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 I 

Η Οικονομία ηης Οσγγαρίας 
 
 

 Μείσζε ηεο αλεξγίαο   

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, ν ξπζκφο αλεξγίαο ην ηξίκελν 

επηέκβξηνο-Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο 2017 κεηψζεθε ζε 3,8% απφ 4,5% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 

ηνπ 2016. Δπηζεκαίλεηαη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο, φηη ε 

ηηκή απηή είλαη ε κηθξφηεξε πνπ έρεη πνηέ ζεκεησζεί ζηε ρψξα. Γηα ην ίδην δηάζηεκα, νη άλεξγνη 

ππνινγίζηεθαλ ζε 177.500 θαη νη απαζρνινχκελνη ζε 4,4 εθ. (68,8% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ).  

 

 Αχμεζε ησλ κηζζψλ  

Ο κέζνο κηθηφο κηζζφο ζηελ Οπγγαξία θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην 2017 ππνινγίζηεθε ζε HUF 

323.000 (πεξίπνπ €1.050), απμεκέλνο θαηά 13% ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2016. Γηα 

ηελ ίδηα πεξίνδν, ηζφπνζε αχμεζε 13% ζεκείσζε θαη ν κέζνο θαζαξφο κηζζφο πνπ 

ππνινγίζηεθε ζε  HUF 214.800 (πεξίπνπ €690). Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηνπο κέζνπο θαζαξνχο 

κηζζνχο θαηά ην 11κελν Ιαλ-Ννε 2017. 

 

Ιαλνπάξηνο-Ννέκβξηνο 2017 HUF € % 

Ιδησηηθφο Σνκέαο 203,600 657 11.4 

Γεκφζηνο Σνκέαο 181,500 585 16.1 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 168,300 543 10.8 

χλνιν 195,700 631 12.8 

 

 

 Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Βνπδαπέζηεο έθιεηζε κε αχμεζε ην 2017  

Σν Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Βνπδαπέζηεο (BSE) έθιεηζε κε αλνδηθή πνξεία ην 2017. Ο κέζνο 

εκεξήζηνο ηδίξνο ζεκείσζε αχμεζε 17,5% (HUF 10,7 δηο). Ο ζεκαληηθφο δείθηεο BUX έθιεηζε 

ην έηνο ζηηο 39.377 κνλάδεο ζεκεηψλνληαο εηήζηα αχμεζε 23%.   Η ηξάπεδα OTP ζεκείσζε ηε 

κεγαιχηεξε αχμεζε εληφο ηνπ 2017 κε 27%. Η εηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ MOL έθιεηζε κε 

αχμεζε 16,5% θαη ε πνιπεζληθή θαξκαθεπηηθή εηαηξεία Richter κε αχμεζε 9%. Η κνλαδηθή 

blue chip εηαηξεία πνπ ε ηηκή ηεο αλά κεηνρή ζεκείσζε πηψζε (θαηά 8%) ήηαλ ε εηαηξεία 

ηειεπηθνηλσληψλ Magyar Telekom.  

 

 

 Γελ επεηεχρζε ν ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο γηα ην Γεκφζην Υξένο  

Γελ επαιεζεχζεθαλ νη δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο ηεο Οπγγαξίαο, θ. Mihály Varga, φηη 

ην δεκφζην ρξένο ηεο ρψξαο ζα θπκαλζεί θάησ ηνπ 73% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη, ην δεκφζην ρξένο ηεο Οπγγαξίαο 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, γηα ην 2017, ππνινγίζηεθε ζε 74,5%. Σηκή κεησκέλε θαηά 1,5 κνλάδεο ζε 

ζρέζε κε ην 2016 (76%). Πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί φηη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ, 

ζπλππνινγίζηεθε θαη ην ρξένο ηεο θξαηηθήο Σξάπεδαο Πξνψζεζεο Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ ηεο 

Οπγγαξίαο (Eximbank). Ο ζπλππνινγηζκφο ηεο ινγηζηηθήο ζέζεο ηεο «Eximbank» ζηνλ θξαηηθφ 

ηζνινγηζκφ, απνηεινχζε ζηαζεξή απαίηεζε ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Δ.Δ. θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Πάλησο, ζρεηηθά κε ην δεκφζην έιιεηκκα ηνπ 2017, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο 

δήισζε φηη απηφ ζα θπκαλζεί ζην 2% ηνπ ΑΔΠ, ρακειφηεξα δειαδή απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ ζηφρν 

2,4%, πξνζζέηνληαο φηη ε νηθνλνκία ηεο Οπγγαξίαο μεθηλά ην λέν έηνο ζε θαιχηεξε ζέζε απφ 

φηη ην 2016. Γήισζε επίζεο φηη ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζα θπκαλζεί γηα ην 2018 ζην 4,3% ελψ νη 

επελδχζεηο πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 ζεκείσζαλ αχμεζε 20% (ζε ζρέζε κε ην 2016), ζα 

ζπλερίζνπλ λα θηλνχληαη αλνδηθά. Βαζηθφο κνριφο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ ήηαλ ην πξφγξακκα 

επηδφηεζεο αγνξάο θαηνηθηψλ (CSOK), ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νη ηξάπεδεο δέρζεθαλ 63.500 

αηηήζεηο γηα δάλεηα, ζπλνιηθνχ χςνπο 177 δηο HUF (€580,3 εθ.). χκθσλα πάληα κε ηνλ θ. 

Varga, ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζα παξακείλεη ίδηα θαη γηα ην 2018 (έηνο βνπιεπηηθψλ 

εθινγψλ), ν θαηψηαηνο κηζζφο γηα αλεηδίθεπηνπο εξγάηεο ζα απμεζεί απφ 127.500 HUF ζε 
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138.000 HUF θαη απφ 161.000 HUF ζε 180.500 HUF γηα εηδηθεπκέλνπο, ελψ απφ 1εο 

Ιαλνπαξίνπ 2018, κεηψζεθε θαηά κηα πνζνζηηαία κνλάδα ζην 13% ν εληαίνο ζπληειεζηήο 

θνξνιφγεζεο ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.  

 

 

 Αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ην 2017  

Καηά 5% απμήζεθαλ ηα θνξνινγηθά έζνδα ηεο Οπγγαξία ην 2017 αγγίδνληαο ην ζπλνιηθφ πνζφ 

ησλ 13.4 ηξηο HUF.  χκθσλα κε ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο, θ. András Tállai, ε αχμεζε 

ζεκεηψζεθε επεηδή κεηψζεθαλ νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο (ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο 

εηαηξεηψλ είλαη ν ρακειφηεξνο ζηελ Δπξψπε) θαη θαηά ζπλέπεηα ε θνξνδηαθπγή δελ είλαη πιένλ 

ειθπζηηθή. Αλ θαη νη θνξνινγηθέο αξρέο ζπγθέληξσζαλ πεξηζζφηεξνπο θφξνπο ην 2017, ηα 

θνξνινγηθά βάξε ησλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ κεηψζεθαλ θαηά 860 δηο HUF. Οη 

θηιηθέο πξνο ηνλ πνιίηε θνξνινγηθέο αξρέο βειηίσζαλ ην θιίκα ζπλεξγαζίαο θνξνινγνπκέλσλ-

θξάηνπο.  

 

 

 Η Παγθφζκηα Σξάπεδα αλαζεσξεί πξνο ηα πάλσ ηηο πξνβιέςεηο ηεο γηα ηελ Οπγγαξία 

ε αλαζεψξεζε πξνο ηα πάλσ πξνρψξεζε ε Παγθφζκηα Σξάπεδα γηα ηνλ ξπζκφ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ηεο Οπγγαξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΠΣ εθηηκά φηη ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

γηα ην 2018 ζα θπκαλζεί ζην 3,8% θαη γηα ην 2019 ζην 3,1% (πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο: 3,7% 

γηα ην 2018 θαη 3% γηα ην 2019). Δπίζεο, ε ΠΣ πξνβιέπεη ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

Οπγγαξίαο 2,9% γηα ην 2020. Γηα ηελ Κεληξηθή Δπξψπε, ε ΠΣ αλακέλεη κείσζε ηνπ ξπζκνχ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, απφ 4,7% ην 2017 ζε 3,2% ην 2020, θπξίσο ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ησλ 

νηθνλνκηψλ ηεο Πνισλίαο, ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Οπγγαξίαο.   

 

 

 
IΙ 

Επιτειρημαηικές – Εμπορικές Ειδήζεις 
 
 

Α. Γενικέρ Διδήζειρ 

 

 Μεγέζπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ   

χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο (KSH), νη 

εμσηεξηθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Οπγγαξίαο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ην 2017 ζε 

ζρέζε κε ην 2016. Πην αλαιπηηθά, ην 11-κελν Ιαλ-Ννε 2017, ε αμία ηνπ φγθνπ ζπλαιιαγψλ ηεο 

Οπγγαξίαο (€93,3 δηο) είρε ήδε μεπεξάζεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ έηνπο 2016 (€85,6 δηο). 

Δληνχηνηο, ην εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο ρψξαο ην 2017, ζεκείσζε ειαθξά κείσζε θαηά €1.493 

εθ. ζε ζρέζε κε ην 2016.  

 

 

 Οπγγαξία θαη Ιξιαλδία αληηηίζεληαη ζηελ θνξνινγηθή ελαξκφληζε ηεο Δ.Δ.  

Με θνηλή ηνπο δήισζε νη Πξσζππνπξγνί Οπγγαξίαο θαη Ιξιαλδίαο δηαθψλεζαλ κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ Βξπμειιψλ γηα θνξνινγηθή ελαξκφληζε ησλ θ-κ ηεο Δ.Δ. Ο Οχγγξνο 

Πξσζππνπξγφο Viktor Orbán ηφληζε φηη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα 

ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο νηθνλνκίαο θαη γη απηφ δελ κπνξεί λα δερηεί 

νπνηνδήπνηε ζρεδηαζκφ πνπ ζα ππνλφκεπε ηε δπλαηφηεηα ηεο ρψξαο ηνπ λα θαηαζηεί 

αληαγσληζηηθφηεξε. Παξάιιεια, ν Οχγγξνο Πξσζππνπξγφο δηαβεβαίσζε ηνλ Ιξιαλδφ νκφινγφ 

ηνπ Leo Varadkar φηη ζα ππνζηεξίμεη ηηο ζέζεηο ηεο Ιξιαλδίαο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην 

Brexit θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ην ζέκα ησλ Βφξεησλ ζπλφξσλ ηεο Ιξιαλδίαο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ν Ιξιαλδφο Πξσζππνπξγφο ηφληζε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηηο θνηλέο ζέζεηο κε ηελ 

Οπγγαξία ζηα ζέκαηα ηεο θνξνινγηθήο ελαξκφληζεο, ηεο κε αιιαγήο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Δ.Δ. θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ επηδνηήζεσλ θαη επεζήκαλε φηη ε Οπγγαξία είλαη ζεκαληηθφο 

εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Ιξιαλδίαο.  
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Δξωηεπικό εμπόπιο Οςγγαπίαρ-Ιπλανδίαρ 

ζε εθ. € 2015 2016 2017 (Ιαλ.-Οθη.) 

 Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Δμαγσγέο Δηζαγσγέο Δμαγσγέο 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ 399,5 166,5 502,3 178,9 401,8 129,5 
Πεγή: ηαηηζηηθή Τπεξεζία Οπγγαξίαο 

 

 Πξφβιεςε γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ ην 2018  

Η εηαηξεία εξεπλψλ GKI, βάζεη πξνζθάησλ κειεηψλ ηεο, εθηηκάεη φηη ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ 

ζα απμεζεί θαηά 10% εληφο ηνπ 2018. Η αμηνπνίεζε θνλδπιίσλ ηεο Δ.Δ. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επλντθή θνξνινγηθή πνιηηηθή γηα ηηο λεφδκεηεο θαηνηθίεο ζα βειηηψζνπλ θαηά πνιχ ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Η GKI, βαζηδφκελε θπξίσο ζηε ζηαζεξή ξνή θνλδπιίσλ 

απφ ηελ Δ.Δ., πξνβιέπεη επίζεο ξπζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ θαηά 7% ην 2019.  

 

 

 Μείσζε ησλ ηηκψλ ηρζπεξψλ 

Μείσζε ζηελ ιηαληθή ηηκή ησλ ηρζπεξψλ θαηά 10-15% παξαηεξήζεθε εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ 

ΦΠΑ. Τπελζπκίδεηαη φηη απφ 1/1/2018 ηζρχεη λένο κεησκέλνο ζπληειεζηήο ΦΠΑ (5%) γηα ηα 

πξντφληα απηά. χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ πλδέζκνπ Ιρζπεξψλ θαη Ιρζπνθαιιηέξγεηαο 

(Mahal), νη ηρζπνπψιεο δελ αχμεζαλ ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο θη έηζη ε κείσζε ηνπ 

ΦΠΑ κεηαθπιίζεθε ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

 

 Αηζηνδνμία ησλ θηελνηξφθσλ γηα αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ακλψλ  

Δμαηηίαο ηεο έιεπζεο ηνπ Αγίνπ Πάζρα λσξίηεξα απφ ην ζπλεζηζκέλν, νη θηελνηξφθνη εθηηκνχλ 

θέηνο, φηη ζα εθδεισζεί απφ λσξίο έληνλε δήηεζε πνπ ζα πηέζεη πξνο ηα πάλσ ηηο ηηκέο θαη ηηο 

νπγγξηθέο εμαγσγέο, δεδνκέλνπ φηη ε Οπγγαξία, ιφγσ ηνπ ζπγθξηηηθνχ ηεο πιενλεθηήκαηνο ηεο 

πξψηκεο παξαγσγήο ηεο, ζα επλνεζεί έλαληη ησλ ππφινηπσλ επξσπαίσλ αληαγσληζηψλ ηεο. Η 

Οπγγαξία εμάγεη εηεζίσο 650.000-700.000 ακλνχο κε ην 25-30% απηψλ λα εμάγεηαη ηηο εκέξεο 

ηνπ Πάζρα. Σν δσηθφ θεθάιαην ηεο Οπγγαξίαο αθνινχζεζε απμεηηθή ηάζε ηα ηειεπηαία έηε θαη 

ην 2017 ζηαζεξνπνηήζεθε ζηα 960.000- 970.000 άηνκα.  

 

 

Β. Γιεθνείρ ςμθωνίερ – ςνεπγαζίερ – Γιαγωνιζμοί  

 

 Οπγγαξία θαη Πνισλία επηδηψθνπλ ίδξπζε Αλαπηπμηαθήο Σξάπεδαο Υσξψλ Βίδεγθξαλη   

χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Πνισλνχ Πξσζππνπξγνχ θ. Mateusz Morawiecki, Πνισλία θαη 

Οπγγαξία δηεξεπλνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ίδξπζεο αλαπηπμηαθήο ηξάπεδαο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεί 

έξγα ππνδνκψλ ζηηο ρψξεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο. Ο Πνισλφο Πξσζππνπξγφο πξνέβε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δήισζε, ακέζσο κεηά απφ ζρεηηθέο νκηιίεο πνπ είρε κε ηνλ Οχγγξν νκφινγφ ηνπ 

θ. Viktor Orbán, θαη ζπκπιήξσζε φηη ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ ίδξπζε ηεο ηξάπεδαο ζα 

πξνζθιεζνχ θαη ηα ππφινηπα δχν κέιε ηεο Οκάδαο Υσξψλ Βίδεγθξαλη (V4), δειαδή, Σζερία 

θαη ινβαθία. Ωο έξγα ππνδνκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηελ ηξάπεδα, ν 

Πνισλφο πξσζππνπξγφο αλέθεξε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Γηαδξφκνπ Via Carpatia θαη ηελ 

θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ πςειήο ηαρχηεηαο πνπ ζα ζπλδένπλ Βνπδαπέζηε, Βειηγξάδη, 

Κξαθνβία, Βαξζνβία θαη Γθληαλζθ. 

 

 

 Καηαζθεπή εξγνζηαζίνπ απφ Ιαπσληθή εηαηξεία 

Η Ιαπσληθή εηαηξεία θαηαζθεπήο ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ γηα απηνθίλεηα «GS Yuasa Corp», 

αλαθνίλσζε φηη ζα θαηαζθεπάζεη ζηελ πφιε  Miskolc ηεο Οπγγαξίαο, ην πξψην ηεο εξγνζηάζην 

παξαγσγήο εθηφο Ιαπσλίαο. Σν χςνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο ππνινγίδεηαη ζε 8,8 δηο HUF 

(€29 εθ.), κέξνο ησλ νπνίσλ (€1,5 εθ.) ζα δηαηεζνχλ απφ ηελ νπγγξηθή θπβέξλεζε. ην 

εξγνζηάζην, πνπ ζα παξάγεη ζπζζσξεπηέο ιηζίνπ, ζα απαζρνιεζνχλ 50 εξγάηεο. Ο Οχγγξνο 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ θαη Δκπνξίνπ θ. Péter Szijjártó ηφληζε φηη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηνλ 
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αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ, έρεη ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ζα παξάγνπλ απηέο νη λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο.  

 

 Η Coca-Cola HBC ζε λέεο επελδχζεηο 

Η ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ Coca-Cola HBC Οπγγαξίαο πξνρψξεζε πξφζθαηα ζε λέα επέλδπζε 

χςνπο €6,5 εθ., κε επέθηαζε ησλ απνζεθεπηηθψλ ηεο ρψξσλ πνπ ηψξα θαηαιακβάλνπλ έθηαζε 

6.500 η.κ. θαη ηεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 12.000 παιεηψλ θαη 8,4 εθ. ιίηξσλ 

αλαςπθηηθψλ Μεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ, ε Coca-Cola HBC Hungary πξαγκαηνπνηεί 

πιένλ ηηο πεξηζζφηεξεο εμαγσγέο, ελψ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πέληε κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηελ Οπγγαξία. Ήδε ε εηαηξεία, απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζηελ Οπγγαξία 

ην 2012, έρεη επεθηαζεί θαηά 50% θαη ζρεδηάδεη λέεο επελδχζεηο κέρξη ην 2020 κε ζηφρν ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο κεγαιχηεξεο παξαγσγηθήο κνλάδαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε.  

 

 Γχν πξνζθνξέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Βνπδαπέζηεο Βειηγξαδίνπ  

χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο Κηλεδν-Οπγγξηθήο εηαηξείαο Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit 

(KMV) πνπ επηβιέπεη ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζπλνιηθά, 32 εηαηξείεο κειέηεζαλ ηνλ 

θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο Βνπδαπέζηεο 

Βειηγξαδίνπ. Δθ ησλ νπνίσλ, δχν εηαηξηθνί ζρεκαηηζκνί (CRE θαη Strabag-CCCC) ππέβαιιαλ 

πξνζθνξέο. Καη νη δχν ζρεκαηηζκνί πεξηιακβάλνπλ νπγγξηθέο, επξσπατθέο θαη αζηαηηθέο 

εηαηξείεο, ελψ δηαζέηνπλ δίθηπν επαγγεικαηηψλ ππεξγνιάβσλ. 

 

 
ΙΙΙ.     

Διεθνείς Εκθέζεις 
 

 

 18th EDUCATIO, (18-20 Ιαλνπαξίνπ 2018) 

Γηεζλήο Έθζεζε Δθπαίδεπζεο, κε 200 εθζέηεο θαη 30.000 επηζθέπηεο. 

Γιοπγανωηέρ: HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

Γιεύθςνζη:  H-1134 Budapest, Dózsa György út 150. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail:  info@educatioexpo.hu      (γηα επηζθέπηεο) 

E-mail:  sales@hookkft.hu    (γηα εθζέηεο) 

 

 

 AGROmashEXPO and Agricultural Μachines Show, (24-27 Ιαλνπαξίνπ 2018) 

Η κεγαιχηεξε δηεζλήο Έθζεζε Γεσξγίαο θαη Αγξνηηθψλ Μεραλεκάησλ ηεο Οπγγαξίαο  

Έθηαζε έθζεζεο: 40.000 η.κ. 

Δπηζθεςηκφηεηα: 45.000 

πκκεηνρή: 350 εθζέηεο (εθ ησλ νπνίσλ 36 απφ μέλεο ρψξεο) 

Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail:  hungexpo@hungexpo.hu 

E-mail: info@hungexpo.hu 

 

 

 

 FEHOVA, Γιεθνήρ Έκθεζη Αλιείαρ, Θήπαρ και Όπλων, (15-18 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail: hungexpo@hungexpo.hu 

 

mailto:info@educatioexpo.hu
mailto:sales@hookkft.hu
mailto:hungexpo@hungexpo.hu
mailto:info@hungexpo.hu
mailto:hungexpo@hungexpo.hu
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 BOAT SHOW, Ναπηηθφ ζαιφλη Βνπδαπέζηεο, (22-25 Φεβξνπαξίνπ 2017)  

Δλδηαθέξνπζα έθζεζε κε πξννπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή βηνκεραλία θαηαζθεπαζηψλ 

κηθξψλ ζθαθψλ θαη λαπηηιηαθψλ εηδψλ, δεδνκέλνπ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πνηακηψλ 

θαη ιηκλψλ ζηελ Οπγγαξία πνπ επηηξέπεη ηελ δηάδνζε δξαζηεξηνηήησλ λαπηαζιεηηζκνχ.  

Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd., Budapest Boat Show Project 

Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest, Albertirsai út 10 

Fax: +36-1/263-6066 

E-mail: boatshow@hungexpo.hu 

 

 

 BUDAPEST MOTORCYCLE FESTIVAL, (23-25 Φεβξνπαξίνπ 2018) 

Γιοπγανωηέρ: Hungexpo C.Co. Ltd. 

Γιεύθςνζη: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 

Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 

E-mail: hungexpo@hungexpo.hu 

 

mailto:boatshow@hungexpo.hu
mailto:hungexpo@hungexpo.hu

