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Velkomst

Velkommen til den danske ambassade i Budapest.
Det er ambassadens opgave at varetage danske interesser og bistå
danske statsborgere, virksomheder og myndigheder i forhold til
Ungarn og på det ungarske marked.
Ungarn byder på både muligheder og udfordringer. Ambassaden er
parat til at yde hurtig og effektiv bistand til danske statsborgere og til
dansk erhvervsliv. Ambassaden kan desuden hjælpe nødstedte
danskere med bl.a. udstedelse af nød pas og -kørekort.
Udbredelse af kendskabet til Danmark - til danske samfundsforhold,
danske holdninger og dansk kultur er et naturligt led i varetagelse af
danske interesser. Det er vort håb at denne pjece vil bidrage hertil.
Danske virksomheder, der søger oplysninger og vejledning om Ungarn
eller søger forretningspartnere på det ungarske marked bedes
kontakte handelsrådgiverne i ambassadens handelsafdeling. Mere end
hundrede danske virksomheder har på denne måde fundet ungarske
samarbejdspartnere indenfor de seneste år.
Ambassadens medarbejdere står alle til rådighed med yderligere
oplysninger og vejledning.

Ambassaden

Adresse:
Embassy of Denmark
Határőr út 37
H-1122 Budapest
Hungary
Telefon:
(+36 1) 487 9000
Telefon uden for åbningstiden (Kun i nødstilfælde):
(+36) 30 201 7361
Fax:
(+36 1) 487 9045
E-mail:
budamb@um.dk
Åbningstider: Mandag 9.00 - 16.30.
Tirsdag til torsdag 8:30 - 16:30
Fredag 9.00 -14.00
Visa og pas: 10.00 - 13.00
Vi anbefaler, at du ringer og bestiller tid i forvejen.
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Ambassaden er beliggende i distrikt XII på Buda-siden (se kort). Man
kan lettest komme dertil med metro. Man kan tage Metro 2 til Moszkva
tér – kryds Krisztina körut og følg Csaba u. Drej til højre ad Ráth
György u. og til venstre ad Határőr út. Man kan desuden tage bus nr.
39 fra Déli Pályaudvar til Határőr út, eller gå fra Déli Pályaudvar ved at
dreje til højre ad Ráth György u. og til venstre ad Határőr út.
Danskerlisten

Husk at tilmelde dig danskerlisten.
Her kan du og evt. familie/rejsefæller lade jer registrere, mens du/I
opholder jer i Ungarn for en længere periode. Ambassaden anvender
de modtagne oplysninger i tilfælde, hvor der er behov for det, som
f.eks. krisesituationer.
Ambassaden bevarer oplysningerne fortroligt og beholder dem indtil
den angivne udrejsedato.
Registrering kan foretages på:
http://www.ambbudapest.um.dk/da/menu/Borgerservice/DanskereiUn
garn/
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Kapitel 1
Borgerservice

Ambassaden kan tilbyde
Ambassaden er Danmarks repræsentation i Ungarn og kan mod
betaling af gebyr tilbyde danske statsborgere og personer med
opholdstilladelse i Danmark hjælp til følgende:

 Udstedelse af nyt dansk pas (ca. 1 måneds ekspeditionstid)
Priser på pas gældende pr. 1. januar 2010
Du skal betale for passet, når du afleverer din ansøgning.




Voksne mellem 18 og 65 år koster 900 kr.
Børn og unge under 18 år koster 175 kr.
Voksne over 65 år (For personer født før 1. juli 1939 er aldersgrænsen her
67 år) koster 525 kr.

Passets gyldighed:
Politiet vil fremover sende dig en påmindelse om at få fornyet dit pas
nogle måneder, inden det gamle pas udløber.




Er du over 18 år gælder passet i 10 år
Er du mellem 2 og 18 år gælder passet i 5 år
Er passet udstedt til et barn under 2 år gælder passet i 2

Leveringstid:
Leveringstiden på et pas kan vare op 4 uger, da det sendes fra
Rigspolitiet i Danmark. Du bør derfor få lavet dit pas i god tid, inden
du skal ud og rejse.
Det nye pas sendes til ambassaden. Husk at oplyse dit telefonnummer
eller din e-mail adresse på ansøgningen, så vi kan give dig besked, når
vi har modtaget passet.
Læs mere om reglerne for nyt pas og hent ansøgningsblanket på:
http://www.ambbudapest.um.dk/da/menu/Borgerservice/Nytpas/Forn
yelseAfPas/?WBCMODE=PresentationUnpublished%2cPresentationUnp
ublished

 Udstedelse af nødpas/provisorisk pas
De nye danske provisoriske pas blev indført med virkning fra 1. marts
1997. Ambassaderne har i dag kun mulighed for selv at udstede denne
type pas, idet alle andre pas udstedes i Danmark.
Det provisoriske pas består af et enkelt papirark foldet tre gange i
format 88 mm x 125 mm. Passet indeholder persondataside, 4
viseringssider og 2 tekstsider.
Ambassaden kan efter ansøgning udstede et provisorisk pas, når det f.eks. af tidsmæssige grunde - ikke vil være muligt at udstede et nyt
almindeligt pas eller forlænge gyldigheden af et eksisterende pas,
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f.eks. ved bortkomst/tyveri.
Ønsker ansøgeren at indgive ansøgning om et nyt almindeligt pas
samtidig med udstedelsen af det provisoriske pas, skal det
provisoriske pas annulleres ved afhentning af det nye almindelige pas.
Det provisoriske pas er anmeldt overfor de udenlandske
grænsekontrolmyndigheder på lige fod med det danske rejsepas, men
det kan alligevel ikke ganske udelukkes at (videre)rejse på et
provisorisk pas eventuelt kan give anledning til problemer ved nogle
rejsemål.
Passets gyldighed:
Et provisorisk pas udstedes kun med en gyldighed for det tidsrum der
er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de
lande, der skal gennemrejses, men ikke ud over 1 år. Det bliver
sædvanligvis inddraget ved indrejsen i Danmark.

 Ambassaden kan desuden hjælpe med følgende






Udstedelse af midlertidigt kørekort (samme dag som ansøgning
indgives) eller nyt dansk kørekort (ca. 3 ugers ekspeditionstid)
Kontakt til advokat, hvis De er blevet anholdt
Kontakt til bank eller pårørende i Danmark
Kontakt til forsikringsselskab ved sygdom eller død
Oplysning om risikoområder på din vej

 Ambassaden kan ikke hjælpe med følgende:







Betale hjemrejse
Udbetale lån eller udføre bankforretninger
Udbetale bistandshjælp eller pension
Få en person løsladt fra et fængsel eller betale en advokat
Betale hospital eller læge
Skaffe arbejde eller arbejdstilladelse

Som et alternativ til Udenrigstjenestens assistance ved overførsel af
penge fra Danmark til nødstedte danskere i Ungarn og Kroatien, kan
ambassaden henvise til Western Union Money Transfer World Wide.
For nærmere oplysninger henvises til Western Unions
hjemmeside: www.moneytransferworldwide.com eller tlf.: +45 80 01
07 11 (agent for Danmark). Ambassaden stiller ikke nogen form for
garanti ved overførsler gennem Western Union.
Læs mere om ambassadens borgerservice (spørgsmål og svar, tyveri,
mistede dokumenter, dødsfald og fængslinger etc.) på:
http://www.ambbudapest.um.dk/da/menu/Borgerservice/?WBCMODE
=PresentationUnpublished%2cPresentationUnpublished
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Stemmeafgivelse

Alle danske statsborgere har ret til at brevstemme på ambassaden.
Ved folkeafstemninger kan ambassaden kontaktes for nærmere
information. Ambassaden udsender i øvrigt nyheder om valg til alle,
der er registrerede på danskerlisten.

Handelsbistand

Et indgående markedskendskab gør den danske ambassade i Budapest
til den ideelle partner i forbindelse med planlægning, gennemførsel og
opfølgning af eksport- og investeringstiltag i Ungarn.
Ambassadens handelsmedarbejdere står til rådighed for danske
virksomheder, der ønsker assistance på det ungarske marked.
Handelsafdelingens assistance er ikke begrænset til firmaer. Enhver
organisation, institution eller privatperson er også velkommen til at
kontakte os. Handelsmedarbejderne er ofte i Danmark for at drøfte
forretningsmuligheder i Ungarn med virksomheder.
Ambassadens rådgivning omfatter udover eksport-, underleverandørog investeringsmuligheder en lang række praktiske tiltag:
Ambassadens handelsafdeling kan tilbyde danske virksomheder en
lang række serviceydelser, såsom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partner search
Etableringsrådgivning
Identifikation af afsætningskanaler
Markedsføring
Rekruttering af personale
Messer og ustillinger

Ambassaden fungerer som en forlænget arm på det ungarske marked i
forbindelse med løsning af konkrete opgaver. Eksempler på praktisk
assistance kan være:









Tilrettelæggelse af mødeprogram
Arrangementer på repræsentationen, hotel, messeareal eller
andet sted
Reservation af mødelokaler
Deltagelse på konferencer og messer
Formidling af tolke- og sekretærbistand, oversættelse af
dokumenter, introduktionsbreve og salgsmateriale
Distribution af salgsmateriale
Organisering af telemarketing
Udsendelser af pressemateriale og medieovervågning

Al assistance ydes efter definition af opgaven og efter faste prisaftaler.
Priser (pr. 1. januar 2010):
Danmarks Eksportråds produkter og ydelser er honorarbaserede på en
timepris (DKK 800,00). Der er fast en minimumspris på DKK 2.340 (3
konsulenttimer) for handelsservice. Ambassadens honorar for større
konsulentopgaver aftales altid på forhånd med den enkelte
virksomhed, og der skal foreligge en accept af tilbudet fra
virksomheden før et arbejde med en konsulentopgave sættes i gang.
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For en række ydelser, f.eks. deltagelse i kollektive eksportfremstød,
seminarer, foredrag, leje af kontor- og mødelokaler, hotelreservation
og publikationer, afhænger gebyrets størrelse af ydelsens karakter.
Public diplomacy

I ambassadens arbejde for at promovere Danmark ved public
diplomacy tilbydes følgende:
Udlån af materialer: Ambassaden tilbyder udlån af (forskellige)
laminerede plakater med danske motiver f.eks. vedrørende dansk
design. Udlån vil kunne ske i forbindelse med arrangementer. Lånetid
er typisk 14 dage. Der vil også være mulighed for at låne flag og
informationsmateriale vedr. Danmark.
Interesserede organisationer, foreninger, universiteter, gymnasier,
andre læreanstalter etc. er velkomne til at kontakte ambassaden,
såfremt der er interesse for lån.
Støtte til kulturprojekter: Der er mulighed for at opnå begrænset
økonomisk støtte til kulturprojekter, der medvirker til at profilere
Danmark i Ungarn og øge forståelsen og samarbejdet mellem
Danmark og Ungarn. Ansøgningsfrist: 15. februar og 15. august.
Ansøgning på engelsk eller dansk til Ambassaden i Budapest e-mail:
budamb@um.dk eller Danish Embassy, Határör út 37, H-1122
Budapest.
Af ansøgningen skal fremgå: ansøgers navn, adresse, e-mailadresse,
statsborgerskab, beskrivelse af projektet, projektets budget samt det
ansøgte beløb.
Foredrag: Ambassadens medarbejdere kan tilbyde foredrag om
forskellige emner. Eksempler (ikke udtømmende) kan være følgende:
* Dansk kultur
* Danske personligheder (Ungarn: f.eks. Povl Bang-Jensen og Søren
Kierkegaard)
* Dansk udenrigspolitik, dansk EU-politik
Interesserede organisationer, foreninger, universiteter, gymnasier,
andre læreanstalter etc. er velkomne til at kontakte ambassaden,
såfremt der er interesse for et foredrag.
Det understreges, at ambassaden ikke altid vil være i stand til at
imødekomme ønskerne, da eventuelle foredrag skal kunne indpasses i
det øvrige arbejde.
Der gøres endvidere opmærksom på betalingsordningen om honorar
for foredrag om kommercielle emner.
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Kapitel 2

Generel beskrivelse af Ungarn

Ungarn

Ungarn ligger på det centraleuropæiske fastland. Størstedelen af
landet er sletteområde, som omgives af bakker og bjerge i nord og
sydvest. Floden Donau løber igennem Ungarn fra nord til syd og går
igennem hovedstaden Budapest. Ungarns areal er 93.000 km2, ca. det
dobbelte af Danmarks areal og befolkningen er på 10,05 millioner.

Budapest

Hovedstaden Budapest er smukt beliggende på begge sider af Donau.
Af byens 22 bydistrikter ligger 16 på Pest- og 6 på Buda-siden. Buda
ligger på bakker og klipper på Donaus vestlige side, mens Pest ligger
på den flade østside af floden. Syv broer forbinder de to byhalvdele
med hinanden. Sammen med den ældste bydel Obuda blev Buda og
Pest i 1873 slået sammen til én by. Budapest har i dag knap
2 millioner indbyggere.

Sikkerhed

Generelt er Budapest en tryg by at færdes i, men man bør selvfølgelig
udvise sund fornuft. Undgå at friste svage sjæle ved f.eks. at efterlade
værdigenstande i bilen. Hovedparten af danskere har tyverialarm
i deres huse. Undgå også turistfælderne jf.
http://www.ambbudapest.um.dk/da/menu/Borgerservice/Turistfaelder/

Klima

Klimaet i Budapest er tempereret fastlandsklima. Om sommeren er
gennemsnitstemperaturen 20 grader med maksimaltemperaturer på
33-40 grader. I den tid er luften meget tør og forurenet.
Luftforureningen kan være relativt høj og mærkes især i bykernen på
Pest-siden. For pollenallergikere er foråret i Budapest ofte værre end i
Danmark. Gennemsnitstemperaturen om vinteren er -1 grad med
minimumstemperaturer på ned til 12-15 minusgrader. Foråret kommer
som regel tidligere, og efteråret varer længere end i Danmark. Der er
ikke meget nedbør i Budapest. Sommeren domineres af tørre varme
vinde. Omskiftelige temperaturer og vejrforhold kan forekomme
hurtigt året igennem.

Politisk situation

Det ungarske parlament godkendte den 29. maj 2010 en centrumhøjre flertalsregering bestående af landets største parti Fidesz
(ungarsk: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség. Fidesz er en forkortelse
for Fiatal Demokraták Szövetsége - alliancen af unge demokrater) og
det lille Kristendemokraterne (KDNP) – der er en del af Fidesz.
Ny premierminister er Dr. Viktor Orbán (f.1963), der også var
premierminister fra 1998 til 2002. Siden 1990 har Victor Orbán været
formand for Fidesz, der ved parlamentsvalget i april 2010 fik 52,73
pct. af stemmerne og dermed 263 ud af parlamentets i alt 386 sæder.
Fidesz er tilknyttet EPP i Europa-Parlamentet, som Viktor Orbán er
næstformand for. Regeringens agenda tager udgangspunkt i
”Programme of National Co-operation – Work, Familiy, Health and
Order”, der indeholder fire hovedprioriteter: økonomisk restitution,
sikring af offentlig orden, fremme af social tryghed og genskabelse af
demokratiske normer. Værdimæssigt prioriteres national enhed og
opbygningen af et grundlæggende nyt politisk, socioøkonomisk
system.
Den politiske situation er efter valget, der skabte en entydig politisk

8

afklaring, i det væsentligste præget af finanskrisen, der for Ungarns
vedkommende forværres af underliggende strukturelle og sociale
problemer, som næppe står overfor en umiddelbar løsning. Den
politiske vilje til at indgå overordnede nationale kompromiser har
hidtidigt været fraværende i Ungarsk politik.
Der blev indført demokrati i 1989 ved en forfatningsændring. Ifølge
den nye forfatning er Ungarn en uafhængig demokratisk republik.
Forfatningen beskytter de borgerlige rettigheder som ytrings-, presseog forsamlingsfrihed. Magten er delt mellem parlamentet, regeringen
og republikkens præsident. Parlamentet, som er det højeste statslige
organ, har et kammer med 386 medlemmer, hvortil der er valg hvert
fjerde år. Sidste parlamentsvalg var i april 2010. Domstolene er
uafhængige.
Præsidenten er statsoverhoved og vælges for en periode på fem år.
Præsidenten indstiller formelt kandidat til premiereministerposten,
som efterfølgende vælges/godkendes af et flertal i parlamentet. Den
nuværende præsident er László Sólyom, som blev valgt i 2005.
Parlamentsvalget i april 2002 førte til regeringsskifte. Ungarn var
således styret af en koalitionsregering bestående af Ungarns
Socialistiske Parti (MSZP) med 178 mandater og Det Liberale Frie
Demokratiske Parti (SZDSZ) med 19 mandater. Premiereminister
Ferenc Gyurcsány tiltrådte i september 2004, efter at den forrige
premiereminister, Medgyessy, gik af. Valget i 2006 var første gang, at
en premiereminister blev genvalgt efter systemskiftet i 1989, og
koalitionen kunne fortsætte med styrket mandattal. Dog kun indtil
foråret 2008, hvor SZDSZ trådte ud af samarbejdet efter regeringen
havde tabt en afstemning til oppositionen. MSZP fortsatte dog i en
mindretalsregering, Medio april 2009 meddelte premierminister Ferenc
Gyurcsány, at han trådte tilbage. Han blev afløst af tidligere
økonomiminister Gordon Bajnai, der skal lede landet frem til næste
parlamentsvalg i 2010.
Ungarn blev som det første land i Østeuropa medlem af Europarådet
(1992) og indgik samme år en associeringsaftale med EU. Ungarn blev
medlem af OECD i 1996, NATO i 1999 og EU i 2004. Ungarn blev
medlem af Schengen-aftalen i foråret 2008. Hvad angår tilslutning til
Euro-zonen er det regeringens målsætning, at det finder sted i 20102014. Men set i lyset af den økonomiske hjælpepakke Ungarn har
modtaget fra IMF er det usikkert, hvornår Ungarn bliver i stand til at
opfylde kriterierne for optagelse.
Religion

Langt den største trosretning er den romersk-katolske kirke (67%).
Protestanter (calvinister og lutheranere) udgør ca. 20%, mens øvrige
religioner udgør 5%.

Kapitel 3
Transport til og fra
Ungarn

Praktiske forhold
Flytrafikken mellem Ungarn og Danmark fungerer udmærket. Det
tidligere statsejede ungarske flyselskab, Malev, har flere daglige
afgange mellem Budapest og København. Derudover flyver
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lavprisselskabet Norwegianair mellem Budapest og København. Wizzair
flyver mellem Budapest og Malmø. Der går også tog og busser til
København fra Budapest, hvilket tager ca. et døgn og er betydeligt
dyrere end en flyrejse.
Transporten mellem Budapest centrum og Ferihegy-lufthavnen
terminal 2 kan foretages med bus (200E) og metro med skift ved
Kőbánya-Kispest. Som noget nyt kører der faste togafgange mellem
lufthavnens terminal 1 og Nyugati Pályaudvar (Vestbanegården) i
Budapest centrum. Ellers kan man benytte Zona Taxi (365-5555) hver
vej for mellem 4500-5900 HUF.
Motorvejsnettet udbygges stadig. Kørsel i bil mellem København og
Budapest tager ca. 15 timer. Den korteste rute København-Budapest
er via Berlin, Prag og Bratislava (ca.1320 km). Der er mulighed for at
benytte biltog mellem Wien og Hamborg. Bilturen til Wien tager godt
2½ timer.
Boligforhold

Aktivitet i byggesektoren i de senere år har resulteret i et stort udbud
af lejeboliger af vesteuropæisk standard med alle moderne
bekvemmeligheder i og omkring Budapest. Der er generelt et højt
serviceniveau hos ejendomsmæglerne. Hos ejendomsmæglerne eller
på deres hjemmesider udvælger man numrene på de boliger, man er
interesseret i at se. Dernæst kan man blive kørt fra bolig til bolig af
ejendomsmægleren. Følgende online-tjenester er praktiske i
søgningen efter bolig i Budapest:
http://www.flottinvest.hu
http://www.ingatlan.com/
http://www.budapestsun.com/property.php

Valuta

Den ungarske forint (HUF) er fuld konvertibel (HUF 100 = ca. DKK
2,7)

Sprog

Det ungarske sprog tilhører den finsk-ugriske sproggruppe og er på
grund af sin anderledes grammatiske struktur og ordforråd meget
svært at lære. Engelsk er det mest forekommende andetsprog,
specielt blandt unge. Tysk er dog stadig det mest talte fremmedsprog
blandt den ældre generation og i Vestungarn. Arbejdssproget i
kontakten med de ungarske myndigheder er som regel ungarsk,
hvilket ofte kan medføre behov for tolk. Engelsk bliver dog fortsat
mere og mere almindeligt udbredt.

Kapitel 4

Leveomkostninger og transport

Prisniveau

Prisniveauet er ved at nærme sig et europæisk gennemsnit.
Vareudvalget, også af importerede varer, bliver bedre og bedre og
ligger i dag næsten på europæisk niveau.

Indkøb

I Ungarn findes hypermarkedkæderne Auchan, Cora, Metro, Spar og
Tesco. Der er et bredt udsnit af internationale butikskæder, herunder
IKEA, Baumax, Mediamarkt og Elektroworld. Budapest har også
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mange indkøbscentre, som er åbne både lørdag og søndag: F.eks.
Mammut ved Moskva tér eller Arena Plaza på Kerepesi út (nær Keleti
pu).
I Budapest er der flere gode gammeldags markeder, hvor man kan
købe friske grøntsager, frugt, kød og fisk. Det ungarske køkken er
godt men ofte kalorierigt. Husholdningsartikler fås i stort udvalg.
Kost
Der spises meget fjerkræ og svinekød, som sammen med okse- og
kalvekød findes i et stort udvalg. Lammekød spises relativt sjældent.
Lokale fiskearter som karpe og sej er godt på markedet, mens ferske
saltvandsfisk kan fås i visse specialforretninger. Frossen fisk og røget
laks kan købes i de lidt større forretninger.
Der er rig mulighed for at købe økologiske varer i supermarkederne,
men der er også deciderede økologiske butikker, ligesom der hver
lørdag er økologisk marked ved Novotel Hotel.
Brændstof

Antallet af biler er øget kraftigt de seneste år. Trafikken i Budapest er
tung, og kørslen er ofte aggressiv. Alle sædvanlige bilmærker findes.
Hvor man tidligere skulle til Østrig er kvaliteten af service og
reparation på internationalt niveau i dag. Normal benzin (95 okt.
Blyfri) koster pr. 14.april 2009 ca. DKK 6,50, mens en liter Diesel
koster ca. det samme. For nøjagtige tal, se www.benzinpriser.nu.

Bilforsikring

Ansvarsforsikring skal tegnes i Ungarn. (flere benytter
forsikringsselskabet Allianz jf.
http://www.allianz.hu/sw31_allianz_internet/online/index_en.html).
Note: Kaskoforsikringer er meget dyre.

Nyttigt for bilister

At køre på motorvejene M1 (fra Hegyeshalom til Budapest), M3 (fra
Budapest til Gyöngyös-Füzesabony) og M8 (SzékesfehérvárRábafüzes) kræver en vignette (afgift), som købes på benzintanke.
Den påskrives bilens nummer og begyndelsesdato, hvorefter den
påklistres et synligt sted på højre forrudehalvdel.
Nærlyset tændes i dagtimerne, sikkerhedssele er påbudt,
advarselstrekant er påbudt - sidst men ikke mindst - vigepligt for
trafik til højre. Promillegrænsen er 0,0, og man straffer meget strengt,
både med bøde og inddragelse af kørekort. Ved trafikuheld må bilen
ikke flyttes fra ulykkesstedet, før politiet er nået frem. Der er mulighed
for ved beskeden ekstrabetaling at hyre en ekstra taxachauffør til at
køre ens egen bil hjem.

Offentlig transport

Det offentlige transportsystem er veludviklet og billetpriserne rimelige,
men busser og sporvogne er ofte overfyldte i myldretiden. Metroen er
hurtig og fungerer godt, men dækker ikke alle områder i byen.
Trafiksituationen i Budapest er ofte kaotisk, og i myldretiden må man
regne med bilkøer, især ved broerne mellem Pest og Buda.
Der er mange konkurrerende taxaselskaber, og det er nemt at ringe
efter en taxa. De anbefales at benyttes de største taxaselskaber
(f.eks. City Taxi (2-111-111) og Főtaxi (2-222-222)) for ikke at blive
snydt, og det er altid en god idé at få en kvittering.
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Kapitel 5

Fritid

Seværdigheder og
natur

Ungarn er et land med mange seværdigheder og afstandene er korte.
Ca. 80 km sydvest for Budapest ligger Balatonsøen, som er
Centraleuropas største sø med muligheder for at sejle, fiske og bade.
Bjergene nord og nordøst for Budapest er smukke udflugtsmål.
Tættest på Budapest er Matra-bjergene ca. en 1½ times bilkørsel
nordøst for Budapest. Der er gode muligheder for gåture i naturskønne
områder året rundt, også i Budapest og omegn, f.eks. Normafa.

Kurbade

Budapest har ligesom resten af landet mange kurbade, både
medicinske og almindelige med kold- og varmvandsbassiner.

Sport

Der findes mange tennis- og idrætshaller samt masser af
motionscentre. Trods høje priser er mulighederne for jagt og fiskeri
gode. Desuden er der mange steder, hvor man kan gå til ridning.
I byen Bük tæt på den østrigske grænse ligger der en udmærket 18huls golfbane. Den mest populære golfbane er imidlertid Hencse
National Golf & Country Club, som ligger i ca. samme afstand fra
Budapest som Bük men i retning af Kaposvár. Pannonia Golf Club, en
times kørsel fra Budapeat, er af meget høj standard – dog er
medlemsafgifterne meget høje der.
Om vinteren er der i en kortere periode mulighed for at stå på ski. Der
er gode muligheder i de tilstødende lande; Østrig og Slovakiet.

Kultur

Budapest har et blomstrende musik- og kulturliv. Udover adskillige
teatre har byen to operascener og et operetteteater samt et nybygget
musikhus. Desuden findes mange fine koncertsale, og der er et stort
antal museer og kunstgallerier. Der findes mange biografer med
samme udbud af film som i Vesteuropa. Film synkroniseres, men flere
og flere vises i biografen på originalsproget med ungarske
undertekster. Børnefilm vises som regel i ungarsksynkroniseret
format.
DVD-film på originalsprog kan lejes. Musik CD’er findes i stort udvalg
til ca. samme pris som i Danmark. Dog er de ungarskproducerede en
del billigere.
Bøger trykt i Ungarn er meget billige. Visse større boghandlere
udbyder bøger på engelsk på et relativt højt prisniveau.

Dansk kultur

Ungarn og Danmark har en bilateral kulturaftale. Kontakter og
aktiviteter arrangeres dog oftest direkte mellem institutionerne og
kunstnerne.
Der er særlig interesse for danske film i Ungarn, og der er ofte besøg
af danske musikensembler og sportshold. Siden 1992 har det Danske
Kulturinstitut været til stede i Ungarn; i byen Kecskemét ca. 80 km
sydøst for Budapest. Instituttet arrangerer foredrag, udstillinger,
seminarer, studiebesøg og koncerter.
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Budapest Forårsfestival i 2010 havde Danmark som tema. Instituttet
havde her en central rolle med indholdet af markeringen, hvor blandt
andre DRs underholdningsorkester samt Den Kongelige Ballet deltog –
ligesom Kronprinseparret. Herudover åbnede der i efteråret 2006 et
skandinavisk hus i Budapest (SKANDINÁV HÁZ), der arrangerer
udstillinger samt koncerter med et skandinavisk islæt.
Der undervises i dansk kultur og sprog på ELTE universitet, hvor der er
ansat en dansk lektor. EU’s udvekslingsprogrammer for undervisning
og forskning er af stigende betydning.
Kendte danskere i Ungarn: H.C. Andersen, Karen Blixen, Søren
Kirkegaard og FN-embedsmanden Povl Bang-Jensen (hans buste står i
ungarske udenrigsministerium).
Danskerkolonien

En række danske industrivirksomheder har etableret sig i Ungarn
fortrinsvis med produktion til det europæiske marked. De største er
Coloplast, Grundfos, Brdr. Hartmann, Nilfisk Advance, Velux og
DanÆg. Danske detail-, service- og rådgivervirksomheder i Ungarn
omfatter IC Companys, Bestsellers, B&O, JYSK, TDC, ISS, COWI,
Unimerco og Rambøll. De samlede danske investeringer vurderedes i
2005 have passeret DKK 2,5 mia. Virksomhederne beskæftiger
omkring 4.000 medarbejdere. Danskerkolonien tæller ca. 130
(registrerede – det reelle tal ligger formentlig på ca. 300).

”Dansk i Ungarn”

Når man ankommer til et nyt land, som i kortere eller længere tid skal
være ens nye hjem, kan det hele virke lidt uvirkeligt og uoverskueligt i
starten. At køre ud efter mælk, bliver til et stort projekt. Dette er en
samling af informationer, som kan være til hjælp i den første tid.
Siden er ikke ment som en turisthjemmeside men alene som
information og hjælp til herboende danskere:
http://www.danskiungarn.dk/

Kapitel 6

Ambassadens hjemmeside
På ambassadens hjemmeside http://www.ambbudapest.um.dk findes
oplysninger om Ungarn samt nyttige og praktiske råd. Ambassaden
opdaterer løbende hjemmesiden med nyheder, rejsevejledninger og
oplyser om kulturelle/sportslige begivenheder i Ungarn med dansk
interesse.

Sitemap for
ambassadens
hjemmeside

INFO OM UNGARN
Fakta om Ungarn
Gode råd til turister i Ungarn
Indenrigspolitisk situation
Udenrigspolistisk situation
Handelspolitiske og økonomiske forhold
Kulturelle forhold
1956-revolutionen i Ungarn
Det ungarske arbejdsmarked
BORGERSERVICE
Bistand til danske statsborgere i Ungarn
Hvornår og hvordan dækker det gule og det blå sygesikringskort?
Når rejsen går til Ungarn
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Danskerliste
Før rejsen
Nyt pas
Hvis uheldet er ude
Nyttige adresser og telefonnumre
Rejseforsikring
Visum og opholdstilladelse
Skolerejseliste
Mulighed for støtte til kulturprojekter
Civilretlige spørgsmål
Familiesammenføring
FAQ - Spørgsmål og svar
EKSPORTRÅDGIVNING
Markedsmuligheder Ungarn
Sidste nyt
Markedsoversigt
Sektoranalyser
Vi hjælper din virksomhed
At gøre forretning i Ungarn
Landeinformation
Markedsregulering
Print din egen markedsrapport
Øvrig information
Branchenyheder
DANISH BUSINESS FORUM
NYHEDER
KONTAKT
Fejl og mangler på
ambassadens
hjemmeside

Hvis du synes, at der mangler information om et emne eller hvis
informationen er mangelfuld eller forkert, er du/I meget velkomne til
at skrive til ambassaden på budamb@um.dk. Dette vil hjælpe til at
gøre ambassadens hjemmeside og denne pjece endnu bedre.
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Boghandlere der kan anbefales: Bestsellers, V. Október 6 utca 11.
Stort udvalg af engelsksprogede bøger.
Links

På nedenstående links kan man finde information – herunder
dagsaktuel - om Budapest/Ungarn:
o
o
o
o
o
o
o

Udgivet af

Online Financial Journal http://www.portfolio.hu/en/index.tdp?cCheck=1&
Budapest Business Journal - http://www.bbj.hu/
Budapest Analysis http://budapestanalyses.hu/docs/Homepage/En/
The Budapest Sun – http://www.budapestsun.com/
Hungarian Portal - http://www.caboodle.hu/
The Internet Public Library http://www.ipl.org/div/news/browse/HU/
Dansk i Ungarn – www.danskiungarn.dk

Den Kgl. Danske Ambassade, Budapest oktober 2010
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