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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.1 (Ιανουάριος 2018) του ∆ελτίου 

«Οικονοµία & Εµπόριο στην Ουγγαρία» που επιµελείται το Γραφείο µας. Το συνηµµένο 
∆ελτίο περιλαµβάνει στοιχεία για την οικονοµία της Ουγγαρίας, πρόσφατες εξελίξεις εµπορικού 
ενδιαφέροντος, διεθνείς συνεργασίες, διεθνείς εκθέσεις, προσφορές-ζητήσεις επιχειρηµατικής 
συνεργασίας, ζητήσεις προϊόντων, κλπ. Τα Εµπορικά Επιµελητήρια και οι Επαγγελµατικοί 
Σύνδεσµοι προς τους οποίους απευθύνεται το παρόν, παρακαλούνται να µεριµνήσουν για τη 
σχετική ενηµέρωση των µελών τους και ενδεχοµένως τη δηµοσίευση των πληροφοριών στα  
δελτία τους. 

Επισηµαίνουµε, ότι τυχόν ενδιαφερόµενοι Έλληνες επιχειρηµατίες για διεθνείς 
διαγωνισµούς, διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηµατικές συνεργασίες που αναφέρονται στο ∆ελτίο 
µας, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν απευθείας µε τους µνηµονευόµενους, κατά περίπτωση, 
αρµοδίους, για περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, µπορούν ασφαλώς να απευθύνονται και 
στο Γραφείο µας, το οποίο παραµένει στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 
που θα διευκόλυνε και θα ενίσχυε τις επιχειρηµατικές τους προσπάθειες._ 

 
 

Ο Προϊστάµενος 
 
 
 
 
 

 
 

 

Γεώργιος Επ. Τοσούνης 
Σύµβουλος ΟΕΥ A΄ 
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∆ΕΛΤΙΟ  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 

τεύχος Νο.1 
(Ιανουάριος 2018) 

 
 
 

Ι.  Η οικονοµία της Ουγγαρίας  
 

- Μείωση της ανεργίας 
- Αύξηση των µισθών 
- Χρηµατιστήριο Αξιών Βουδαπέστης, θετικό κλείσιµο το 2017 
- ∆εν επετεύχθη ο στόχος της κυβέρνησης για το ∆ηµόσιο Χρέος  
- Αύξηση των φορολογικών εσόδων το 2017  
- Η Παγκόσµια Τράπεζα αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της  

 
ΙΙ. Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις 
- Μεγέθυνση του εξωτερικού εµπορίου 
- Ουγγαρία και Ιρλανδία αντιτίθενται στην φορολογική εναρµόνιση της Ε.Ε. 
- Πρόβλεψη για οικονοµική ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου το 2018 
- Μείωση των τιµών ιχθυηρών 
- Αισιοδοξία των κτηνοτρόφων για αύξηση των εξαγωγών αµνών  
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
- Ουγγαρία και Πολωνία επιδιώκουν ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας Χωρών Βίζεγκραντ 
- Κατασκευή εργοστασίου από Ιαπωνική εταιρεία 
- Η Coca-Cola HBC σε νέες επενδύσεις 
- ∆ύο προσφορές για την κατασκευή του σιδηροδρόµου Βουδαπέστης Βελιγραδίου  

 
ΙΙΙ.     ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
 
 

 
 

(Σύνταξη – Επιµέλεια : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ. ΤΟΣΟΥΝΗΣ, Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄) 
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 I 

Η Οικονοµία της Ουγγαρίας 
 
 

 Μείωση της ανεργίας   
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονοµίας, ο ρυθµός ανεργίας το τρίµηνο 
Σεπτέµβριος-Οκτώβριος-Νοέµβριος 2017 µειώθηκε σε 3,8% από 4,5% το αντίστοιχο διάστηµα 
του 2016. Επισηµαίνεται, σύµφωνα µε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, ότι η 
τιµή αυτή είναι η µικρότερη που έχει ποτέ σηµειωθεί στη χώρα. Για το ίδιο διάστηµα, οι άνεργοι 
υπολογίστηκαν σε 177.500 και οι απασχολούµενοι σε 4,4 εκ. (68,8% του εργατικού δυναµικού).  
 

 Αύξηση των µισθών  
Ο µέσος µικτός µισθός στην Ουγγαρία κατά τον µήνα Νοέµβριο 2017 υπολογίστηκε σε HUF 
323.000 (περίπου €1.050), αυξηµένος κατά 13% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2016. Για 
την ίδια περίοδο, ισόποση αύξηση 13% σηµείωσε και ο µέσος καθαρός µισθός που 
υπολογίστηκε σε  HUF 214.800 (περίπου €690). Ακολουθεί πίνακας µε τους µέσους καθαρούς 
µισθούς κατά το 11µηνο Ιαν-Νοε 2017. 
 
Ιανουάριος-Νοέµβριος 2017 HUF € % 

Ιδιωτικός Τοµέας 203,600 657 11.4 
∆ηµόσιος Τοµέας 181,500 585 16.1 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 168,300 543 10.8 
Σύνολο 195,700 631 12.8 
 
 

 Το Χρηµατιστήριο Αξιών Βουδαπέστης έκλεισε µε αύξηση το 2017  
Το Χρηµατιστήριο Αξιών Βουδαπέστης (BSE) έκλεισε µε ανοδική πορεία το 2017. Ο µέσος 
ηµερήσιος τζίρος σηµείωσε αύξηση 17,5% (HUF 10,7 δις). Ο σηµαντικός δείκτης BUX έκλεισε 
το έτος στις 39.377 µονάδες σηµειώνοντας ετήσια αύξηση 23%.   Η τράπεζα OTP σηµείωσε τη 
µεγαλύτερη αύξηση εντός του 2017 µε 27%. Η εταιρεία πετρελαιοειδών MOL έκλεισε µε 
αύξηση 16,5% και η πολυεθνική φαρµακευτική εταιρεία Richter µε αύξηση 9%. Η µοναδική 
blue chip εταιρεία που η τιµή της ανά µετοχή σηµείωσε πτώση (κατά 8%) ήταν η εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών Magyar Telekom.  
 
 

 ∆εν επετεύχθη ο στόχος της κυβέρνησης για το ∆ηµόσιο Χρέος  
∆εν επαληθεύθηκαν οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµίας της Ουγγαρίας, κ. Mihály Varga, ότι 
το δηµόσιο χρέος της χώρας θα κυµανθεί κάτω του 73% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του 2017. Στην 
πραγµατικότητα και σύµφωνα µε τα κριτήρια του Μάαστριχτ, το δηµόσιο χρέος της Ουγγαρίας 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, για το 2017, υπολογίστηκε σε 74,5%. Τιµή µειωµένη κατά 1,5 µονάδες σε 
σχέση µε το 2016 (76%). Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι για τον καθορισµό του ποσοστού, 
συνυπολογίστηκε και το χρέος της κρατικής Τράπεζας Προώθησης Εισαγωγών-Εξαγωγών της 
Ουγγαρίας (Eximbank). Ο συνυπολογισµός της λογιστικής θέσης της «Eximbank» στον κρατικό 
ισολογισµό, αποτελούσε σταθερή απαίτηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. κατά τα 
τελευταία χρόνια. Πάντως, σχετικά µε το δηµόσιο έλλειµµα του 2017, ο Υπουργός Οικονοµίας 
δήλωσε ότι αυτό θα κυµανθεί στο 2% του ΑΕΠ, χαµηλότερα δηλαδή από τον κυβερνητικό στόχο 
2,4%, προσθέτοντας ότι η οικονοµία της Ουγγαρίας ξεκινά το νέο έτος σε καλύτερη θέση από 
ότι το 2016. ∆ήλωσε επίσης ότι το ΑΕΠ της χώρας θα κυµανθεί για το 2018 στο 4,3% ενώ οι 
επενδύσεις που κατά τη διάρκεια του 2017 σηµείωσαν αύξηση 20% (σε σχέση µε το 2016), θα 
συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά. Βασικός µοχλός αύξησης των επενδύσεων ήταν το πρόγραµµα 
επιδότησης αγοράς κατοικιών (CSOK), στο πλαίσιο του οποίου οι τράπεζες δέχθηκαν 63.500 
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αιτήσεις για δάνεια, συνολικού ύψους 177 δις HUF (€580,3 εκ.). Σύµφωνα πάντα µε τον κ. 
Varga, η δηµοσιονοµική πολιτική θα παραµείνει ίδια και για το 2018 (έτος βουλευτικών 
εκλογών), ο κατώτατος µισθός για ανειδίκευτους εργάτες θα αυξηθεί από 127.500 HUF σε 
138.000 HUF και από 161.000 HUF σε 180.500 HUF για ειδικευµένους, ενώ από 1ης 
Ιανουαρίου 2018, µειώθηκε κατά µια ποσοστιαία µονάδα στο 13% ο ενιαίος συντελεστής 
φορολόγησης των µικρών επιχειρήσεων.  
 
 

 Αύξηση των φορολογικών εσόδων το 2017  
Κατά 5% αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα της Ουγγαρία το 2017 αγγίζοντας το συνολικό ποσό 
των 13.4 τρις HUF.  Σύµφωνα µε τον Υφυπουργό Οικονοµίας, κ. András Tállai, η αύξηση 
σηµειώθηκε επειδή µειώθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές (ο συντελεστής φορολογίας 
εταιρειών είναι ο χαµηλότερος στην Ευρώπη) και κατά συνέπεια η φοροδιαφυγή δεν είναι πλέον 
ελκυστική. Αν και οι φορολογικές αρχές συγκέντρωσαν περισσότερους φόρους το 2017, τα 
φορολογικά βάρη των εταιρειών αλλά και των οικογενειών µειώθηκαν κατά 860 δις HUF. Οι 
φιλικές προς τον πολίτη φορολογικές αρχές βελτίωσαν το κλίµα συνεργασίας φορολογουµένων-
κράτους.  
 
 

 Η Παγκόσµια Τράπεζα αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την Ουγγαρία 
Σε αναθεώρηση προς τα πάνω προχώρησε η Παγκόσµια Τράπεζα για τον ρυθµό οικονοµικής 
ανάπτυξης της Ουγγαρίας. Πιο συγκεκριµένα, η ΠΤ εκτιµά ότι ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης 
για το 2018 θα κυµανθεί στο 3,8% και για το 2019 στο 3,1% (προηγούµενες εκτιµήσεις: 3,7% 
για το 2018 και 3% για το 2019). Επίσης, η ΠΤ προβλέπει ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης της 
Ουγγαρίας 2,9% για το 2020. Για την Κεντρική Ευρώπη, η ΠΤ αναµένει µείωση του ρυθµού 
οικονοµικής ανάπτυξης, από 4,7% το 2017 σε 3,2% το 2020, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης των 
οικονοµιών της Πολωνίας, της Ρουµανίας και της Ουγγαρίας.   
 
 

 
IΙ 

Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις 
 
• Μεγέθυνση του εξωτερικού εµπορίου   
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας (KSH), οι 
εξωτερικές εµπορικές συναλλαγές της Ουγγαρίας σηµείωσαν σηµαντική αύξηση το 2017 σε 
σχέση µε το 2016. Πιο αναλυτικά, το 11-µηνο Ιαν-Νοε 2017, η αξία του όγκου συναλλαγών της 
Ουγγαρίας (€93,3 δις) είχε ήδη ξεπεράσει το συνολικό ποσό του έτους 2016 (€85,6 δις). 
Εντούτοις, το εµπορικό πλεόνασµα της χώρας το 2017, σηµείωσε ελαφρά µείωση κατά €1.493 
εκ. σε σχέση µε το 2016.  
 
 
• Ουγγαρία και Ιρλανδία αντιτίθενται στην φορολογική εναρµόνιση της Ε.Ε.  
Με κοινή τους δήλωση οι Πρωθυπουργοί Ουγγαρίας και Ιρλανδίας διαφώνησαν µε τον 
σχεδιασµό των Βρυξελλών για φορολογική εναρµόνιση των κ-µ της Ε.Ε. Ο Ούγγρος 
Πρωθυπουργός Viktor Orbán τόνισε ότι η φορολογική πολιτική αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µιας οικονοµίας και γι αυτό δεν µπορεί να δεχτεί 
οποιοδήποτε σχεδιασµό που θα υπονόµευε τη δυνατότητα της χώρας του να καταστεί 
ανταγωνιστικότερη. Παράλληλα, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τον Ιρλανδό οµόλογό 
του Leo Varadkar ότι θα υποστηρίξει τις θέσεις της Ιρλανδίας στις διαπραγµατεύσεις για το 
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Brexit και ειδικότερα σε σχέση µε το θέµα των Βόρειων συνόρων της Ιρλανδίας. Από την 
πλευρά του ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός τόνισε την ικανοποίησή του για τις κοινές θέσεις µε την 
Ουγγαρία στα θέµατα της φορολογικής εναρµόνισης, της µη αλλαγής του Προϋπολογισµού της 
Ε.Ε. και των αναπτυξιακών επιδοτήσεων και επεσήµανε ότι η Ουγγαρία είναι σηµαντικός 
εµπορικός εταίρος της Ιρλανδίας.  
 
Εξωτερικό εµπόριο Ουγγαρίας-Ιρλανδίας 

σε εκ. € 2015 2016 2017 (Ιαν.-Οκτ.) 
 Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 399,5 166,5 502,3 178,9 401,8 129,5 
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ουγγαρίας 
 
• Πρόβλεψη για οικονοµική ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου το 2018  
Η εταιρεία ερευνών GKI, βάσει προσφάτων µελετών της, εκτιµάει ότι ο κλάδος των κατασκευών 
θα αυξηθεί κατά 10% εντός του 2018. Η αξιοποίηση κονδυλίων της Ε.Ε. σε συνδυασµό µε την 
ευνοϊκή φορολογική πολιτική για τις νεόδµητες κατοικίες θα βελτιώσουν κατά πολύ τα 
οικονοµικά του συγκεκριµένου κλάδου. Η GKI, βασιζόµενη κυρίως στη σταθερή ροή κονδυλίων 
από την Ε.Ε., προβλέπει επίσης ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης του κλάδου κατά 7% το 2019.  
 
 
• Μείωση των τιµών ιχθυηρών 
Μείωση στην λιανική τιµή των ιχθυηρών κατά 10-15% παρατηρήθηκε εξαιτίας της µείωσης του 
ΦΠΑ. Υπενθυµίζεται ότι από 1/1/2018 ισχύει νέος µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ (5%) για τα 
προϊόντα αυτά. Σύµφωνα µε τον επικεφαλής του Συνδέσµου Ιχθυηρών και Ιχθυοκαλλιέργειας 
(Mahal), οι ιχθυοπώλες δεν αύξησαν την τιµή πώλησης των προϊόντων τους κι έτσι η µείωση του 
ΦΠΑ µετακυλίθηκε στους καταναλωτές. 
 
 
• Αισιοδοξία των κτηνοτρόφων για αύξηση των εξαγωγών αµνών  
Εξαιτίας της έλευσης του Αγίου Πάσχα νωρίτερα από το συνηθισµένο, οι κτηνοτρόφοι εκτιµούν 
φέτος, ότι θα εκδηλωθεί από νωρίς έντονη ζήτηση που θα πιέσει προς τα πάνω τις τιµές και τις 
ουγγρικές εξαγωγές, δεδοµένου ότι η Ουγγαρία, λόγω του συγκριτικού της πλεονεκτήµατος της 
πρώιµης παραγωγής της, θα ευνοηθεί έναντι των υπόλοιπων ευρωπαίων ανταγωνιστών της. Η 
Ουγγαρία εξάγει ετησίως 650.000-700.000 αµνούς µε το 25-30% αυτών να εξάγεται τις ηµέρες 
του Πάσχα. Το ζωικό κεφάλαιο της Ουγγαρίας ακολούθησε αυξητική τάση τα τελευταία έτη και 
το 2017 σταθεροποιήθηκε στα 960.000- 970.000 άτοµα.  
 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
 
• Ουγγαρία και Πολωνία επιδιώκουν ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας Χωρών Βίζεγκραντ   
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Πολωνού Πρωθυπουργού κ. Mateusz Morawiecki, Πολωνία και 
Ουγγαρία διερευνούν τις δυνατότητες ίδρυσης αναπτυξιακής τράπεζας που θα χρηµατοδοτεί 
έργα υποδοµών στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός προέβη στη 
συγκεκριµένη δήλωση, αµέσως µετά από σχετικές οµιλίες που είχε µε τον Ούγγρο οµόλογό του 
κ. Viktor Orbán, και συµπλήρωσε ότι στο σχεδιασµό για την ίδρυση της τράπεζας θα 
προσκληθού και τα υπόλοιπα δύο µέλη της Οµάδας Χωρών Βίζεγκραντ (V4), δηλαδή, Τσεχία 
και Σλοβακία. Ως έργα υποδοµών που θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν από την τράπεζα, ο 
Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε την ολοκλήρωση του ∆ιαδρόµου Via Carpatia και την 
κατασκευή σιδηροδρόµων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέουν Βουδαπέστη, Βελιγράδι, 
Κρακοβία, Βαρσοβία και Γκντανσκ. 
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• Κατασκευή εργοστασίου από Ιαπωνική εταιρεία 
Η Ιαπωνική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών συσσωρευτών για αυτοκίνητα «GS Yuasa Corp», 
ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει στην πόλη  Miskolc της Ουγγαρίας, το πρώτο της εργοστάσιο 
παραγωγής εκτός Ιαπωνίας. Το ύψος της συγκεκριµένης επένδυσης υπολογίζεται σε 8,8 δις HUF 
(€29 εκ.), µέρος των οποίων (€1,5 εκ.) θα διατεθούν από την ουγγρική κυβέρνηση. Στο 
εργοστάσιο, που θα παράγει συσσωρευτές λιθίου, θα απασχοληθούν 50 εργάτες. Ο Ούγγρος 
Υπουργός Εξωτερικών και Εµπορίου κ. Péter Szijjártó τόνισε ότι µεγαλύτερη σηµασία από τον 
αριθµό των εργαζοµένων, έχει η προστιθέµενη αξία που θα παράγουν αυτές οι νέες θέσεις 
εργασίας.  
 
• Η Coca-Cola HBC σε νέες επενδύσεις 
Η ελληνικών συµφερόντων Coca-Cola HBC Ουγγαρίας προχώρησε πρόσφατα σε νέα επένδυση 
ύψους €6,5 εκ., µε επέκταση των αποθηκευτικών της χώρων που τώρα καταλαµβάνουν έκταση 
6.500 τ.µ. και της δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης 12.000 παλετών και 8,4 εκ. λίτρων 
αναψυκτικών Μεταξύ των θυγατρικών του Οµίλου, η Coca-Cola HBC Hungary πραγµατοποιεί 
πλέον τις περισσότερες εξαγωγές, ενώ συγκαταλέγεται στις πέντε µεγαλύτερες εταιρείες 
τροφίµων και ποτών στην Ουγγαρία. Ήδη η εταιρεία, από την εγκατάστασή της στην Ουγγαρία 
το 2012, έχει επεκταθεί κατά 50% και σχεδιάζει νέες επενδύσεις µέχρι το 2020 µε στόχο την 
κατασκευή και λειτουργία της µεγαλύτερης παραγωγικής µονάδας του Οµίλου στην Ανατολική 
Ευρώπη.  
 
• ∆ύο προσφορές για την κατασκευή του σιδηροδρόµου Βουδαπέστης Βελιγραδίου  
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Κινεζο-Ουγγρικής εταιρείας Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit 
(KMV) που επιβλέπει τη διαγωνιστική διαδικασία, συνολικά, 32 εταιρείες µελέτησαν τον 
φάκελο του διαγωνισµού για τον εκσυγχρονισµό της σιδηροδροµικής γραµµής Βουδαπέστης 
Βελιγραδίου. Εκ των οποίων, δύο εταιρικοί σχηµατισµοί (CRE και Strabag-CCCC) υπέβαλλαν 
προσφορές. Και οι δύο σχηµατισµοί περιλαµβάνουν ουγγρικές, ευρωπαϊκές και ασιατικές 
εταιρείες, ενώ διαθέτουν δίκτυο επαγγελµατιών υπεργολάβων. 
 

 
ΙΙΙ.     

∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 
 

 18th EDUCATIO, (18-20 Ιανουαρίου 2018) 
∆ιεθνής Έκθεση Εκπαίδευσης, µε 200 εκθέτες και 30.000 επισκέπτες. 
∆ιοργανωτές: HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
∆ιεύθυνση:  H-1134 Budapest, Dózsa György út 150. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 
E-mail:  info@educatioexpo.hu      (για επισκέπτες) 
E-mail:  sales@hookkft.hu    (για εκθέτες) 
 
 

 AGROmashEXPO and Agricultural Μachines Show, (24-27 Ιανουαρίου 2018) 
Η µεγαλύτερη διεθνής Έκθεση Γεωργίας και Αγροτικών Μηχανηµάτων της Ουγγαρίας  
Έκταση έκθεσης: 40.000 τ.µ. 
Επισκεψιµότητα: 45.000 
Συµµετοχή: 350 εκθέτες (εκ των οποίων 36 από ξένες χώρες) 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: 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 
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 FEHOVA, ∆ιεθνής Έκθεση Αλιείας, Θήρας και Όπλων, (15-18 Φεβρουαρίου 2018) 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu 

 
 

 BOAT SHOW, Ναυτικό σαλόνι Βουδαπέστης, (22-25 Φεβρουαρίου 2017)  
Ενδιαφέρουσα έκθεση µε προοπτικές για την ελληνική βιοµηχανία κατασκευαστών 
µικρών σκαφών και ναυτιλιακών ειδών, δεδοµένου του εκτεταµένου δικτύου ποταµιών 
και λιµνών στην Ουγγαρία που επιτρέπει την διάδοση δραστηριοτήτων ναυταθλητισµού.  
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd., Budapest Boat Show Project 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest, Albertirsai út 10 
Fax: +36-1/263-6066 
E-mail: boatshow@hungexpo.hu 

 
 

 BUDAPEST MOTORCYCLE FESTIVAL, (23-25 Φεβρουαρίου 2018) 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098 
E-mail: hungexpo@hungexpo.hu 

 


