této smlouvy není nutné žádné jiné schválení, za předpokladu, že
jsou splněny ze strany maďarského partnera podmínky vládního nařízení 112/1990 (23.10.1990). Další podmínkou je
registrace zahraničně-obchodní činnosti maďarského partnera u MNB - Maďarské národní banky.

• Přímé zastoupení, tj. zřízení informační a servisní kanceláře – Rejstříkový soud HU (Cégbíróság).

Při registraci uvedených forem podnikatelského subjektu je požadována povinná spoluúčast právníka. Obvyklou formou
obchodního zastoupení je s.r.o. Předepsaná minimální hodnota základního jmění nového s.r.o. v tomto případě je 3 mil.
HUF. V případě uzavřené a.s. je základní kapitál 5 mil. HUF a v případě veřejné a.s. (tj. je zalistovaná na burze) 20 mil. HUF.
Toto upravuje nový Občanský zákoník z roku 2013.
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Rozšířenou formou podnikání jsou v Maďarsku i komanditní společnosti. Zahraniční firmy zde s oblibou zřizují i svoje
filiálky nebo zastoupení (zákaz obchodní činnosti) za účelem marketingu, propagace a přípravy svých investic do
maďarské ekonomiky.

V současnosti v HU převládá forma přímého obchodního zastoupení českých firem, která umožňuje provádět
obchodování.

Kontaktní instituce k založení podnikatelského subjektu jsou:

• NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal/Tax and Financial Audit Office) (DIČ)
• KSH (Központi Statisztikai Hivatal/ Central Statistical Office (statistické číslo)
• Társadalombiztosítási Igazgatóság/Social Security Directorate (reg. číslo)
• Cégbíróság/Court of Registration (IČO)
• Banka, poskytující služby pro podnikatele (bankovní účet)
• Komora (obchodní a průmyslová, agrárně hospodářská) (reg.číslo)

Úřady:

• Központi Statisztikai Hivatal (Ústřední statistický úřad) – www.ksh.hu
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (Správce fondu národního zdravotního pojištění ) – www.oep.hu
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - (Daňový a finanční úřad) – www.nav.gov.hu
• Budapesti Cégbíróság (Rejstříkový soud pro Budapešť) –

https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

Tyto instituce mají své zastoupení kromě Budapešti i ve všech župách.

Náklady na založení organizace a podnikatelského subjektu jsou různé s přihlédnutím např. k výši poplatku za právníka,
počtu zaregistrovaných činností atd. Právníci si při založení obch. společností obvykle účtují v případě s.r.o. (Kft.) a
uzavžené a.s. (Zrt.) cca 1000 - 3000 EUR, v případě veřejné a.s. (Nyrt.) se ceny pohybují od 5000 EUR (stav roku 2020).

Lhůta vyřizování nutná pro zahájení činnosti nové organizace je v průměru 3 až 4 týdny (doba od data zahájení
spolupráce s právníkem k datu, kdy se od firemního soudu (Cégbíróság) získá potvrzení o podání žádosti o registraci).
Získáním tohoto potvrzení se stává nová organizace plnohodnotným právním subjektem. Vlastní výpis z obchodního
rejstříku se získá za dobu jednoho i více měsíců. (Uvedené časové údaje jsou typické pro Budapešť, kde jsou stále problémy
s přetížeností firemního soudu. Situace mimo hlavní město je příznivější).

Průměrné ceny pronájmů kanceláří v Budapešti za rok 2020 se pohybují přibližně mezi 12 - 22 EUR/ m²/měsíc + DPH
plus provozní náklady.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Cílená propagace je rovněž na maďarském trhu nevyhnutelná. V oblasti celoplošných televizních a rozhlasových reklam
jsou zastoupeny hlavně nadnárodní společnosti, které vedou tvrdý a nákladný boj o zákazníka. Typické je to zejména v
případě spotřebního zboží, kde je situace obdobná jako v ČR (reklamy na prací prášky, hygienické potřeby, jogurty,
krmiva pro kočky a psy, atd.).
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Mezi největší firmy zabývající se průzkumem trhu v Maďarsku patří např. Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és
Véleménykutató Zrt. a GFK Hungária Kft.

Kromě deníků s celostátní působností se výrobci z ČR vyplatí soustředit se také na inzerci v odborných periodikách a
současně na inzerci ve vysílání regionálních rozhlasových a TV stanic. Z výstav vystupuje do popředí význam účasti na
specializovaných výstavách se speciálním odborným zaměřením. Základní význam má příprava reklamních materiálů a
prospektů v maďarštině zejména u spotřebního zboží.

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu
Nejvýznamnější veletrhy jsou převážně soustředěny v Budapešti. Vedle toho existují i některé další veletrhy v dalších
městech, spíše regionální povahy. Akce se průběžně doplňují, proto je třeba vždy si najít nejaktuálnější stav webových
stránek. V současné době pandemie nelze předvídat, jaké veletrhy budou realizovány.

Seznam hlavních veletržních firem a jimi organizovaných veletrhů a výstav:

HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt. (největší veletržní společnost)
1101 Budapest, Albertirsai út 10. (Expo tér 1.)
Pošt. adresa: 1441 Budapest, Pf. 44
Telefon: +36-1/2636000
Fax: +36-1/2636098
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu
Web: https://hungexpo.hu/en/

Zástupcem HUNGEXPO v ČR je: www.expocs.cz

V-Trade Exhibitions Ltd. (V-Trade Kiállítások Kft.)
(město Debrecín, východní Maďarsko)
Email: vtrade@vtrade.hu
Web: www.vtrade.hu

Mimo výše uvedené veletrhy se v Maďarsku koná řada dalších regionálních a lokálních výstav zaměřených např. na oblast
turistiky, zemědělství atd. Jedná se např. o webové stránky: http://bmvk-gazdanapok.hu a www.babolnaigazdanapok.hu .
Je třeba vždy kontrolovat webové stránky, protože k dispozici bývají většinou údaje jen na aktuální půlrok.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
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Velvyslanectví ČR nejsou v Maďarsku známy případy porušování práv duševního vlastnictví ve vztahu k českým
subjektům. Stav ochrany duševního vlastnictví odpovídá úrovni v EU a našem středoevropském regionu.

V Maďarsku vstoupila dnem 29. září 2002 v platnost Smlouva o ochraně autorských práv vytvořená a podepsaná v Ženevě
v prosinci 1996 WIPO (World Intellectual Property Organization), v Maďarsku ohlášená zákonem XLIX. z roku 2004.

Podle předpisů EU funguje od května 2004 při regionálním velitelství Celní a finanční správy pro střední Maďarsko
Oddělení pro ochranu práv duševního vlastnictví, který má také oprávnění zavést řízení v případě zjištění porušení práv na
ochrannou značku.

V září 2013 vláda přijala tzv.“Národní strategii HU“, která se orientuje na ochranu duševního vlastnictví. Existuje Národní
úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) (stránky mají i anglickou verzi).

6.6 Trh veřejných zakázek

Veřejnými zakázkami se zabývá Úřad pro veřejné zakázky. Webové stránky jsou i v anglické a německé verzi.

Veřejné zakázky v Maďarsku upravuje Zákon o veřejných zakázkách a předpisy upravující veřejné zakázky. Aktuální verze
je na stránkách: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500143.TV .

Plné znění textu vypisované zakázky se vyhlašuje v on-line věstníku Közbeszerzési Értesítő (Zpravodaj veřejných zakázek).

Znění vypisované zakázky (v maďarštině) může OEÚ ZÚ Budapešť zaslat zájemci na požádání. Veřejné zakázky bývají
vypisovány v maďarštině. V češtině jsou zakázky na úrovni EU k dispozici na internetových stránkách (ve velmi zkrácené
verzi). Jedná se o "Dodatek k Úřednímu větstníku EU vyhrazený pro veřejné zakázky".

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Maďarská strana má při uzavírání obchodních dohod snahu prosadit do dohody zásadu řešení případných sporů u
maďarského soudu.

Zákon, obdobně jako v dalších zemích EU umožňuje i použití instrumentu mimosoudního vyrovnání spotřebitelských
sporů. Základní podmínkou jeho použití je existence možnosti použití mimosoudního vyrovnání ve smlouvě mezi oběma
stranami.

Tématikou zřízení podniku, kanceláře v HU se zabývají např. následující právníci:
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• Peterka & Partners Iroda (název právní kanceláře, mluví maďarsky, anglicky, německy) - cseho@peterkapartners.hu ,
juhasz@peterkapartners.hu

• Visegrad Legal (název právní kanceláře, mají vazby na české právníky - mluví maďarsky, anglicky) -
illes@visegradlegal.com

• Dr. Finta Gábor (mluví slovensky a maďarsky) – e-mail: drfinta@drfinta.eu
• Varga Bernadett, Dr. (mluví slovensky) - e-mail: bernadett@drvarga.eu
• Balázs & Kovátsists Ügyvédi Társulás (název právní kanceláře), (mluví maďarsky, anglicky, německy, italsky,

francouzsky, rusky a španělsky) - balazs@bakolegal.com
• Földes-Kővári-Zilai (název právní kanceláře), (mluví anglicky, francouzsky a rusky) - e-mail: ugyved@fkzlawyers.hu
• Pucsok Albert, Dr. (mluví anglicky a rusky) - e-mail: albert.pucsok@pui.hu
• Gordia (firma poskytuje daňové a účetní poradenství), (mluví česky, maďarsky, anglicky)

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Místní zvyklosti:

Pro Maďary je typické strategické obchodování.

Maďarští obchodníci mají přehled o situaci na trhu, cenách a konkurenčních firmách.

Důležité jsou pro ně osobní kontakty a návštěvy při obchodování. Jsou otevření, ale důvěru si musíte zasloužit.

Jednacím jazykem bývá maďarština, ale pro mladší generaci obchodníků většinou není problémem angličtina.

Otevřeně mluví o problémech.

Při uzavírání dohod doporučujeme písemnou formu.

Nedoporučujeme mluvit o politice.

Datum splatnosti faktur bývá prodloužená na 60-90 dní. Doporučujeme prověřit bonitu obchodního partnera.

Pro úspěšné obchodování je potřeba profesionální přístup, flexibilita a nabídka zboží či služby nejvyšší úrovně.

Státní svátky v roce 2020:
• 1. 1. - Nový rok
• 15. 3. - Počátek revoluce a boje za svobodu v letech 1848–49
• 10. 4. - Velký pátek
• 12. a 13. 4. - Velikonoce
• 1. 5. - Svátek práce
• 1. 6. - Letnice
• 20. 8. - Den sv. Štěpána, zakladatele státu
• 23. 10. - Počátek revoluce a boje za svobodu v roce 1956, den vyhlášení Maďarské republiky v roce 1989
• 1. 11. - Všech svatých
• 25. 12. - 1. svátek vánoční
• 26. 12. - 2. svátek vánoční

Pokud den volna připadne např. na čtvrtek či úterý, existuje praxe poskytnout další den volna a spojit jej tak s víkendem
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do 4 dnů volna. Následně bývá tento den volna napracováván o pracovní sobotě.

Pracovní doba firem, bank i prodejní doba v obchodech je v zásadě obdobná jako v ČR. V rámci státní správy je využíván
zkrácený pátek, tj. pracovní doba cca do 14 hodin, s čímž je třeba počítat při potřebě komunikace s úřady.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané České republiky mohou cestovat do Maďarska i na základě platného občanského průkazu.
Při cestách služebním vozem je doporučeno mít s sebou ověřenou plnou moc potvrzující, že řidič je oprávněn s tímto
vozem vycestovat do zahraničí.

Více informací viz rovněž internetové stránky Velvyslanectví ČR v Budapešti – v sekci Konzulární informace – „Rady pro
cestující do Maďarska“.

V období pandemie jsou pravidla pro vstup v osobní dopravě uvedena na této stránce:
https://www.mzv.cz/budapest/cz/aktuality/madarsko_aktualni_informace_o_opatrenich.html

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců

Vstupem ČR, SR a HU do EU si tyto státy vzájemně otevřely pracovní trh. Český občan, který chce pracovat v HU,
nepotřebuje k práci pracovní povolení (dle nařízení vlády HU č. 93 z dubna 2004). Po příjezdu do HU občan České
republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení 90 dnů. Po tomto
termínu musí požádat o registraci (Regisztrációs Igazolás) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a azyl (orgán cizinecké
policie – Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) podle místa pobytu, viz www.bmbah.hu. Velice podrobné informace
získáte na stránkách: http://bmbah.hu/index.php?lang=en (v angličtině, němčině a maďarštině) pod oddílem „Residence
in Hungary“ (pokud se jedná o anglickou verzi). Od 1. 1. 2018 došlo ke změně v registraci – viz
http://bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=55&Itemid=809&lang=en# (Registrace
občanů EU). Funguje zde i Call Center. Je třeba předložit platný cestovní doklad nebo průkaz totožnosti a přiložit doklady,
které opravňují k pobytu. Více viz v.u. link.

Ohledně zaměstnávání českých občanů v Maďarsku jsou podrobné informace v angličtině, němčině a maďarštině pod
oddílem „Residence in Hungary“ - „Residence Permit for the Purpose of Employment“ (pokud se jedná o anglickou verzi)
- http://www.bmbah.hu/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=62&Itemid=816&lang=en# (ke změně
došlo od 1. 1. 2018).

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Úřad pro přistěhovalectví a azyl, Národní ředitelství pro cizince
Budafoki út 60.
1117 Budapest XI.
tel.: 00 36 1/463 9100

Call Center: +36 1 463 9292
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Na příslušném úřadě práce podle sídla firmy je třeba vyplnit oznamovací formulář s údaji o maďarském zaměstnavateli,
zaměstnanci apod. a přiložit fotokopii osobního průkazu s úředním překladem do maďarštiny.

Případné další praktické informace (v angličtině) lze získat www.bmbah.hu .

Při přijímání maďarského občana do zaměstnaneckého poměru v obchodním zastoupení zahraničního subjektu v HU platí
pro obchodní zastoupení stejné předpisy jako pro ryze maďarské zaměstnavatelské organizace. Povinností
zaměstnavatele, obdobně jako je tomu v ČR, je nahlásit přijetí nového zaměstnance na sociální a zdravotní pojišťovnu.

Vyslaný pracovník musí ještě před zahájením výkonu práce požádat o daňový identifikační znak (adóazonosító jel) na
místně příslušném daňovém úřadě (Nemzeti Adó- és Vámhivatal - NAV). U tohoto úřadu je pak třeba pracovníka
zaregistrovat, pokud jeho předpokládaná délka vyslání přesáhne 183 dní. Více informací: http://www.nav.gov.hu/ nebo na
telefonním čísle: +36 (1) 250-9500.

Povinnost archivace: V Maďarsku je v oblasti sociálního pojištění zaměstnavatel povinen schraňovat dokumenty
související s placením příspěvků sociálního pojištění a přiznáváním příspěvků po dobu pěti let.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce: Požadavky pracovního práva pro určení zástupce neexistují, způsob
zastupování je ponecháván na rozhodnutí zaměstnavatele, a pouze při neexistenci takového rozhodnutí stanoví zákon
předpoklad uznání zaměstnance za zástupce zaměstnavatele. Právnickou osobu může před daňovým úřadem zastupovat
osoba disponující zastupitelským právem podle příslušných pravidel, plnoletý zaměstnanec, který doloží oprávněnost
k zastupování, právní poradce, dále advokát, advokátní kancelář, právník evropského společenství, daňový odborník,
diplomovaný daňový odborník, daňový poradce, účetní jakož i zaměstnanec nebo člen hospodářské společnosti resp. jiné
organizace oprávněné poskytovat služby v oblasti účetnictví, účetní evidence nebo daňového poradenství.

Povinnost ustanovení odpovědného zástupce pro přebírání písemností: Výše uvedené pravidlo se vztahuje také
na přebírání písemností.

Podrobnosti ohledně potřebných procedur na Úřadu pro přistěhovalectví a azyl jsou v angličtině, němčině a maďarštině
jsou na stránkách www.bmbah.hu. .

V současné době platí nový a upravený Zákoník práce - zákon č. I. z roku 2012, který nahradil zákon č. XXII. z roku 1992.
Podle vlády zákon vytváří v HU jeden z nejflexibilnějších pracovních trhů v EU. Nový zákon např. umožňuje jednodušší
propuštění zaměstnance, zvyšuje rozsah mimořádných pracovních hodin, které může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci,
upravuje zkušební dobu, ochrannou dobu před odchodem do důchodu apod. Přesné znění zákoníku práce (I. zákon
z roku 2012) je možno najít na internetu (je třeba rozkliknout „tartalomjegyzék“ a zde vybrat oblast, která nás zajímá –
bohužel pouze v maďarštině).

Průvodce pracovním právem a zaměstnaností v HU najdete na stránkách -
https://accace.com/labour-law-and-employment-in-hungary/

Minimální mzda:

Výše minimální mzdy od 1. 1. 2020 činí 161 000 HUF (cca 455 EUR - počítáno deviz. kurzem k 28. 4. 2020) a výše zaručené
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minimální mdy 210 600 HUF (cca 599 EUR - počítáno deviz. kurzem k 28. 4. 2020). Pro rok 2019 platila hrubá minimální
mzda stanovena ve výši 149 000 HUF (cca 463 EUR - počítáno deviz. kurzem v roce 2019) a zaručená minimální mzda 195
000 HUF (cca 605 EUR- počítáno deviz. kurzem v roce 2019).
Existuje zákon č. XCIII z roku 1996, který se zabývá vyhlášením Dohody o zabránění dvojího zdanění v oblasti příjmových a
majetkových daní mezi ČR a Maďarskou republikou ze 14. ledna 1993, v Praze.
Potřebné informace ohledně zaměstnávání cizinců v HU najdete na web. stránkách (bohužel jen v maďarštině).

Nejdůležitější informace:

• K vykonávání práce českým občanem v HU není třeba povolení, existuje pouze ohlašovací povinnost. Ohlášení je
povinen učinit zaměstnavatel a to v Pracovním centru (Munkaügyi Központ), který je kompetentní dle místa vykonání
práce. Obsah ohlášení: počet zaměstnaných, jejich věk, jejich školní vzdělání, státní příslušnost, číslo FEOR
pracovního okruhu, formu právního vztahu zaměstnání, v případě rodinného příslušníka označení jeho právního
postavení, informaci o tom, zda právní vztah zaměstnání vznikl či zanikl.

• Pracovní centrum potvrzuje ohlášení a oznámené údaje eviduje. Vynechání povinnosti nahlášení se postihuje
sankcemi.

• Od 1.7.2013 vstoupil v platnost nový Trestní zákoník (zákon č. C z roku 2012), neboť nařízení vlády z roku 1979 již
neodpovídalo společenským potřebám, ani normám EU.

• Nový Občanský zákoník - zákon č. V. z roku 2013 - platí od 15.3.2014.
• Je třeba vždy hledat nejaktuálnější verzi, neboť zákony se většinou průběžně modifikují.
• Všechny 3 nové zákony a případně další je možno objednat ve 3 světových jazycích např. u firmy Wolters Kluwer

Kft, e-mail: info-hu@wolterskluwer.com .

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Maďarsko je členem EU – návštěvníci z ČR mají právo na poskytnutí nezbytného zdravotního ošetření za podmínek
stejných, jako jsou poskytovány maďarským občanům. Pacient se prokazuje platným Evropským průkazem zdravotního
pojištěnce.

Pro dlouhodobé, např. pracovní pobyty v Maďarsku, se doporučuje zařídit si v Maďarsku přímo místní kartičku
zdravotního pojištění vydávanou na základě potvrzení vydaného příslušným českým úřadem.

Kontakt na maďarskou státní zdravotní pokladnu:

Národní fond zdravotního pojištění v HU (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő - NEAK, dříve název Országos
Egészségbiztosítási Pénztár - OEP, Nemzetközi Kapcsolatok és Jogviszony Nyilvántartási Főosztály - Oddělení
mezinárodních vztahů a právních vztahů )
tel.: +36-1-298-2568
web (jsou i v angličtině a němčině): http://www.neak.gov.hu/

Informace v angličtině
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http://www.oep.hu/data/cms1004771/Health_Care_Services_Available_During_Temporary_Stay_in_Hungary_form.pdf
("Health Care Services Available During Temporary Stay in Hungary")
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7. Kontakty
Aktuální informace o kontaktech viz stránky - např.:

• Velvyslanectví ČR v Budapešti - www.mzv.cz/budapest
• Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - www.mpo.cz
• Ministerstvo zahraničních věcí ČR - www.mzv.cz
• České centrum v Budapešti - http://budapest.czechcentres.cz/cs/
• CzechTrade v Budapešti - https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropska-unie/madarsko
• Stránky maďarské vlády - http://www.kormany.hu/en

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví:
ZÚ Budapešť
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5011
Fax: 00361 462 5039
E-mail: budapest@embassy.mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Velvyslanec – Tibor Bial, MBA

Obchodně ekonomický úsek (OEÚ) ZÚ:
Rózsa u. 61.
1064 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5038
E-mail: commerce_budapest@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/budapest
Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Petr Michálek - vedoucí obchodně ekonomického úseku

Konzulární oddělení (KO) ZÚ:
Szegfű u. 4.
1063 Budapešť VI.
Tel.: 00361 462 5014, 462 5025-7
Fax: 00361 462 5054
E-mail: consulate_budapest@mzv.cz
Kontaktní osoba: Ing. Juraj Varga – konzul, vedoucí konzulárního oddělení

Konzulární oddělení se spolu s velvyslanectvím nachází v jedné budově. Z letiště je možno se tam dopravit tzv. Airport
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Minibusem, případně taxíkem či MHD. Taxíky nejsou v Budapešti drahé a cena za letištní minibus se pohybuje ve výši ceny
taxíku. A tak se v případě že jede více osob, vyplatí doprava taxíkem, protože cena u minibusu se účtuje na jednotlivce,
nikoli za trasu, jako je tomu v případě taxíků.

Z centra je možné se na velvyslanectví dopravit metrem M1, které je označeno žlutou barvou. Jedná se o nejstarší trasu
metra, říká se jí také Földalatti. Je potřeba vystoupit na zastávce Vörösmarty utca (nesplést si s Vörösmarty tér), nebo na
Kodály körönd. V prvním případě se jde po směru metra na náměstí Mexikói tér, přičemž druhá ulice napravo od stanice
metra vede přímo k velvyslanectví. V případě, že se vystoupí na Kodály körönd, je potřeba se vydat proti směru příjezdu
metrem ke křižovatce Oktogon. Od stanice Kodály körönd je to také druhá ulice, ale vlevo. Vlajku České republiky je vidět
už z křižovatky.

Pro hledání lokalizace ZÚ či adres v Budapešti je možno využít na internetu Google Maps či maďarské plánovače trasy
(HSP, autem i pěšky): www.bkv.hu, www.utvonalterv.hu.

Pozn.: Při zadávání ulice v Budapešti do vyhledávače je třeba znát i příslušné číslo obvodu, neboť jména ulic se mohou
v Budapešti opakovat či ulice prochází více obvody. Velvyslanectví je např. v VI. obvodu - 1064 Budapešť.

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Adresa: Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
Odbor zahraničně ekonomických politik I.
Ředitel odboru: Mgr. Martin Pospíšil
Vedoucí oddělení: Ing. Jiří Dorňák
Referent: Tereza Valášková, Ph.D.

Tel.: +420 224 851 111
E-mail: posta@mpo.cz
Internet: www.mpo.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Adresa: Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany
Odbor ekonomické diplomacie (OED)
Ředitel OED: ing. Marek Svoboda
Vedoucí oddělení: Ing. Mgr., Michaela Chrtová, M.A.
Odbor států střední Evropy (OSE)
ředitel OSE: PhDr. Tomáš Kafka
Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Kubera
Telefon: +420 224 181 111
E-mail: epodatelna@mzv.cz
Internet: www.mzv.cz
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České Centrum Budapešť
Adresa: Szegfű utca 4., 1063 Budapest VI.
Pověřený řízením: Róbert Gál
Tel.: +361/462 5065
Sekretariát tel./fax: +361/462 5066
E-mail: ccbudapest@czech.cz
Internet: http://budapest.czechcentres.cz/cs/

Zahraniční kancelář CzechTrade v Budapešti
Adresa: Rózsa u. 61., 1064 Budapest
Ředitelka: Dóra Egressy, MA
Tel.: +361/4625057,8
mobil: +3630/5155196
E-mail: budapest@czechtrade.cz
Internet: https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropska-unie/madarsko

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Integrovaný záchranný systém 112
• Záchranka 104
• Nemocnice Kútvölgyi +361 325 1100
• Policie 107
• Požárníci 105
• Magyar Turisztikai Ügynökség (Agentura maďarské turistiky) +361 4888 700

7.4 Internetové informační zdroje

Internetové zdroje:
• Velvyslanectví ČR v Budapešti - všeobecné konzulární a obchodní informace o HU www.mzv.cz/budapest
• agentura na podporu exportu CzechTrade - teritoriální informace o HU www.czechtrade.cz
• všeobecné informace o HU www.madarsko.cz
• průvodce speciálně zaměřený na Maďarsko (je i v češtině), velmi dobré informace a odkazy na další stránky

www.gotohungary.com
• oficiální stránka v angličtině, němčině i maďarštině, která je o Budapešti a přilehlém okolí (Dunajský ohyb). Nacházejí

se zde kvalitní a aktualizované informace, velká obrázková galerie www.budapestinfo.hu
• informace o kultuře a kulturním životě HU www.kulturinfo.hu
• telefonní seznam www.telefonkonyv.hu
• hlavní telefonní a mobilní operátoři v HU www.telekom.hu, www.telenor.hu, www.vodafone.hu
• interaktivní jízdní řády maďarských železnic www.mav-start.hu
• stránka MHD Budapešť www.bkv.hu
• informační stránky meziměstské autobusové dopravy www.volan.hu
• plán trasy v HU (vozem, MHD i pěšky) www.utvonalterv.hu
• různé mapy HU www.terkepcentrum.hu
• vyhledávač kulturních programů, kin atd. www.port.hu
• informační stránky parlamentu www.mkogy.hu, www.parlament.hu
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• ÁPV Rt. – Úřad národního majetku www.mnvzrt.hu
• Národní informačně-komunikační služba Zrt. www.nisz.hu
• KOMPASS Hungary – vyhledávání firem www.kompass.hu
• KOMPAS ČR – vyhledávání firem www.kompass.cz
• Maďarská tisková agentura www.mti.hu
• Rada pro veřejné zakázky www.kozbeszerzes.hu
• veřejné zakázky www.opten.hu
• BME Budapešťská univerzita techniky a ekonomiky www.bme.hu
• Kontakty a internetová spojení na významné maďarské instituce viz dále.
Webové stránky významných institucí:

Úřad prezidenta -www.keh.hu

Parlament - www.parlament.hu

Úřad vlády - www.kormany.hu

Ministerstva:

Agrární ministerstvo (Agrárminisztérium) - http://www.kormany.hu/en/ministry-of-agriculture
Ministerstvo inovací a technologií (Innovációs és Technológiai Minisztérium)
- http://www.kormany.hu/en/ministry-for-innovation-and-technology
Ministerstvo spravedlnosti (Igazságügyi Minisztérium) -http://www.kormany.hu/en/ministry-of-justice

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu (Külgazdasági és Külügyminisztérium) -
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade
Ministerstvo obrany (Honvédelmi Minisztérium) - http://www.kormany.hu/en/ministry-of-defence
Ministerstvo lidských zdrojů (Emberi Erőforrások Minisztérium) -
http://www.kormany.hu/en/ministry-of-human-resources
Ministerstvo vnitra (Belügyminisztérium) - http://www.kormany.hu/en/ministry-of-interior

Ministerstvo financí (Pénzügyminisztérium) - http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy

Další významné instituce:

Centrální statistický úřad (Központi Statisztikai Hivatal-www.ksh.hu

Maďarská národní banka (Magyar Nemzeti Bank) - www.mnb.hu

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara) - www.mkik.hu/en

Národní agrárně hospodářská komora (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) - www.nak.hu
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Budapešťská burza cenných papírů (Budapesti Értéktőzsde) - www.bse.hu

Hungarian Investment Promotion Agency – Národní investiční agentura - www.hipa.hu

Národní daňový a celní úřad (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) - www.nav.gov.hu

Státní pokladna (Magyar Államkincstár) - www.allamkincstar.gov.hu

Vládní agentura pro správu dluhu(Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság) -
www.akk.hu

Maďarský obchodní povolovací úřad (Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal) - www.mkeh.gov.hu

Národní úřad duševního vlastnictví (Szellemi Tulajdon Nemleti Hivatala, dříve pod jménem Patentový úřad)
- www.sztnh.gov.hu

Agrární marketingové centrum (AMC) - www.amc.hu

Rejstříkový soud hlavního města (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) - www.birosag.hu
nebo

Rejstříkový soud pro okolí Budapešti (Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) - www.birosag.hu

Maďarská turistická agentura (Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.) - www.mtu.gov.hu

Maďarská obchodní a průmyslová komora (Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara) - www.mkik.hu

Hlavním představitelem zaměstnavatelů je

Svaz maďarských průmyslníků a zaměstnavatelů (MGYOSZ) - www.mgyosz.hu
Z dalších představitelů jsou významnější:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví (ÉVOSZ) - www.evosz.hu

Svaz živnostenských společenstev (IPOSZ) - www.iposz.hu

Svaz zaměstnanců a zaměstnavatelů (VOSZ) - www.vosz.hu

Státní svaz obchodníků a zaměstnanců v pohostinství (KISOSZ) - www.kisosz.hu

Aliance maďarských dopravních a logistických služeb (Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szövetsége) -
www.freightforwarders.hu
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