WĘGRY
Stolica: Budapeszt
Waluta: forint węgierski (HUF)

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do
bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Węgier do 90 dni jest
ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w
wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.
PRZEPISY CELNE
Zgodne z normami unijnymi. Przy wywozie przedmiotów o wartości kulturowej potrzebne jest
potwierdzenie właściwych instytucji (np. w przypadku obrazów - Galerii Narodowej, starych mebli Urzędu Ochrony Dziedzictwa Narodowego).
MELDUNEK
Wystarczy dowód osobisty. Na Węgrzech pobyt powyżej trzech miesięcy wymaga legalizacji .
UBEZPIECZENIE
Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane. Niezbędne jest posiadanie
dokładnych informacji o zakresie ubezpieczenia, do kogo w razie potrzeby należy zwracać się za
granicą i jaki jest tryb realizacji polisy.
SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych, nie są wymagane specjalne szczepienia. W razie
wypadków i nagłych zachorowań udziela się bezpłatnie pierwszej pomocy lekarskiej. Wymagana
jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą wraz z paszportem lub dowodem
osobistym przekazuje się lekarzowi prowadzącemu. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z
podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie
dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w
szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach, czy też
transportu medycznego. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego,
szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia
zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Węgierskie służby graniczne, celne i finansowe oraz policja na ogół bardzo dokładnie kontrolują
pojazdy, ich stan techniczny i posiadane dokumenty. W razie stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidłowości dotyczących np. dowodu rejestracyjnego, tablic, numerów podwozia, silnika itp.
nakładane są bardzo wysokie mandaty. W większości miejscowości na Węgrzech obowiązują strefy
płatnego parkowania. Kary za brak opłaty parkingowej są bardzo wysokie; wysokość kary wzrasta
im dłuższy jest okres jej nieuregulowania.

BEZPIECZEŃSTWO
Nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością, niemniej jednak częste są kradzieże kieszonkowe
na trasach uczęszczanych przez turystów. Najwięcej kradzieży zdarza się w centrach handlowych,
w środkach komunikacji miejskiej, w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Każdą kradzież należy
zgłosić miejscowej policji (policja sporządza protokół z udziałem tłumacza). Zaświadczenie od
policji o zgłoszeniu kradzieży będzie potrzebne przy ubieganiu się o odszkodowanie lub wypłatę
ubezpieczenia, stanowi także podstawę do wydania nowych dokumentów. Często spotyka się
przypadki wystawiania zawyżonych rachunków w restauracjach, pensjonatach czy kwaterach
prywatnych.
TURYSTYKA
Dla Polaków Węgry w sezonie letnim są bardzo atrakcyjne już choćby przez to, że pogoda nie
kaprysi, tak jak u nas. Lato jest latem, słońce gwarantowane. A przy tym nie jest tak gorąco jak na
przykład w Chorwacji. Wielu operatorów ruchu turystycznego reklamuje się, że zwraca koszty
pobytu w dni deszczowe. Niewiele ryzykują takimi deklaracjami. Zwłaszcza, że rzadko znajdujemy
takie zapisy w umowach. Faktem jest jednak niezbitym, że na Węgry warto się wybrać, choć
trudno wybrać miejsca, które chcemy odwiedzić, bo wartych zobaczenia jest wiele.
JEZIORA
Na Węgrzech leży największe na świecie jezioro termiczne – Heviz, ale bardziej znane jest
największe jezioro Europy Środkowej – Balaton, zwane węgierskim morzem. I tak jak nad naszym
morzem od czerwca do końca sierpnia trwa tam sezon turystyczny. Różnica tkwi w temperaturze
wody. W Balatonie wynosi ona 23 stopnie i pozwala na bardzo przyjemną kąpiel.
BUDAPESZT
Można Węgry potraktować jako miejsce letniego wypoczynku, ale dla miłośników kultury i
zwiedzania znajdzie się tu wiele ciekawych miast. Przede wszystkim stolica Budapeszt, której
piękno można podziwiać na przykład ze statku płynącego Dunajem. To jedna z największych
metropolii Środkowej Europy, ale niezapomniane widoki, zabytki i atmosfera czeka na nas również
w Debreczynie – w połowie uzdrowisku, otulonym przez lasy i park narodowy, Miszkolcu –

uzdrowisku i centrum przemysłowym w jednym, w barokowym Egerze, również uzdrowisku
znanym z winnych piwniczek „Doliny Pięknej Pani”, Segedynie, z którego pochodzi salami i słynna
zupa rybna, Peczu z meczetami, unikatową katedrą z czterema wieżami, najstarszym węgierskim
uniwersytetem i wczesnochrześcijańskimi katakumbami. Po wyglądzie większości węgierskich miast
można poznać, że kraj ten ma bogatą historię. Widać wpływy rzymskie, wczesnochrześcijańskie,
tureckie.
LUDNOŚĆ
Węgrzy to naród temperamentny. Jako swoich przodków chętnie wymieniają Hunów, jednak
podobnie jak mieszkańcy Estonii czy Finlandii pochodzą od ludów północnoazjatyckich. Faktem
jest, że różnią się od innych narodów środkowej Europy, co szczególnie widać, a raczej słychać w
języku. Jednak ich kulturę można zaliczyć do zachodnioeuropejskiej, z wyjątkiem pieśni ludowych,
w których zachowano muzykę przodków. I bynajmniej nie chodzi tu o czardasza, bo ten wywodzi
się z kultury cygańskiej. Mimo że na Węgrzech, tak jak i w innych krajach Romowie nie ulegli
asymilacji, to ich wpływ na muzykę Madziarów był ogromny, ale też Węgrzy zrobili najwięcej dla jej
popularyzacji.
PRZYDATNE INFORMACJE
Walutę można wymienić w bankach oraz kantorach. Na terenie Węgier działają punkty Western
Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Można również pobierać
pieniądze z ogólnie dostępnych bankomatów. Na Węgrzech w większości sklepów i restauracjach
można regulować płatności kartami płatniczymi. W większości restauracji napiwki nie są wliczone
do rachunku; zwyczajowo stanowią one 10% wartości rachunku. Odmiennie niż w innych krajach
na Węgrzech nie ma zwyczaju zostawiania napiwków na stole; dodaje się go przy płatności
rachunku kelnerowi. W przypadku płatności kartą i chęci przekazania napiwku kartą należy zgłosić
to kelnerowi.
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