MAĎARSKO
Oficiálny názov
Rozloha
Hlavné mesto
Štátne zriadenie
Náboženstvo
Úradné jazyky
Územné členenie
Zákonodarná moc

Výkonná moc

Súdna moc

Maďarská republika
93 030 km²
Počet obyvateľov
10 082 000
Počet obyvateľov
1 695 000
Budapešť
Parlamentná republika
Mena
Forint (HUF)
rímskokatolícke (64%), reformované – kalvínske, evanjelické, gréckokatolícke,
židovské
Maďarský jazyk
42 regiónov, z toho19 žúp
Országgulés
Regionálna správa
Národné zhromaždenie
38 žúp, vrátane
Jednokomorový parlament
hlavného mesta
Tvorí ho 386 poslancov
Budapešti na čele
volených na štyri roky
so županmi
v priamych voľbách
a zastupiteľskými
systémom pomerného
zhromaždeniami
zastúpenia.
zvolenými na štyri
roky.
Prezident
Premiér
Vláda
Volí ho parlament na päť
Člen najsilnejšej
Vymenúva ju premiér,
schvaľuje parlament.
rokov, najviac na dve
parlamentnej
funkčné obdobia.
strany. Do funkcie
ho vymenúva
prezident,
schvaľuje
parlament.
Maďarský ústavný súd
Najvyšší súd
Odvolacie súdy
Rozhoduje o ústavnosti
Najvyššia odvolacia
zákonov a opatrení vlády.
inštancia
Župné súdy
Tvorí ho 11 sudcov
v občianskoprávnyc
zvolených na 9 rokov
h a trestných
dvojtretinovou väčšinou
veciach.
parlamentu.

CESTOVANIE
Maďarsko má viac ako 130 000 km ciest, približne polovica z nich sú upravené. Štát vlastní a
obhospodaruje železničný systém, ktorý je približne 7 800 km dlhý. Rieky a kanály tvoria sieť splavných
vodných ciest dlhých cca 1 600 km. Krajina má jednu lodnú spoločnosť a jednu leteckú spoločnosť, ktorá
poskytuje iba medzinárodné lety. Obe spoločnosti sú štátne. Zahraničné letecké spoločnosti lietajú do a z
Budapešti, ktorá ma jediné civilné letisko v štáte.
Hlavná stránka na
Informácie o cestovných lístkoch, cestovaní pre znevýhodnených ľudí, cestovných
vyhľadávanie
podmienkach. Informácie o autobusoch, trolejbusoch, metre, električkách, či ďalšie
autobusových/vlako informácie a cestovné poriadky:
vých spojení
www.bkv.hu

Stránka
železníc/vlakovej
dopravy

Cestovný poriadok a iné informácie pre milovníkov vlakov.
V Maďarsku premávajú úzkokoľajné vlaky na tratiach celkovej dĺžky 380
kilometrov, pretínajúc hory a údolia, najkrajšie časti krajiny. Väčšina vlakov
premáva po celý rok:
www.elvira.hu
www.mav.hu

Zľavy na autobusy a
vlaky

Stránky
autobusových
prepravcov

Budapeštianska karta
S budapeštianskou kartou môžete 3 dni bezplatne cestovať na všetkých
prostriedkoch hromadnej mestskej dopravy, zdarma navštíviť všetky múzeá,
výhodne sa zúčastniť prehliadky mesta a jej majiteľa čakajú ešte ďalšie zľavy v
termálnych kúpeľoch, predajniach, reštauráciách, na letiskových minibusoch a
mnohých iných miestach. Cena karty: dospelá osoba a dieťa v jej sprievode, max.
do 14 rokov: 2-dňová 2.450 Ft, 3-dňová 2.950 Ft. Karty si možno zakúpiť v
kanceláriách Tourinform a cestovných kanceláriách, hoteloch, múzeách a vo
frekventovanejších pokladniciach cestovných lístkov BKV (Budapeštianskeho
dopravného podniku).
Autobusy:
Zľavy je možné využiť v prípade skupiny /už traja ľudia/, veku vyššieho ako 65
rokov, pri cestovaní 1000 km v priebehu 14 dní.
Vlaky:
K dispozícii sú podobné zľavy ako pri autobusoch. Navyše je možné si zakúpiť
Finrail pass oprávňujúci na cestu v dĺžke 3, 5 alebo 10 dní v priebehu jedného
mesiaca. Scanrail pass platiaci na dopravu v škandinávskych krajinách platí aj pre
Fínsko. Je možné používať aj lístok Interrail ako aj ďalšie pasy a zľavy.
Maďarský dopravný podnik VOLÁNBUSZ, a.s. vypravuje pravidelné spoje do
rôznych krajín. Informácie o pravidelných spojoch do jednotlivých krajín a
autobusových spoločnostiach /Eurolines/, ktoré zabezpečujú cestovné lístky,
poskytujú zahraničné zastupiteľstvá autobusovej spoločnosti:
www.volanbusz.hu

Letecké spoločnosti
pre vnútroštátne lety

On-line rezervačného systému, ktorý zobrazuje lety a ceny viac ako 500 leteckých
spoločností z celého sveta, nakombinuje vždy tú najvýhodnejšiu letenku:
www.malev.hu
Stránka, kde nájdete odchody autobusov z medzinárodného letiska v Helsinkách
a na letisko:
www.mojaletenka.sk

Najznámejšie letiská

Budapest – Ferihegy - Budapešť, medzinárodné letisko
juhomaďarské letisko Pécs ,východomaďarskéhý Debrecín:
http://www.bud.hu/english

Lodná doprava

Vnútroštátne lodné spoje
Dunaj
Výletné lode v Budapešti: jeden a polhodinová cesta loďou po budapeštianskom
úseku Dunaja. Odchody: z prístavu na budapeštianskom námestí Vigadó tér, 27.
Marec – 25. Apríl v sobotu a dni pracovného voľna 12 h, 1. Máj – 13.jún a od 30.
augusta do zastavenia prevádzky denne o 12 h, 15. Jún-30. August denne o 12 a 19
h.
Cestovné: 800Ft, detský lístok: 400Ft.
Balaton
Pravidelné lodné spoje od konca mája do začiatku októbra, kompa/SzántódrévTihanyrév/ od 29.mája do 12.septembra každých 40minút, v období 13.sept. –
28.nov. a 6.marec-28.máj každú hodinu, výletné lode premávajú po jazere od 4.júla
do 22.augusta. Garantované programy (2.200-7.700Ft):Panoramatická túra, Tihanytúra koštovky vína, Túra pri západe slnka, „Túra po zemi, po vode a vo vzduchu“,
Túra Badacsony.
Jachtové prístavy
Siófok /čerpanie pohonných hmôt/, Balatonfoldvár, Balatonszemes, Balatonlelle,
Balatonboglár, Badcsony /čerpanie pohonných hmôt/, Balatonfured. Prístavy

očakávajú hosťov od 15.marca do 15.novembra. Naraz môžu prijať 5-6 jácht, resp.
člnov.
Jazero velence
Na úseku medzi Agárdom a ostrovovm Pákozd /25min./ premávajú lode v období
medzi 11.júnom a 15.októbrom denne od 10do 19:30h každýžch 60-90min..
Stopovanie
Ostatné informácie
k cestovaniu

Stopovanie je povolené s výnimkou diaľnic. Na stopárov sa vzťahuje poistenie
vodiča.
Auto
Zahraničný vodičský preukaz má v Maďarsku platnosť jeden rok od príchodu do
krajiny. Po uplynutí povolenia k pobytu treba z krajiny vyviezť každé motorové
vozidlo.
Dĺžka cestnej siete presahuje 30.000 km. Po cestách so spevneným povrchom sa
možno dostať do každej lokality. Diaľnice sú označené písmenom M,
medzinárodné cestné ťahy písmenom E. Spomedzi 8 hlavných cestných ťahov 7
vychádza a Budapešti /ich číslovanie napreduje so smerom hodinových ručičiek od
západu na juh/. Cesta č. 8 vychádza zo Székesfehérváru. Cesty nižšej triedy sú
označené dvoj, resp. viacmiestnymi číslami, ktoré sa začínajú od čísla hlavného
cestného ťahu.
Europcar je najväčšia spoločnosť s európskym základom pre prenájom vozidiel a
reprezentuje jednu z najrozsiahlejších sietí na svete s 2650 pobočkami v Európe:
http://www.europcar.sk/home.html
Portál s prehľadom všetkých diaľnic v Maďarsku:
http://www.motorway.hu/Engine.aspx
Interaktívny plánovač automobilovej trasy:
http://www.europe.opel.com/
Taxi
V Maďarsku sú taxíky označené poznávacou značkou žltej farby a musia mať
zabudované taxametre.
Tarify /výlučne informatívneho charakteru/: základný poplatok 80-100 Ft, poplatok
za kilometer: v prípade objednávky na adresu 100-120 Ft, na ulici 120-150 Ft,
čakací poplatok 24-30 Ft/min.

UBYTOVANIE
V Maďarsku existujú všetky typy ubytovania: od luxusných hotelov po ubytovanie v súkromí. O
ubytovacích možnostiach vydáva a.s. Maďarský turizmus každoročne dva katalógy: katalóg Hotely,
penzióny, turistické ubytovne a katalóg Kemping. Informácie o ubytovacích adresách, telefónnych číslach
a poskytovaných službách: v kanceláriách TOURINFORM.
Databázu všetkých možností ubytovania v Maďarsku nájdete na stránke
http://www.dovolenkavmadarsku.sk/
Lacné ubytovanie
pre
študentov/mladých
ľudí

Turistické
ubytovne/campy

Stránka o ubytovaní pre študentov, poskytuje aj iné praktické informácie o štúdiu
a študentskom živote:
www.campushungary.hu
http://www.hotels-in-budapest-hungary.com/
http://www.hostels.com/en/hu.html
http://www.eurotrip.com/hostels/hungary.html
http://www.selecthungary.com/
Kempingy v Maďarsku:
http://www.campingo.com/hungary-camping.htm
http://www.dooyoo.co.uk/camping-international/camping-sites-in-hungary/
http://www.leisuredirection.co.uk/HOD/CAM/CHU
http://www.campingsites.hu/
kemping pre cyklistov- http://www.bikercamp.hu/

Stránky na
vyhľadávanie
ubytovania
Ostatné informácie
k ubytovaniu
Priemerná cena za
jednu noc
v hosteloch/hoteloch
Odkazy na portály,
kde si mladí ľudia
hľadajú alebo
ponúkajú ubytovanie

najznámejší sprievodca ubytovaním v Maďarsku - http://www.hotels.hu/
Hostely - http://www.hostelworld.com/
Hostely- http://www.hostels.hu/
Všeobecná stránka o ubytovaní a o cestovaní v Maďarsku:
http://www.hungarytourism.hu/
Hostel: 300 SKK/osoba/noc
Hotel: 1200 SKK/osoba/noc
Kemping: 120 SKK/osoba/noc
Ubytovanie pre mladých a študentov: http://www.youthhostels.hu/
Ubytovanie pre mladých: http://www.universumyouthhostels.hu/

PRÁCA
Maďarsko otvorilo pracovný trh, ponechalo si však možnosť rozhodnúť o recipročných opatreniach.
Maďarská republika sa rozhodla uplatňovať na pracovnom trhu zásadu reciprocity voči Belgicku, Dánsku,
Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Islandu, Luxembursku, Nemecku, Nórsku, Portugalsku, Rakúsku,
Španielsku, Švajčiarsku a Taliansku. Občania týchto krajín môžu v Maďarsku pracovať iba na základe
pracovného povolenia. Občania tretích krajín môžu v Maďarsku pracovať na základe pracovného
povolenia. Na nové členské krajiny vrátane Slovenska sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.
Výška minimálnej
Minimálna mzda – 215 €
mzdy
Priemerná mzda – 500 €
Stránky úradov
Služby zamestnanosti - http://en.afsz.hu/Engine.aspx
práce
Portály na
Pracovné agentúry v Maďarsku:
vyhľadávanie práce
v krajine
www.multijob.hu
www.origo.hu
www.jobpilot.hu
www.job.lap.hu
www.karrier.hu
Vyhľadávanie brigád,
Letné práce pre študentov v Maďarsku: http://www.mysummercamps.com/
sezónnych prác, au-pair
agentúry

Informácie
o pracovných
podmienkach

Zamestnávateľ musí s Vami spísať pracovnú zmluvu a nahlásiť Vás na Állami
Foglalkoztatási Szolgálat, čo je úrad pre evidenciu legálne pracujúcich v
Maďarsku. Pracovný pomer môže byť uzatvorený iba písomne.
Pracovná zmluva by mala obsahovať nasledovné náležitosti:
1. pracovnú pozíciu a náplň práce
2. mzdu
3. miesto výkonu práce

Možnosti pre
podnikateľov/začína
júcich podnikateľov
Ostatné informácie
k práci

Skúšobná doba je obvykle 30-dňová, avšak na základe kolektívnej alebo inej
zmluvy môže trvať najviac 3 mesiace. Zamestnávateľ Vás prihlási do
sociálneho a zdravotného systému a odvody urobí priamo každý mesiac z Vašej
mzdy.
Poľnohospodárska komora: www.agrarkamara.hu
Maďarská priemyselná a obchodná komora: www.mkik.hi
Maďarský patentový úrad: www.hpo.hu
Združenie pre kontrolu obchodnej kvality: www.kermi.hu
Všeobecné informácie v slovenskom jazyku:
http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=972

ŠTÚDIUM
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje celkom 65 vysokých škôl a univerzít (12 štátnych vysokých škôl, 19
štátnych univerzít, 23 konfesionálnych vysokých škôl, 11 súkromných súkromných vzdelávacích
inštitúcií a inštitúcií rôznych nadácií). Dĺžka štúdia na vysokých školách je minimálne 3 a maximálne 4

roky. Štúdium na univerzitách trvá minimálne 4 a maximálne 5 rokov (s výnimkou medicíny, kde štúdium
trvá 6 rokov). Štúdium končí udelením diplomu. Na univerzitách je možné pokračovať v ďalšom vzdelávaní
formou trojročného doktorandského štúdia PhD. (pri umeleckých odboroch DLA) alebo dvojročným
doplňujúcim štúdiom. Štúdium je založené na kreditnom systéme.
Stredoškolské
Národný inštitút pre verejné vzdelávanie. Nájdete tu aj zoznam stredných
štúdium
a základných škôl v Maďarsku :
http://www.oki.hu/
Zoznam najznámejších stredných škôl v Maďarsku s odkazmi na nich:
http://en.wikipedia.org/
Vysokoškolské
štúdium

Zoznam všetkých vysokých škôl v Maďarsku, spolu s odkazmi na ich stránky:
http://www.okm.gov.hu/
Dokument, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie o všetkých univerzitách
v Maďarsku: http://www.okm.gov.hu/
Stránky škôl
Zoznam všetkých vysokých škôl v Maďarsku, spolu s odkazmi na ich stránky:
http://www.okm.gov.hu/
Štipendiá, granty pre Úrad pre ocenenia a granty: http://www.fpi.hu/
študentov
Tempus Public Nadácia: www.tpf.iif.hu
Informácie o podpore zahraničných študentov v Maďarsku: http://www.felvi.hu/
Informačné centrum pre študentov: http://www.hik.hu/
Informácie o štúdiu a možnosti podpory pre študentov: www.studyinhungary.hu
Letné školy
Letné školy v Debrecíne, Budapešti a Šoproni: http://www.nyariegyetem.hu/
Stáže, výmenné
Stránka organizácia, ktorá sa zaoberá medzinárodnou spoluprácou medzi strednými
študijné pobyty
školami:
http://www.yfu.hu
Tréningy v Maďarsku:
http://english.tpf.hu/
Tempus Public Foundation - informácie pre záujemcov o štúdium v Maďarsku:
http://english.tpf.hu
Informácie pre záujemcov o výskumy v Maďarsku: http://english.tpf.hu/
Maďarská akadémia vied:
www.mta.hu
Jazykové kurzy
Informácie o kurzoch maďarčiny: www.sulinet.hu/tart/alkat/ap
Stránka, ktorá obsahuje množstvo on-line alebo stiahnuteľných slovníkov
a encyklopédií: http://www.szotar.lap.hu/
Centrum pre štúdium jazykov v Budapešti: http://www.itk.hu/lang/en/
Jazykové kurzy a školenia: http://www.kulfoldinyelvtanfolyam.lap.hu/
Ostatné informácie
Ministerstvo školstva Maďarska: www.om.hu/english
ku štúdiu
Školský systém v Maďarsku: http://www.okm.gov.hu/
Stránka pre porovnávanie a uznávanie diplomov: www.ekvivalencia.hu
Manuál pre záujemcov o štúdium v Maďarsku: www.tanok.bme.hu/
Celoživotné vzdelávanie: http://www.ite.hu/
Stránka s odkazmi na študentské organizácie: http://www.diakszervezet.lap.hu
Banky
Zoznam všetkých bánk v Maďarsku: http://www.bank.lap.hu/
Najznámejšie banky:
Deutche Bank Hungary - www.db.com
Dresdner Bank Hungary - www.dresdner-bank.com
OTP Banka Maďarsko - www.otpbank.hu
K & H Banka - www.khbank.hu
Budapestbank- www.budapestbank.hu
Cetelem - www.cetelem.hu
KDB Banka - www.kdb.hu
MKB Banka - www.mkb.hu
Slovenské
Adresa: Embassy of the Slovak Republic, Stefánia út. 22-24, H-1143 Budapest
veľvyslanectvo v
XIV
Maďarsku
Tel: 0036 / 1 / 251 1700

Fax: 0036 / 1 / 251 1460
E-mail: slovakembhu@ibm.net

Maďarské
veľvyslanectvo na
Slovensku

Adresa: Veľvyslanectvo Maďarskej republiky, Sedlárska 3, 814 25 Bratislava
Fax: 00421 / 2 / 5443 5484
Tel: 00421 / 2 / 5443 0544
E-mail: pozsony@embhung.sk
Web: www.hungemb.sk

Ďalšie informácie:

eurodesk@iuventa.sk

