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Αποστέλλουµε, συνηµµένως, το τεύχος Νο.4 (Μάιος-Ιούνιος 2020) του ∆ελτίου «Οικονοµία & 
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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._ 
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∆ΕΛΤΙΟ  
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ» 

τεύχος Νο.4 (Μάιος-Ιούνιος 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι.  Η οικονοµία της Ουγγαρίας  
-Μονιµοποίηση του έκτακτου Φόρου Λιανικών Πωλήσεων 
-Οικονοµικές επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19 στην Ουγγαρία 
-Κατάθεση Προϋπολογισµού 2021 
-Απώλεια 73.000 θέσεων εργασίας τον Απρίλιο, εξαιτίας COVID-19 
-Μείωση ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης της Ουγγαρίας 
 

ΙΙ. Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
Α. Γενικές Ειδήσεις 
- Έκδοση κρατικών οµολόγων µε ρήτρα ευρώ 
- ∆υσοίωνες προβλέψεις για µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
- Νέα φορολογικά µέτρα στην Ουγγαρία 
- Κρατική ενίσχυση σε αγροτικές επιχειρήσεις και εταιρείες τροφίµων 
- Αύξηση των Γεωργικών ∆εικτών Τιµών κατά τον µήνα Μάρτιο 
- Απαισιοδοξία Ούγγρων πολιτών για οικονοµική ανάκαµψη 
- Ισχυρό πλήγµα στον τουρισµό από την πανδηµία 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
- Η Ιαπωνία αποστέλλει φαρµακευτική βοήθεια στην Ουγγαρία 
- Παύει τις εργασίες του το τουριστικό πρακτορείο «Robinson Tours».   
- Περιορίζονται περαιτέρω οι κλάδοι της οικονοµίας που προσφέρονται για ξένες επενδύσεις 
- Συµµετοχή Ουγγαρίας στο Επενδυτικό Ταµείο της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών 
 

ΙΙΙ. ∆ιεθνείς Εκθέσεις 
 

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

 
 

COVID-19 
Εξαιτίας της πανδηµίας, η κυβέρνηση κήρυξε την Ουγγαρία σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης στις 11 Μαρτίου και έκλεισε τα σύνορα της χώρας στις 17 Μαρτίου. Στις 20 
Ιουνίου, µε ψήφισµα της Βουλής, ήρθη η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Κάποια 
περιοριστικά µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας συνεχίζουν να είναι σε ισχύ. 
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I 
Η Οικονοµία της Ουγγαρίας 

 
 

 Μονιµοποίηση του έκτακτου Φόρου Λιανικών Πωλήσεων 
Σύµφωνα µε δήλωση του ∆ιευθυντού του Γραφείου του Πρωθυπουργού, Gergely Gulyás, ο νέος έκτακτος 
ειδικός φόρος που επιβλήθηκε σε εταιρείες λιανικού εµπορίου στην Ουγγαρία, προκειµένου 
συγκεντρωθούν οικονοµικοί πόροι µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν για την αντιµετώπιση των οικονοµικών 
επιπτώσεων από την πανδηµία του COVID-19 και να ενισχυθεί η ουγγρική οικονοµία (βλ. έγγραφό µας µε 
ΑΠΦ.2710/0198/07.04.2020), θα παραµείνει σε ισχύ και θα αποκτήσει µόνιµο χαρακτήρα. Όπως 
διευκρίνισε ο κ. Gulyás, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν, εξαρχής, η µονιµοποίηση του συγκεκριµένου 
φόρου. Και µε την πρόσφατη, σχετική, θετική, απόφαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, δεν υπάρχουν 
νοµικά κωλύµατα συµπλήρωσε ο κ. Gulyás. Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του οικονοµικού επιτελείου της 
κυβέρνησης, ο συγκεκριµένος φόρος είναι αναλογικός και κατά συνέπεια τα περισσότερα φορολογικά 
έσοδα θα προέρχονται από τις µεγάλες, διεθνείς αλυσίδες καταστηµάτων λιανικής πώλησης. Παράλληλα, 
γίνονται ρυθµίσεις προκειµένου ο συγκεκριµένος φόρος επεκταθεί και στις διαδικτυακές πωλήσεις 
εταιρειών όπως οι  Amazon και AliExpress. Σύµφωνα µε την κυβέρνηση, υπάρχει και περιβαλλοντική 
διάσταση στην επιβολή του συγκεκριµένου φόρου, αφού η µεγαλύτερη κατανάλωση συνεπάγεται 
περισσότερες εκποµπές ρύπων. Ο φόρος λισνικών πωλήσεων θα επιβάλλεται κλιµακωτά ως ακολούθως:  
-Για έσοδα κάτω των 500 εκ. HUF (€1,45 εκ.), ο συντελεστής φορολόγησης θα είναι 0%. 
-Για έσοδα από 500 εκ. HUF έως 30 δισεκ. HUF (€1,45 εκ. - €87εκ.), ο συντελεστής θα είναι 0,1%. 
-Έσοδα µεταξύ 30-100 δισεκ. HUF(€87εκ.-€290 εκ.), θα φορολογούνται µε 0,4%. 
-Έσοδα άνω των 100 δισεκ. HUF (€290 εκ.) θα φορολογούνται µε συντελεστή 2,5%. 
 

    Οικονοµικές επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19 στην Ουγγαρία   
Οι εκτιµήσεις για τις επιπτώσεις της πανδηµίας του COVID-19 στην ουγγρική οικονοµία, επιδεινώνονται. Η 
κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα πάνω και πάλι, το έλλειµµα του προϋπολογισµού για το 2020. Σύµφωνα 
µε την νέα εκτίµηση, ο στόχος του ελλείµµατος τοποθετείται στο 3,8% από 2,7% που ήταν η προηγούµενη 
εκτίµηση (Απρίλιος 2020). Υπενθυµίζεται ότι το έλλειµµα στον προϋπολογισµό του 2020 είχε αρχικά 
υπολογισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών (και εγκριθεί από την Βουλή) στο 1%, ενώ το 2019 ήταν στο 
2%. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι αναµένει µείωση του ΑΕΠ κατά 3% για το 2020 και αύξηση 
της ανεργίας από 3,4% το 2019 στο 5,6% για το 2020. Εντούτοις, στο χειρότερο σενάριο, η κυβέρνηση 
εκτιµά µείωση του ΑΕΠ κατά 7,3% για το 2020 και αύξησή του κατά 3,2% το 2021, ενώ αντιστοίχως, το 
έλλειµµα θα µπορούσε να αγγίξει το 4,6% του ΑΕΠ για το 2020 και το 3,7% για το 2021. Πιο απαισιόδοξες 
είναι οι εκτιµήσεις του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Ουγγαρίας (ΜΚΙΚ), ο Πρόεδρος του 
οποίου, László Parragh, σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων «Népszava», τόνισε ότι η ύφεση θα 
είναι µεγαλύτερη από αυτήν που αναµένει η κυβέρνηση. Συγκεκριµένα, ο κ. Parragh δήλωσε ότι το ΑΕΠ 
της χώρας ενδέχεται να υποστεί µείωση, ίσως και πάνω από 10%. Συµπλήρωσε ότι η ανεργία θα εξελιχθεί 
σε µεγάλο πρόβληµα και ότι η κυβέρνηση θα µπορούσε να εξετάσει παράταση του µέτρου οικονοµικής 
ενίσχυσης των ανέργων για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών µηνών. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του MKIK, 
από τον Απρίλιο κι ένθεν, οι άνεργοι αυξάνονται ηµερησίως κατά 4.000-5.000 άτοµα.  
 

 Κατάθεση Προϋπολογισµού 2021 
Με µια εβδοµάδα καθυστέρηση κατατέθηκε τον Μάιο στην Βουλή, το Σχέδιο Προϋπολογισµού για το 2021. 
Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης, ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Varga, τόνισε ότι ο 
προϋπολογισµός για τον οποίον εργάστηκαν 250 υπάλληλοι του Υπουργείου, επί τρείς µήνες, είναι 
προσανατολισµένος στην επανεκκίνηση της οικονοµίας, ενώ προβλέπει τη διάθεση 3 τρισεκ. HUF (€8,56 
δισεκ.) στο σύστηµα υγείας και στην αντιµετώπιση της πανδηµίας του COVID-19. Ο Προϋπολογισµός 
2021 βασίζεται σε ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης 4,8%, σε µείωση του χρέους στο 69,3% του ΑΕΠ, σε 
πληθωρισµό 3% και σε έλλειµµα 2,9% του ΑΕΠ. Τα κεντρικά αποθεµατικά έχουν καθοριστεί σε 270 δισεκ. 
HUF (€770 εκ.), ή 0,5% του ΑΕΠ. Επίσης, περίπου 2.555 δισεκ. HUF (€ 7,3 δισεκ.) έχουν προϋπολογισθεί 
για τη συνέχιση του µεγαλύτερου προγράµµατος προστασίας και στήριξης της ουγγρικής οικονοµίας (το 
οποίο στοχεύει στην διατήρηση θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση των επιχειρήσεων). Εξίσου 
σηµαντική παράµετρος στην κατάρτιση του προϋπολογισµού είναι και η ενίσχυση των οικογενειών µε 
παιδιά και για τον σκοπό αυτό έχουν προϋπολογισθεί 2.295 δισεκ. HUF (€ 6,56 δισεκ.). Ο κ. Varga τόνισε 
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σχετικά ότι από το 2010 κι ένθεν, η κυβέρνηση έχει αυξήσει την κρατική ενίσχυση για οικογένειες κατά 
150%. Η τελική ψηφοφορία για την έγκριση του Προϋπολογισµού αναµένεται να διεξαχθεί στις 3 ή στις 6 
Ιουνίου.  
 

 Απώλεια 73.000 θέσεων εργασίας τον Απρίλιο, εξαιτίας COVID-19 
Σύµφωνα µε νέα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ουγγαρίας, ο δείκτης ανεργίας στη χώρα τον 
Απρίλιο, διαµορφώθηκε στο 4,1% µε τους ανέργους να αγγίζουν συνολικά τους 187.000.  Ο αριθµός των 
απασχολούµενων (4,368 εκ.) εµφανίζεται µειωµένος κατά 73.000 σε σχέση µε τον Μάρτιο και κατά 
136.000 σε σχέση µε το αντίστοιχο µήνα του 2019. Το τρίµηνο Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου, ο δείκτης 
ανεργίας διαµορφώθηκε στο 3,8%, αυξηµένος σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2019 (3,5%). Για την 
ίδια περίοδο, η µέση περίοδος ανεργίας ήταν 9,2 µήνες, ενώ το 25,7% των ανέργων αναζητούσε εργασία 
για διάστηµα µεγαλύτερο του ενός έτους. Ο αριθµός των απασχολούµενων, σε σχέση µε το αντίστοιχο 
τρίµηνο 2019, µειώθηκε κατά 56.000 στα 4,436 εκ. Παράλληλα, ο αριθµός των εργαζοµένων σε δηµόσια 
προγράµµατα απασχόλησης µειώθηκε από 117.500 σε 96.200. Μείωση υπέστη και  ο αριθµός των 
Ούγγρων εργαζοµένων στο εξωτερικό από 115.400 σε 101.600. 

Ανεργία τριµήνου Φεβ-Μαρ-Απρ.   
 Αριθµός ανέργων Ποσοστό ανεργίας % 

Ηλικία 2020 2019 2020 2019 
15-24 34.700 34.500 11,2 10,8 
25-54 122.200 110.500 3,5 3,1 
55-74 17.200 17.400 2,1 2,2 
Σύνολο 174.100 162.400 3,8 3,5 

 
 Μείωση ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης της Ουγγαρίας 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ουγγαρίας, ο ρυθµός οικονοµικής 
ανάπτυξης της χώρας µειώθηκε σηµαντικά κατά το πρώτο τρίµηνο 2020. Υπενθυµίζεται ότι το τελευταίο 
τρίµηνο 2019, η ουγγρική οικονοµία αναπτύχθηκε µε ρυθµό 4,5%, ο οποίος µειώθηκε σε 2,2% εντός του Α΄ 
τριµήνου 2020. Η µείωση αποδίδεται κυρίως στην αποδυνάµωση της οικονοµίας της ΕΕ, καθώς και στα 
προβλήµατα που προκάλεσε διεθνώς η πανδηµία του COVID-19 και τα οποία άρχισαν να επηρεάζουν 
δυσµενώς την Ουγγαρία από τον Μάρτιο τ.έ. Πάντως, το εύρος και η ισχύς των οικονοµικών επιπτώσεων 
από την πανδηµία θα αποτυπωθούν ευκρινέστερα στο Β΄ τρίµηνο 2020.  Αναλυτικότερα και κατά κλάδο 
οικονοµικής δραστηριότητας, το Α΄ τρίµηνο παρατηρείται αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 1,7% 
και του κατασκευαστικού τοµέα κατά 3%, ενώ ο αγροτικός τοµέας παραµένει στάσιµος. Στον τοµέα των 
υπηρεσιών, σηµειώνεται σηµαντική αύξηση του κλάδου τεχνολογιών πληροφορικής (ΙΤ) κατά 9%, του 
εµπορίου κατά 5% και του τουρισµού (ο οποίος επλήγη σηµαντικά τον Μάρτιο, όταν έκλεισαν τα σύνορα 
της χώρας και επιβλήθηκαν περιορισµοί στις µετακινήσεις των πολιτών) κατά 5%. Επίσης, αύξηση 
σηµείωσαν οι δαπάνες των νοικοκυριών (4,3%) και οι εισαγωγές κατά 1,3%,  ενώ οι επενδύσεις και οι 
εξαγωγές µειώθηκαν κατά 2,6% και 0,5% αντίστοιχα.  
 

 
IΙ 

Επιχειρηµατικές – Εµπορικές Ειδήσεις 
 

Α. Γενικές Ειδήσεις 
 

 
• Έκδοση κρατικών οµολόγων µε ρήτρα ευρώ 

Η Ουγγαρία εξέδωσε τον Απρίλιο, µε επιτυχία, κρατικά οµόλογα σε ευρώ (ευρωοµόλογα), 6-µηνης και 12-
µηνης διάρκειας, συνολικού ύψους €2 δισεκ. Τα οµόλογα µε επιτόκιο (1,125% για τα 6-µηνης διάρκειας) 
προσέλκυσαν µεγάλο αριθµό επενδυτών. Το πολύ ελκυστικό επιτόκιο, ελκυστικότερο και από το επιτόκιο 
των 10-ετών οµολόγων που είχαν εκδοθεί το 2017, δηµιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις µε αποτέλεσµα τη 
συγκέντρωση προσφορών συνολικού ύψους €3,1 δισεκ. Σύµφωνα µε δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονοµικών, κ. Varga, οι προτεραιότητες της οικονοµικής πολιτικής της Ουγγαρίας σε σχέση µε τη 
χρηµατοδότηση του δηµοσίου χρέους, παραµένουν αναλλοίωτες: «έµφαση στη χρηµατοδότηση από 
εγχώριες πηγές και µείωση της εξάρτησης από εξωτερικούς δανειστές και συνάλλαγµα εξωτερικού». Όπως 
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επεσήµανε, πριν µια δεκαετία, περίπου το 50% του δηµόσιου χρέους της Ουγγαρίας ήταν σε ξένο 
συνάλλαγµα, ενώ σήµερα η αναλογία βρίσκεται στο 17,7%. Ο κρατικός Οργανισµός ∆ιαχείρισης του 
δηµοσίου χρέους της Ουγγαρίας, «ΑΚΚ», ανέθεσε τη διαχείριση των οµολόγων στις διεθνείς τράπεζες 
«Citibank», «ING» και «JP Morgan». Τέλος, σηµειώνεται ότι εξαιτίας της πανδηµίας του CONVID-19, η 
κυβέρνηση αύξησε το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού για το 2020 από 1% στο 2,7% του ΑΕΠ.  
 

• ∆υσοίωνες προβλέψεις για µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
Σύµφωνα µε δηµοσκοπική έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας Ουγγαρίας, περίπου το 50% των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων της χώρας, αναµένει µείωση εισοδηµάτων κατά 30% για τους θερινούς µήνες. Το 44% των 
επιχειρήσεων δήλωσε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 6 µήνες προτού ο τζίρος επιστρέψει στα κανονικά 
επίπεδα. Στην έρευνα συµµετείχαν 5.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις εκ των οποίων το 50% δήλωσε ότι 
αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας και δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην πληρωµή µισθών και άλλων 
λειτουργικών δαπανών. 40% των επιχειρήσεων σκοπεύουν να πάρουν δάνειο προκειµένου να 
εξυπηρετήσουν το µισθολογικό τους κόστος για τρείς µήνες. Σύµφωνα πάντα µε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας, 55% των επιχειρήσεων επιθυµούν να διατηρήσουν το προσωπικό τους, όµως αδυνατούν να το 
πράξουν για περισσότερο από δύο µήνες. Επιπροσθέτως, 37% των επιχειρήσεων προγραµµατίζουν 
απολύσεις, ενώ 35% υποχρεώνει το προσωπικό στη λήψη άδειας άνευ αποδοχών. Τέλος, για το 73% των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η εργασία από απόσταση δεν είναι εφικτή, εξαιτίας του αντικειµένου των 
εργασιών.  
 

• Νέα φορολογικά µέτρα στην Ουγγαρία 
Σε συνέχεια της εξαγγελίας από τον Ούγγρο Πρωθυπουργό, Viktor Orbán, των µέτρων στήριξης της 
οικονοµίας εξαιτίας του COVID-19, ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Mihály Varga, ανακοίνωσε ότι ο 
συντελεστής του Φόρου Μικρών Επιχειρήσεων «KIVA», µειώνεται από 12% σε 11%. Σύµφωνα µε τους 
υπολογισµούς του Υπουργείου Οικονοµικών, τα κρατικά φορολογικά έσοδα θα µειωθούν κατά 10 δισεκ. 
HUF (€30 εκ.), όµως θα ωφεληθούν περίπου 50.000 επιχειρήσεις που θα χρειαστεί να καταβάλλουν 
µικρότερο φόρο. Επίσης, καταργείται µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου τ.έ., η καταβολή του «Τουριστικού 
Φόρου» που επιβάλλεται σε πολίτες που διαµένουν σε τουριστικά καταλύµατα. Ο κ. Varga ανακοίνωσε ότι 
οποιαδήποτε επιχείρηση αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα εν µέσω πανδηµίας, µπορεί να αιτείται 
φορολογικής απαλλαγής ύψους µέχρι και 5 εκ. HUF (€14.500), ενώ δίνεται επίσης η δυνατότητα 
τµηµατικής καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων σε 6 ή και 12 άτοκες µηνιαίες δόσεις για ποσά 
µέχρι 5 εκ. HUF (€14.500). Με νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις, οι εργαζόµενοι που έχουν υποχρεωθεί σε 
αναγκαστική άδεια από τους εργοδότες τους, απαλλάσσονται από την υποχρεωτική µηνιαία καταβολή 
ασφαλιστικών εισφορών ύψους 7.710 HUF (€22,5). Το ποσό αυτό υποχρεούται πλέον να καταβάλει ο 
εργοδότης. Επιπροσθέτως, παρατείνεται µέχρι 30 Σεπτεµβρίου η προθεσµία υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων εταιρειών. Εντούτοις, τα κυβερνητικά µέτρα δεν ικανοποιούν πλήρως την επιχειρηµατική 
κοινότητα, αφού κλαδικοί φορείς όπως ο Σύνδεσµος Εργοδοτών και Βιοµηχάνων «Mgyosz», ο Σύνδεσµος 
Επιχειρηµατιών και Εργαζοµένων «VOSZ», αλλά και το Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Ουγγαρίας, επισηµαίνουν ότι τα µέτρα δεν είναι ικανά ούτε αρκετά, ούτε ελήφθησαν αρκετά γρήγορα, ενώ 
είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα για να  επιφέρουν ουσιαστική ανακούφιση σε επιχειρήσεις και εργαζοµένους. 
Οι ανωτέρω φορείς ζητάνε αφενός την επέκταση του µέτρου της αποζηµίωσης µισθού στους εργαζοµένους 
όλων των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί µείωση εσόδων κατά 50% και άνω, και αφετέρου την 
επιµήκυνση της χρονικής περιόδου καταβολής επιδοµάτων ανεργίας, πέρα των τριών µηνών. 
 

• Κρατική ενίσχυση σε αγροτικές επιχειρήσεις και εταιρείες τροφίµων 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, István Nagy, οι αγροτικές επιχειρήσεις και 
οι εταιρείες τροφίµων της Ουγγαρίας θα ενισχυθούν µε το συνολικό ποσό των 25 δισεκ. HUF (€72,5 εκ.) 
προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές δυσκολίες που τους προξενεί η πανδηµία του COVID-19. 
Το πρόγραµµα οικονοµικής ενίσχυσης θα υλοποιηθεί: α) µε την αύξηση των ποσών σε ήδη υφιστάµενες 
σε κάποιους τοµείς, υποστηρικτικές δράσεις και β) µε την υιοθέτηση νέων µεταβατικών υποστηρικτικών 
δράσεων. Ο κ. Nagy δήλωσε, επίσης, ότι στόχος της κυβερνητικής αγροτικής πολιτικής είναι η εξασφάλιση 
της ασφάλειας και επάρκειας τροφίµων, καθώς και η ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων του κλάδου. 
Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι από το οικονοµικό πρόγραµµα θα ωφεληθούν περίπου 170.000 επιχειρήσεις, 
οι περισσότερες µε προσωπικό κάτω των δέκα υπαλλήλων, καθώς και αυτοαπασχολούµενοι του κλάδου.    
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• Αύξηση των Γεωργικών ∆εικτών Τιµών κατά τον µήνα Μάρτιο 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ουγγαρίας, τον µήνα Μάρτιο σηµειώθηκε ετήσια 
αύξηση 10,3% (σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2019) στους Γεωργικούς ∆είκτες Τιµών (δείκτες τιµών 
παραγωγού στον αγροτικό τοµέα), ενώ  η µηνιαία αύξηση ήταν της τάξεως του 4,2%. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ότι σε ετήσια βάση και για τον ίδιο µήνα Μάρτιο, σηµειώθηκε αύξηση 6,7% (από 5,7% τον 
Φεβρουάριο) στον δείκτη τιµών σπαρτών, ενώ οι δείκτες τιµών ήταν επίσης υψηλότεροι σε όλες τις 
κατηγορίες αγαθών, εκτός αυτής των φρέσκων λαχανικών. Για παράδειγµα, ενώ οι δείκτες τιµών των 
φρούτων αυξήθηκαν κατά 45,7%, ο δείκτης τιµών γεωµήλων µειώθηκε κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Τέλος, ο 
δείκτης τιµών αγοράς ζώντων  ζώων αυξήθηκε κατά 23,5%. Με την ευκαιρία, υπενθυµίζουµε ότι ο 
αγροτικός τοµέας της Ουγγαρίας και συγκεκριµένα οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες τροφίµων, 
ενισχύθηκαν µε το συνολικό ποσό των 25 δισεκ. HUF (€72,5 εκ.) προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις 
οικονοµικές δυσκολίες που προκάλεσε η πανδηµία του COVID-19. Εξάλλου, σύµφωνα και µε πρόσφατες 
δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, István Nagy, στόχος της κυβερνητικής αγροτικής πολιτικής 
παραµένει η εξασφάλιση της ασφάλειας και επάρκειας τροφίµων, καθώς και η ενίσχυση των εξαγωγικών 
δυνατοτήτων του κλάδου. 
 

• Απαισιοδοξία Ούγγρων πολιτών για οικονοµική ανάκαµψη 
Σύµφωνα µε πρόσφατη δηµοσκοπική έρευνα της εταιρείας «Pulzus», οι Ούγγροι πολίτες πιστεύουν ότι η 
οικονοµική κρίση που προκλήθηκε από την πανδηµία του COVID-19 θα συνεχιστεί επί µακρόν. Από την 
έρευνα διαπιστώνεται ότι οι νεαρότερες ηλικίες καθώς και οι απόφοιτοι πανεπιστηµίων είναι πιο 
αισιόδοξοι, ενώ δεν υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ των δύο φύλων. Στην πρωτεύουσα της χώρας 
Βουδαπέστη, µόνο το 4% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η κρίση θα τελειώσει αµέσως µετά τους 
καλοκαιρινούς µήνες, ενώ στην επαρχία, το ποσοστό ανέρχεται στο 10%. Οι κάτοικοι Βουδαπέστης, στην 
πλειονότητά τους (34%), πιστεύουν ότι η κρίση θα τερµατιστεί κατά το β΄ εξάµηνο του 2021, ενώ το 30% 
πιστεύει ότι  η κρίση δεν θα διαρκέσει περισσότερο από το α΄ εξάµηνο 2021. Στο σύνολο της χώρας, η 
δηµοσκόπηση έδειξε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 

Χρονική διάρκεια οικονοµικής κρίσης % 
Τέλος θέρους 2020 8 

Τέλος 2020 21 
Α΄ εξάµηνο 2021 28 
Β΄ εξάµηνο 2021 22 
Πέραν του 2021 21 

Τέλος, αξίζει να συγκρατηθεί ότι το 1/5 των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η οικονοµική κρίση θα συνεχιστεί 
και πέραν το 2021.  
 

• Ισχυρό πλήγµα στον τουρισµό από την πανδηµία 
Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, παρατηρούµε ότι τον Απρίλιο, ο αριθµός των 
διανυκτερεύσεων στην Ουγγαρία εµφανίζεται µειωµένος κατά 97% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 
2019. Μείωση κατά 98,7% εµφανίζεται στις διανυκτερεύσεις ξένων τουριστών και κατά 95% στις 
διανυκτερεύσεις Ούγγρων πολιτών. Τα µικρά ξενοδοχεία (στα οποία πραγµατοποιήθηκε περίπου το 50% 
των διανυκτερεύσεων) κατέγραψαν 81% µείωση κρατήσεων. Τον ίδιο µήνα, τα έσοδα των καταλυµάτων 
µειώθηκαν κατά 97,3% σε σχέση µε τον Απρίλιο 2019. Σε ετήσια βάση, κατά τους τέσσερις πρώτους µήνες 
του 2020, ο αριθµός των διανυκτερεύσεων µειώθηκε κατά 43,2% και των εσόδων των τουριστικών 
καταλυµάτων κατά 38,5%.   
 
 
Β. ∆ιεθνείς Συµφωνίες – Συνεργασίες – ∆ιαγωνισµοί  
 

• Η Ιαπωνία αποστέλλει φαρµακευτική βοήθεια στην Ουγγαρία 
Σύµφωνα µε ανάρτησή του στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών και Εµπορίου της 
Ουγγαρίας, Péter Szijjártó, ανακοίνωσε την αποστολή φαρµακευτικού υλικού από την Ιαπωνία, και 
συγκεκριµένα του φαρµακευτικού παρασκευάσµατος «Avigan» του οποίου η χορήγηση σε ασθενείς του  
COVID-19 αποδείχθηκε επιτυχής. Η Ουγγαρία θα είναι µεταξύ των 30 χωρών στις οποίες η Ιαπωνία θα 
αποστείλει δωρεάν το ανωτέρω φαρµακευτικό προϊόν. Συνολικά, οι ουγγρικές αρχές θα παραλάβουν 
12.200 δισκία, τα οποία έχουν ήδη παρασκευαστεί, και που επαρκούν για την θεραπευτική αγωγή 
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περίπου 100 ασθενών. Οι δύο χώρες προτίθενται να συνεργαστούν σε ερευνητικό επίπεδο για την 
ιατροφαρµακευτική αντιµετώπισης του COVID-19. Στην Ουγγαρία λειτουργούν 170 επιχειρήσεις 
ιαπωνικών συµφερόντων οι οποίες απασχολούν συνολικά 35.000 άτοµα και συνδράµουν καταλυτικά στην 
εθνική οικονοµία της Ουγγαρίας. Πέραν των ανωτέρω, ανακοινώθηκε ότι η Ουγγαρία θα προσφέρει 
ετησίως 100 υποτροφίες σε Ιάπωνες σπουδαστές και ότι η Περιφέρεια Tochigi της Ιαπωνίας θα υποδεχθεί 
Ούγγρους αθλητές που θα προετοιµαστούν για τους Ολυµπιακούς Αγώνες (οι οποίοι ως γνωστόν 
αναβλήθηκαν για το 2021). Τέλος, οι δύο χώρες συµφώνησαν ότι αµέσως µετά το πέρας της πανδηµίας, 
Βουδαπέστη και Τόκυο θα συνδεθούν µε απευθείας αεροπορική γραµµή. 
 

• Παύει τις εργασίες του το τουριστικό πρακτορείο «Robinson Tours» 
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, το ταξιδιωτικό πρακτορείο «Robinson Tours», παύει, µετά από δύο 
και πλέον δεκαετίες, τη λειτουργία του στην Ουγγαρία εξαιτίας  της πανδηµίας COVID-19. Η εταιρεία που 
απασχολεί 80 εργαζοµένους, δεν µπορεί να αντέξει τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας και 
δεδοµένων των περιορισµών στις µετακινήσεις τουριστών από και προς το εξωτερικό αλλά και της 
αβεβαιότητας για την καλοκαιρινή περίοδο, πήρε την απόφαση για οριστική παύση λειτουργίας. Στη λιτή 
και σύντοµη ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πελάτες της 
αποκλεισµένοι στο εξωτερικό και ότι σε κάθε περίπτωση, η ασφαλιστική κάλυψη της εταιρίας, ύψους 380 
εκ. HUF (€1,1 εκ.) επαρκεί για την αποζηµίωση όλων των πελατών της. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω 
πρακτορείο προωθούσε κυρίως τουριστικούς προορισµούς σε Αίγυπτο και Τουρκία και σε πολύ µικρότερο 
βαθµό στην Ελλάδα.  
 

• Περιορίζονται περαιτέρω οι κλάδοι της οικονοµίας που προσφέρονται για ξένες επενδύσεις 
Στο πλαίσιο της προστασίας της ουγγρικής οικονοµίας από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδηµίας του 
COVID-19, η κυβέρνηση, µε διάταγµα που δηµοσιεύθηκε την ∆ευτέρα 25/5 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
«Magyar Közlöny», επεκτείνει σηµαντικά τους υπό προστασία τοµείς και βιοµηχανίες της χώρας. Ο νόµος µε 
τον οποίον προστατεύονται οι ευαίσθητοι τοµείς της οικονοµίας από τυχόν επιρροή ξένων επενδυτών και από 
ενδεχόµενη εξάρτησή τους από τα ξένα επενδυµένα σε αυτούς κεφάλαια, εγκρίθηκε από το Εθνικό Κοινοβούλιο 
το 2018 και τέθηκε σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2019. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο, οι ξένοι επενδυτές 
οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση για έγκριση της επένδυσής τους στα αρµόδια κατά περίπτωση 
Υπουργεία, τα οποία οφείλουν, εντός 45 ηµερών, να αποφασίσουν για το εάν η συγκεκριµένη επένδυση µπορεί 
να βλάψει τα εθνικά συµφέροντα της Ουγγαρίας. Οι προστατευµένοι τοµείς της οικονοµίας αφορούν στην 
βιοµηχανία κατασκευής όπλων, στην στρατιωτική τεχνολογία στις βιοµηχανίες παραγωγής εξοπλισµού 
µυστικών υπηρεσιών, καθώς και σε ορισµένες χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, σε συστήµατα πληρωµών και σε 
δραστηριότητες που εµπίπτουν στο νόµο περί ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης και 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην πράξη, µε το νέο διάταγµα, ο Υπουργός Καινοτοµίας και Τεχνολογίας, ∆ρ. 
László Palkovics, θα εγκρίνει µια σειρά από επενδυτικές ενέργειες, όπως εξαγορές από ξένους επενδυτές, 
αυξήσεις κεφαλαίων, συγχωνεύσεις και διαιρέσεις επιχειρήσεων των συγκεκριµένων υπό προστασία τοµέων.  
Παράλληλα, µέχρι και 31 ∆εκεµβρίου 2020, οι προστατευµένοι τοµείς επεκτείνονται στις βιοµηχανίες χηµικών, 
τηλεπικοινωνιών, κατασκευής οχηµάτων, µεταλλουργίας, οπτικών, ηλεκτρονικών και παραγωγής ηλεκτρικών 
προϊόντων. Επίσης, η προστασία καλύπτει πλέον τις εταιρείες διαχείρισης ύδρευσης & αποχέτευσης, τον τοµέα 
ενέργειας, τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, τον αγροτικό κλάδο, τις βιοµηχανίες τροφίµων, τις βιοµηχανίες 
παραγωγής δοµικών υλικών, τη διοικητική διαχείριση κρατικών υπηρεσιών, το σύστηµα υγείας, το σύνολο του 
συστήµατος καταβολής µισθών, τις µεταφορές και τον τουρισµό.   
 

• Συµµετοχή Ουγγαρίας στο Επενδυτικό Ταµείο της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών 
Σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης, η Ουγγαρία θα συµµετάσχει στο Επενδυτικό Ταµείο 
(Investment Fund) της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών (Three Seas Initiative –TSI), συνεισφέροντας 
το συνολικό ποσό των €20 εκ. Η εµπλεκόµενη για τον σκοπό αυτό, κρατική Τράπεζα Εισαγωγών-
Εξαγωγών της Ουγγαρίας (Exim Bank), σκοπεύει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία συµµετοχής, πριν τη 
διεξαγωγή της Υπουργικής Σύσκεψης TSI του Ιουνίου. Αναφέρουµε ότι και η κυβέρνηση της Εσθονίας, τον 
Απρίλιο τ.έ., είχε επιβεβαιώσει την απόφασή της να ενταχθεί στο Επενδυτικό Ταµείο (συνεισφέροντας €20 
εκ.). Προς το παρόν, κ-µ του Ταµείου είναι η Ρουµανία και η Πολωνία που έχουν συνεισφέρει συνολικά 
€500 εκ. Η Ουγγαρία είναι ενεργό µέλος της Πρωτοβουλίας, υποστηρίζοντας την υλοποίηση κοινών 
επενδυτικών έργων που ενισχύουν την συνδεσιµότητα, την ασφάλεια και την οικονοµική ανάπτυξη των 
χωρών της κεντρικής Ευρώπης, στους τοµείς της ενέργειας, των υποδοµών και της πληροφορικής. 
Εντούτοις, αν και υποστηρικτής της Πρωτοβουλίας, η Ουγγαρία δείχνει επιφυλακτικότητα ως προς την 
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υλοποίηση των προτεινόµενων έργων. Ο Υπουργός Εξωτερικών & Εµπορίου, Peter Sijjarto, έχει δηλώσει, 
χαρακτηριστικά: «this cooperation will primarily only be effective if the nice words are followed by deeds». 
Πάντως, η Ουγγαρία επιθυµώντας να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Πρωτοβουλία, έχει 
προτείνει την ίδρυση και εγκατάστασή του στην Βουδαπέστη, Γραφείου Μόνιµης ∆ιεθνούς Γραµµατείας 
TSI. Σύµφωνα µε την ουγγρική πρόταση, η ίδρυση ∆ιεθνούς Γραµµατείας θα ενισχύσει τη διεθνή 
παρουσία και δυνατότητες της Πρωτοβουλίας και θα αυξήσει την ικανότητα συντονισµού δράσεων και 
ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κ-µ.   
 
 

ΙΙΙ 
 ∆ιεθνείς Εκθέσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΑUTOMOBILE AND TUNING SHOW : ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση Αυτοκινήτου και εξαρτηµάτων 
της βιοµηχανίας αυτοκινήτου (25-27 Σεπτεµβρίου 2020) 
∆ιοργανωτές: EXPERT EVENTS KFT. 
∆ιεύθυνση: 2161 Csomád, Cseresznyés u. 1/C 
Tηλ.: (+36) 20 9576829  
Περισσότερες πληροφορίες: www.amts.hu 

 
 CONSTRUMA: ∆ιεθνής Έκθεση Κατασκευών και ∆οµικών Υλικών (7-11 Οκτωβρίου 2020).  
Η έκθεση απευθύνεται σε επαγγελµατίες αλλά και στο ευρύ κοινό. 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 2636000, Fax: (+36 1) 2636098, E-mail:   construma@hungexpo.hu 
∆ιευθυντής Εκθέσεως: κ. Gergő Baranyai, τηλ.: +36 1 2636104 
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu 
Περισσότερες πληροφορίες : https://construma.hu/ 

 
 HOME Design: Έκθεση Εσωτερικής διακόσµησης / Επίπλων κ.ά. (7-11 Οκτωβρίου 2020) 
Η έκθεση πραγµατοποιείται παράλληλα µε την «Construma» και απευθύνεται σε επαγγελµατίες 
αλλά και στο ευρύ κοινό. 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 2636098, E-mail: otthondesign@hungexpo.hu  
∆ιευθύντρια Εκθέσεως: Κα Angéla KATONA, τηλ.: +36 1 2636075 
E-mail: katona.angela@hungexpo.hu 
Περισσότερες πληροφορίες: http://otthon-design.hu 
 

 BUDAPEST CLEANING SHOW: Έκθεση Συστηµάτων Καθαρισµού (14-15 Οκτωβρίου 2020) - Η 
έκθεση απευθύνεται σε επαγγελµατίες  
∆ιοργανωτές: Hungarian Cleaning - Τechnology Association (MATISZ) 
∆ιεύθυνση: H-1148 Budapest, Fogarasi út 2-6. 
Tηλ.: (36 70 4898516), E-mail: info@matisz.hu  
Υπεύθυνη Εκθέσεως: Κα Judit KISS, , τηλ.: +36 20 4241343  
E-mail: kiss.judit@matisz.org 
Περισσότερες πληροφορίες: https://budapestcleaningshow.hu/ 
 

Εξαιτίας της λήψης περιοριστικών µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του 
COVID-19, µαταιώθηκαν όλες οι προγραµµατισµένες για το Α΄ εξάµηνο 2020 ∆ιεθνείς 
Εκθέσεις στην Ουγγαρία. Ο επίσηµος εκθεσιακός φορέας της Ουγγαρίας «HUNGEXPO 
Zrt» (www.hungexpo.hu), ανακοίνωσε το νέο πρόγραµµα Εκθέσεων για το B΄ εξάµηνο 
2020, το οποίο έχει ως ακολούθως: 
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 Beauty & Style - International Beauty Industry,  (16-18 Οκτωβρίου 2020) 
∆ιεθνής Έκθεση Οµορφιάς. Καλλυντικά, Κοµµωτική και Περιποίηση Νυχιών. Νέα προϊόντα, νέες 
τάσεις. Παράλληλα µε την έκθεση θα διοργανωθούν επαγγελµατικά προγράµµατα και επιδείξεις.  
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 2636098, E-mail: beautyandstyle@hungexpo.hu 
∆ιευθύντρια Εκθέσεως: Κα Klára Tihanyi, τηλ.: +36 1 2636032, +36 30 2503677 
E-mail: tihanyi.klara@hungexpo.hu 
Περισσότερες πληροφορίες: http://beautyandstyle.hu/en  
 
 

  HUNGAROMED: ∆ιεθνής Έκθεση Ιατρικών υπηρεσιών - Συνέδρια, (16-18 Οκτωβρίου 2020) 
Έκθεση αποκλειστικά για επαγγελµατίες. Σκοπός της έκθεσης είναι η δηµιουργία δικτύου για 
προϊόντα, υπηρεσίες, εταιρείες υγειονοµικής περίθαλψης, επαγγελµατίες του χώρου και επενδυτές. 
Παρουσίαση νέων τεχνολογιών και τάσεων στην αγορά.  
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 263 6000, Fax: (+36 1) 263 6098, E-mail:  hungaromedica@hungexpo.hu 
∆ιευθυντής Εκθέσεως: κ. Csaba VÖRÖS, τηλ.: +36 1 2636017 
E-mail: voros.csaba@hungexpo.hu 
Περισσότερες πληροφορίες: http://hungaromed.hu/en 
 

 HEALTH Exhibition : Έκθεση Yγείας, (16-18 Οκτωβρίου 2020) 
Έκθεση για επαγγελµατίες και ευρύ κοινό. Σκοπός της έκθεσης είναι η γνωριµία του κοινού στον 
υγιεινό τρόπο ζωής, προστασία ατοµικής υγείας (προφυλάξεις κ.ά)  
∆ιοργανωτές: Miracoloso Event Kft. 
Υπεύθυνος Εκθέσεως: Κα  Lilla LENTE τηλ.: +36 30 8200501 
E-mail: lilla.lente@miracolosoevent.hu  
Περισσότερες πληροφορίες: http://hungaromed.hu 

 
 

 AUTOMOTIVE HUNGARY: ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση για προµηθευτές της βιοµηχανίας 
αυτοκινήτων (19-22 Οκτωβρίου 2020) 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 2636000, Fax: (+36 1) 2636098, E-mail: automotivexpo@hungexpo.hu 
∆ιευθυντής Εκθέσεως: κ Gergő Baranyai, τηλ.: +36 1 2636104 
E-mail: baranyai.gergo@hungexpo.hu 
Περισσότερες πληροφορίες: http://automotivexpo.hu/en 
 
 

 INDUSTRY DAYS ∆ιεθνής Εµπορική Έκθεση Βιοµηχανικών Συστηµάτων και εξοπλισµού (19-22 
Οκτωβρίου 2020)  
Η έκθεση απευθύνεται σε επαγγελµατίες. 
∆ιοργανωτές: Hungexpo C.Co. Ltd. 
∆ιεύθυνση: H-1101 Budapest Albertirsai út 10. 
Tηλ.: (+36 1) 2636000, Fax: (+36 1) 2636098,  
Ε-mail : iparnapjai@hungexpo.hu, machtech@hungexpo.hu  
∆ιευθυντής Εκθέσεως: κ. Csaba VÖRÖS, τηλ.: +36 1 2636017 
E-mail: voros.csaba@hungexpo.hu 
Περισσότερες πληροφορίες: https://iparnapjai.hu/en  
 
 
Για τους πρώτους δύο µήνες του 2021, προγραµµατίζονται οι παρακάτω ∆ιεθνείς Εκθέσεις: 
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 AGROmashEXPO - www.agromashexpo.hu (27-30 Ιανουαρίου 2021). Η µεγαλύτερη έκθεση 

αγροτικού εξοπλισµού (µηχανήµατα, εργαλεία, αυτοµατισµοί, λιπάσµατα, αγρο-χηµικά, εντοµοκτόνα, 
παρασιτοκτόνα, σπόροι σποράς, κλπ) στην Ουγγαρία. 

 
 FEHOVA – www.fehova.hu (11-14 Φεβρουαρίου 2021). ∆ιεθνής Έκθεση Αλιείας, Θήρας και 

Όπλων, η σηµαντικότερη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. 
 

 TRAVEL-UTAZAS – www.utazas.hungexpo.hu (25-28 Φεβρουαρίου 2021). ∆ιεθνής Έκθεση 
Τουρισµού, η σηµαντικότερη στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα µε την Έκθεση 
Τουρισµού και στον ίδιο χώρο, διοργανώνεται  επίσης το Ναυτικό Σαλόνι Βουδαπέστης (Σκάφη 
αναψυχής κ.ά)  BOAT SHOW – www.boatshow.hu . 
 

 
 


