
 
UNGARIA 

Magyarország  

Numele autohton de "Magyarorszag" 

înseamnă Țara maghiarilor și se pare că 

derivă de la grupul cel mai mare al triburilor 

ungare, Megyer; termenul din română 

provine din latină, care a preluat și 

transformat grecescul Oungroi în Ungri și, 

mai apoi, Hungari, pentru a denumi triburile 

care au ajuns în Câmpia Panoniei în sec.IX 

 

Capitala și cel mai mare oraș: Budapesta 

(Budapest) 3,303,786 locuitori – inclusiv zona 

metropolitană, densitate – 3,348 

loc./km2(2013)  

Alte mari orașe Debrecen, Szeged, Miskolc, 

Pécs, Győr 

Populație: 9,874,784 milioane locuitori(est. 

iulie 2016 – CIA World Factbook); în România, 

minoritatea maghiară are 1,22 milioane 

locuitori (6,5% din populație) 

Suprafață: 93,028km2(39% din România) 

Densitatea populației:  105,9loc./km2– 2016 

Unități administrative – 19 județe (megye) 

Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-

Zemplen, Csongrad, Fejér, Győr-Moson-

Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-

Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pesta, 

Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, 

Veszprém, Zala; 23 municipii și capitala 

Budapesta 

Geografie și climă:  

-localizare: țară fără  ieșire la mare în zona 

Europei Centrale și de Est 

- vecini: Slovenia (SV), Austria (V), 

Slovacia(N), Ucraina (NE), România (E), Serbia 

și Croația (S) 

 
 

Componența etnică: maghiari 85,6%, rroma 

3,2%, germani 1,9%, alții 2,6%, nespecificat 

14,1% 

Apartenența confesională: creștini: romano-

catolici 37,2%, calviniști 11,6%, luterani 2,2%, 

greco-catolici 1,8%, altele 1,9%, niciuna 

18,2%, nedeclarată 27,2% - est. 2011 

Ziua națională și alte sărbători importante: 

• 15 martie– ziua memorială a 

Revoluției de la 1848 

• 20 august – Ziua Sf. Ștefan (primul 

rege al Ungariei) 

• 23 octombrie – ziua memorială a 

Revoluției din 1956 

Limbi: maghiara (oficială) 99,6% + engleza, 

germana, rusa, româna, franceza, altele 

Formă de guvernământ: republică 

parlamentară. Dreptul la vot – 18 ani, 16 ani 

(în caz de căsătorie), sufragiu universal. 

Conducere actuală (mai 2017):   

• Președinte:János ÁDER - mai 2012 

• Prim-ministru: Viktor ORBÁN - mai 
2010 

Repere istorice: hunii conduși de Attila au 

invadat teritoriul panonic în sec V d.Hr; au 

urmat avarii și longobarzii; crearea statului 

maghiar este atribuită lui Arpad, în 895, iar 

în anul 1000 regele Ștefan I (cunoscut ca 

Sfântul Ștefan) a devenit primul rege maghiar 

și a creștinat țara; un moment culminant în 

istoria maghiară îl constituie domnia lui 

Matei Corvin (1458-1490), fiul lui Iancu de 

Hunedoara (cunoscut drept Janos Hunyadi în 

Ungaria) - moment de efervescență culturală 

și luptă împotriva ofensivei otomane în 
Europa;  
 



- relief: Dunărea și Tisa care traversează Ungaria contribuie și la diferențierea geografică a țării; 

partea centrală și de est este formată de Marea Câmpie Maghiară (Alföld), iar în nord și vest sunt 

lanțuri muntoase, cel mai înalt punct fiind la granița cu Slovacia, vf. Kékes 1,014M; lacul Balaton 

este cel mai mare din Europa Centrală 

- clima: majoritatea țării are climă temperat continentală, cu excepția unei mici zone din sud, din 

zona Pécs, care are un climat mediteranean. 

 

 

1526 înfrângere în bătălia de la Mohacs, când centrul Ungariei devine pașalâc; urmează apoi 

dominația austriacă, 1848 - revoluția lui Lajos Kossuth, înăbușită de armată imperială; 1867 - 

dualismul austro-ungar ,până la înfrângerea din al doilea război mondial; 1919 - Bela Kun proclamă 

Statul Sovietic Ungar, 1956 - revoluția condusă de Nagy Imre este înfrântă; în anii 70, Janos Kadar 

întreprinde reforme de liberalizare economică și culturală, 1989 - trecerea pașnică la pluralism și 

democrație; 1999 - integrare în NATO, 2004 - aderare la UE;  

 

 

Moneda și paritate: forint, 1 RON = 69 HUF  - 10 mai 2017 

 

Economie: PIB – 267,6 miliarde $ (PPC) -2016 ,117 miliarde $ (nominal)–2015; PIB/locuitor: 27,200$ 

(PPC), 13,500$(nominal)- 2016; forța de muncă – 4,56 milioane, rata șomajului – 6,6% -2016, 

populație sub limita sărăciei –14,9% - 2015; economia Ungariei, deschisă totalmente prin prăbușirea 

comunismului este una competitivă în regiune; investițiile străine directe se ridicau la aproape 120 

miliarde $ în anul 2015; tehnologia și știința sunt dezvoltate 

Domenii: servicii (64,7%), industrie (31,8%), agricultură (3,5%) – 2016 

Resurse naturale: bauxită, cărbune, petrol, gaz natural, uraniu, lignit și minereu de fier; terenurile 

din nordul țării sunt foarte fertile 

Comerț: export- mașini și echipamente, alte produce, produse alimentare, materii prime, 

combustibili și energie electrică -2012 (Germania, România, Slovacia, Austria, Italia, Franța, UK, 

Cehia) -2015; import –mașini și echipamente, alte produce, combustibili și energie electrică, 

produse alimentare, materii prime -2012 (Germania, China, Austria, Polonia, Slovacia, Franța, 

Cehia, Olanda, Italia) -2015 

 

Domenii ale identității naționale:  

Patrimoniu cultural: Ungaria are 8 situri în patrimoniul UNESCO, printre care: zona istorică a 

Budapestei (inclusiv malurile Dunării, Castelul Buda și cartierul din jurul lui și bulevardul Andrássy), 

necropola creștină de la Pécs, abația benedictină Pannonhalma, vechiul sat Hollókő și regiunea 

vinicolă Tokaj; cultura maghiară se remarcă prin folclorul său, compus nu doar din muzică și dans 

(e.g. csárdás), dar și din meșteșuguri, precum broderiile, sculpturile și ceramica pictată; înainte 

de creștinare și preluarea alfabetului latin, limba maghiară folosea caractere care semănau cu 

runele scandinave; Gesta Hungarorum a cronicarului Anonymus a fost scrisă la începutul sec. XIII. 

Arhitectură: Budapesta găzduiește cea mai mare sinagogă din Europa (construită în 1859 - stilul 

revigorării maurice), cea mai mare baie termală din Europa - Szechenyi (construită în 1913 - stilul 

Renașterii moderne), cea mai mare clădire din Ungaria - Parlamentul (construit în stil neogotic 

între 1885-1904); de asemenea, în Ungaria a fost construită una din cele mai mari bazilici din Europa 

(cea de la Ezstergom) și a doua abație ca mărime din lume (cea de la Pannonhalma); alte clădiri 

importante sunt: Palatul Esterháza („Versailles-ul maghiar”), Opera Maghiară de Stat sau Podul 

Lanțurilor din Budapesta 

Personalități marcante: Ungaria are 13 laureați Nobel, primul în  1905, Fülöp Lénárd pentru fizică, 

iar cel mai recent, Avram Hersko în 2004 pentru chimie; alte domenii au fost economia, medicina, 

iar în 2002 Imre Kertész (supraviețuitor al Holocaustului) a câștigat Premiul Nobel pentru literatură; 



cei mai faimoși muzicieni ai Ungariei: Ferencz 

(Franz) Liszt - pianist, compozitor și dirijor, 

Béla Bartók - compozitor, pianist și etno-

muzicolog  

Sport: Ungaria este pe locul 8 în topul țărilor 

medaliate la Jocurile Olimpice, având 497 de 

medalii; sporturile în care au excelat atleții 

maghiari au fost mai ales cele legate de apă, 

în special polo și caiac-canoe; în afara 

Budapestei, are loc începând din 1986 cursa 

de Formula 1 de la Hungaroring; șahul este un 

alt sport important, în timp ce în fotbal s-a 

remarcat Ferenc Puskás, care a fost 

desemnat cel mai prolific marcator al sec. XX 

(84 de goluri în 85 de meciuri pentru 

naționala Ungariei și 514 goluri în 529 de 

meciuri în campionatul maghiar și cel spaniol) 

 

Gastronomie: componenta gastronomică a 

identității maghiare este foarte importantă; 

bucătăria maghiară este faimoasă pentru 

gulașul și paprika (ardei gras roșu); pudra de 

paprika este folosită drept condiment pentru 

foarte multe feluri de mâncare; dulciuri 

tipice: prăjitura Doboș, ștrudelurile (cu 

mere, vișine, mac sau brânză), găluștile cu 

prune; băuturi: palinka și vinurile din 

regiunea Tokaj; se spune că  Ludovic al XIV ar 

fi definit vinul Tokaj drept "Vinum Regum, 

Rex Vinorum - vinul regilor, regele vinului") 

 

Reprezentare în organizații internaționale: 

UE, Grupul de la Visegrad, NATO, OECD, ONU 

+ agențiile ONU, OSCE, Consiliul Europei, 

Fondul Monetar Internațional, Banca 

Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, 

Organizația Internațională a Muncii, 

Comitetul Olimpic Internațional, Curtea 

Internațională de Justiție – acceptă 

jurisdicția Curții  

Istoric relații bilaterale cu România și 

protocol/acord educație: 

• 1920– stabilire relații diplomatice la 
nivel de legație, 1954 – la nivel de 
ambasada, 2002 – Parteneriat 
Strategic 

• 1961- acord interguvernamental de 
colaborare culturală și științifică 

• 1997 – recunoașterea reciprocă a 
diplomelor de studiu  

• 2005 – funcționare institute culturale 
 

2. În Ungaria: 
Ambasada României în Ungaria 

Ambasador:  Domnul Marius-Gabriel Lazurca – 

sept.2016 

Adresă: 1146 Budapest, Thököly út 72 

Telefon: +36 1 384 83 94 

Fax: +36 1 384 55 35 

E-mail: budapesta@mae.ro 

Web: http://budapesta.mae.ro 

Link-uri importante: 

• Admin. Prez http://www.keh.hu/presi-
dent_janos_ader/1582-Curriculum_vi-
tae_of_Janos_Ader 

• Parlament –http://www.parla-
ment.hu/en/web/house-of-the-na-
tional-assembly 

• Guvern - http://www.kormany.hu/en 
• Min. Resurselor Naționale (incl. edu-

cația) http://www.nefmi.gov.hu/eng-
lish  

• MAE și Comerț - http://www.kor-
many.hu/en/ministry-of-foreign-af-
fairs-and-trade 

SURSE:  

• CIA world factbook - 

https://www.cia.gov/library/publicati-

ons/the-world-factbook/geos/hu.html 
(economie, guvern, organizații internațio-

nale, date statistice) 
• BBC country profile - 

www.bbc.co.uk/news/world-europe-

17758217   (repere istorice și fotografia 1) 

• Wikipedia - versiunile în engleză 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary   și 
română 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ungaria  
(geografie, istorie, cultură, fotografia 2) 

• MAE – https://www.mae.ro/bilateral-
relations/1748#817  (relații bilaterale + 
reprezentare diplomatică) 
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Reprezentare diplomatică  
 
1. În România :  
Ambasada Ungariei în România 
Ambasador: E.S. Dl Botond Zákonyi – ian. 2014 
Adresa: 020034 Bucureşti, Str. Jean-Louis Calderon 63-65, Sector 2 
Telefon  (0040-31) 620 43 00 
Fax: (0040-21) 312 04 67; (0040-31) 620 43 26 
E-mail: mission.buc@mfa.gov.hu 
Website: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/RO/ro 
 
 
Institutul Balassi - Institutul Maghiar din Bucureşti 
Director -Kósa András László  
E-mail: andras.kosa@bumkk.ro 
Adresă: Str. Gina Patrichi (fosta Orlando), nr. 8, 010449 Bucuresti, Romania 
Telefon (centrală): +40 21 3170090 
Fax (centrală): +40 21 3170088 
E-mail: bumkk@bumkk.ro, ccu@ccu.ro 
http://www.bukarest.balassiintezet.hu/ro/ 
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