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Alapadatok

Hivatalos név: Oroszországi Föderáció
Főváros

Moszkva

Államforma

szövetségi köztársaság - az 1993-ban elfogadott Alkotmány szerint, az
alaptörvényt 2020-ban módosították népszavazáson

Kormányzat

két kamarás parlament, erős elnöki hatáskörök

Pénznem*

orosz rubel (RUB), (1 USD= 73,5 RUB)

Hivatalos nyelv

orosz

Beszélt nyelvek

orosz, tatár, csecsen, baskír, ukrán

Területe

17 125 191 km2

Lakossága**

145 997 781

Éves népességszaporulat**

0,04%

Időeltolódás

GMT + 3 óra (Moszkva)

Etnikai megoszlás

orosz (78%), tatár (4%), ukrán (4%), baskír (1%),
csuvas (1%), egyéb (12%) (becslés, 2018)

Vallások

orosz ortodox (66%), iszlám (6%), protestáns (1%), buddhista (1%)

Nemzeti ünnep

június 12. (Oroszország ((függetlenség)) napja)

Forrás: Wikipédia
* xe.com
** Counrymeters

Az Oroszországi Föderáció, rövidebb nevén Oroszország a Föld legnagyobb területű állama,
Európa keleti részétől egészen Észak-Ázsia keleti partjáig, a Csendes-óceánig terjed, a Föld
lakott területének több mint egy nyolcadát fedi le. Az Oroszországi Föderációnak 83 egyenjogú
alanya van.
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Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok
Legfontosabb indikátorok
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

GDP (folyó áron,
milliárd USD)*

2 046

2 208

2 292

2 059

1 363

1 277

1 574

1 657

1 687

1 483

Egy főre jutó GDP
(folyó áron, USD)*

14 311

15 421

15 975

14 096

9 313

8 705

10 720

11 287

11 498

10 127

Egy főre jutó GNI
(folyó áron, USD)*

1 581

1 932

2 179

2 138

1 725

1 427

1 352

1 505

1 652

1 566

4,3

3,9

1,3

1,0

-1,2

0,3

1,9

2,9

1,3

-2,0

6,4

3,6

0.1

-3,2

-0,8

1,7

1,8

2,9

1,5

-3,2

8,4

5,1

6,8

7,8

15,5

7,0

3,7

2,9

4,5

3,4

Exportvolumen
(milliárd USD)*

574,0

594,2

592,5

558,3

391,3

330,1

410,7

510,3

481,6

378,7

HDI (Emberi
Fejlettségi Index)**

0.790

0.798

0.802

0.807

0.809

0.815

0.820

0.823

0.824

n/a

GCI (Globális
Versenyképességi
Index)***

4,23

4,21

4,19

4,24

4,37

4,44

64,0

65,6

66,7

n/a

GDP növekedési
üteme (%, év/év)*
Ipari termelés
növekedési üteme
(%)*
Infláció (fogyasztói
árak, %)*

Forrás: * Világbank
** UN Development Programme
*** Tradingeconomics

2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Exportvolumen

426,720 milliárd USD

Legfontosabb exportpartnerek

Kína (13,4%), Hollandia (10,5%), Németország (6,6%), Belorusz (5,1%),
Törökország (5,0%)

Legfontosabb exporttermékek

kőolaj és bitumen származékok (28,6%) kőolaj származékok (15,7%), bitumenes
szén (3,2%), cseppfolyós gáz (1,9%), tönköly, közönséges búza és meslin (1,5%)

Importvolumen

247,191 milliárd USD

Legfontosabb importpartnerek

Kína (21,9%), Németország (10,2%), Belorusz (5,5%), USA (5,4%), Olaszország
(4,4%)

Legfontosabb importtermékek

távközlési eszközök (3,3%), gyógyszertermékek (3,1%), repülőgépek (2,0%),
szállító járművek (1,3%), automatikus adatfeldolgozó berendezések (1,3%)

Forrás: WITS
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3. Gazdasági helyzet
Gazdaságpolitikai célok:
Az orosz gazdasági/társadalmi fejlődés 2030-ig szóló prioritásait az un. Nemzeti projektek
program jelöli ki:
- a lakosság egészségének és jólétének megőrzése;
- a tehetségek önmegvalósításának és fejlesztésének támogatása;
- az élet minőségének és biztonságának javítása;
- a hatékony munkavégzés és a sikeres vállalkozói tevékenység feltételeinek
biztosítása;
- digitális átalakulás.
Az orosz társadalom és gazdaság közép/hosszútávú kihívásai:
- a rossz demográfiai helyzet,
- a viszonylag magas (13% körüli) szegénységi hányad,
- a strukturális problémák és a kitermelő ágazatoktól való erős függőség,
- az alacsony fejlődési potenciál.
Áttörést e kihívások és kockázatok kezelésében a nemzetközi elszigeteltségből való kilépés,
a gazdasági kooperáció kiszélesítése jelentheti.
Az ország kiemelkedő érdekcsoportjai: gáz-és olajipari vállalatok, hadiipari vállalatok,
fegyveres szervezetek, pénzügyi/ipari oligarcha-körök
Kormányzati szektorális fókusz: energetika, infrastruktúrafejlesztés, védelmi ipar,
élelmiszeripar és mezőgazdaság, gépgyártás, járműipar
Feltételezett jövőbeli húzóágazatok: energetika, a gazdaság digitalizációja, high-tech
szektorok fejlesztése, gépgyártás, környezetipar
Gazdasági növekedés, GDP: Oroszország általános GDP-növekedése 2020-ban viszonylag
erős volt a globális átlaghoz képest. Miután az országon végigsöpört a COVID 19 járvány
második hulláma, a harmadik negyedévben beinduló orosz gazdaság az utolsó
negyedévben újra leállt. 2021 első negyedévében a növekedés ismét felgyorsult az új
pandémiás esetek némi stabilizálódása, a kapcsolódó korlátozások feloldása és az OPEC +
termelésének csökkentése, így a dráguló olajárak – együttes hatásának eredményeképpen.
Fizetési mérleg: Az alacsonyabb olajárak és az egyéb főbb orosz exporttermékek iránti
gyengébb globális kereslet miatt a folyó fizetési mérleg többlete 2020-ban a 2019-es többlet
mintegy felére csökkent. a 2021 első negyedévében tapasztalható erős a gazdasági
fellendülés nyomán bekövetkezett árubehozatal tovább terhelte a folyó fizetési mérleget.
Monetáris politika: A központi bank monetáris politikája összhangban maradt az inflációs
célkövetési keretével. Az erősödő inflációs nyomás hatására a jegybank az irányadó
kamatlábat több lépésben összesen 75bázisponttal 5%-ra márciusban és áprilisban.
Áprilisban az éves szintű fogyasztói árindex (CPI) 5,5 %-ra nőtt. Nőttek az inflációs
várakozások a prepandémiás időkhöz képest, és továbbra is magasak maradtak.
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Pénzügyi szektor: Az orosz bankszektor jól ellenált a COVID-19 járvány és az ezzel járó
gazdasági lassulás nyomásának az orosz kormány és a központi bank által bevezetett
megfelelő politikai válaszintézkedésekkel. A hitelállomány növekedésének mértékét a lassú
gazdasági fellendülés és az állami hiteltámogató programok befolyásolták.
A bankszektor 2021-ben is várhatóan megőrzi a stabilitását amennyiben a gazdasági helyzet
nem romlik, vagy ha a geopolitikai nyomás nem nő tovább. Az orosz államadóssággal
szembeni legutóbbi szankciók nem fenyegetik Oroszország pénzügyi stabilitását az erős
makrogazdasági tartalékok és a külföldi befektetők orosz államadósság-állományának
viszonylag mérsékelt aránya miatt.
Fiskális politika: Az ország költségvetése a járvány által kiváltott sokkok hatására tavaly a
GDP 3,8%-nak megfelelő 4,1 milliárd rubel nagyságú hiányt eredményezett, a 2019-es 1,9
milliárd rubel többlet (a GDP 1,8%-a) után. 2020-ban a szövetségi adósság a GDP 5,4 %-ával
nőtt, azonban az adósságteher és az adósságszolgálat továbbra is viszonylag alacsony
maradt. Az ország szövetségi egységeinek (köztársaságok, területek, határterületek)
adóssághelyzete rosszabbodott, de továbbra is kezelhető. 2021 első negyedévében a javult a
gazdasági fellendülés eredményeképpen a régiók költségvetési helyzete javulást mutatott.
A munkaerőpiacok és a háztartások anyagi jóléte: 2020 negyedik és 2021 első negyedéve
javulást mutatott a munkaerőpiac körülményein a munkanélküliség csökkenése, illetve a
reálbérek növekedésének hatására.
2022-es kilátások: Az előrejelzések szerint a nyersolaj ára 2021-ben átlagosan 56 USD
/hordó, 2022-ben pedig 60 USD /hordó lesz, közel a 2016-19-es átlaghoz. Az olajigény
várhatóan folyamatosan növekedni fognak. Az alapforgatókönyv szerint a gazdasági
fellendülés 2021-ben várhatóan visszaállítja Oroszország GDP-jét a prepandémiás szintre.
Az ország gazdasága 2023-re térhet vissza a növekedés trendhez. Az előrejelzések szerint
az alap GDP-növekedés 2021-ben és 2022-ben 3,2%, 2023-ban pedig 2,3% körül várható. A
legnagyobb kockázatot a világjárvány esetleges újabb hullámainak, változatainak
elterjedése és az azok miatti lezárások jelentik. Egy ilyen esetben Oroszország már 2022-ben
újra recesszióba kerülhet.
Eurázsiai Gazdasági Unió:
2010 januárban létrejött a Belarusz Köztársaság, a Kazah Köztársaság és az Orosz Föderáció
vámuniója. Közös vámtarifa rendszert vezettek be, megszüntették a vámellenőrzést a belső
határokon, valamint biztosították az áruk szabad mozgását a három állam között. 2010
decemberben aláírták a Belarusz Köztársaság, a Kazah Köztársaság és az Orosz Föderáció
egységes gazdasági térségének ((Eurázsiai Gazdasági Közösség) létrehozásáról szóló
nyilatkozatot. 2012 januárban léptek hatályba a szerződések, amelyek jogi keretet
biztosítottak a három állam egységes gazdasági térségéhez, és biztosították nemcsak az
áruk, hanem a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad mozgását is. A három alapító
állam 2014. május 29-én írta alá az Eurázsiai Gazdasági Unióról (EaEU) szóló szerződést,
amely 2015 január 1-én lépett hatályba. A szerződés mérföldkővé vált az eurázsiai gazdasági
projekt áttérésének új, magasabb szintű integrációjára. Az EaEU azóta két új taggal bővült.
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Az Örmény Köztársaság 2014. októberben, Kirgizisztán pedig 2015 augusztusban
csatlakozott a szervezethez. 2020-ban az EAEU -államok vezetői jóváhagyták az eurázsiai
gazdasági integráció fejlesztésének 2025-ig szóló stratégiai irányelveit, valamint a térséghez
kapcsolódóan az Üzbég Köztársaság megfigyelői státuszt kapott.
Az ország 2012. augusztus 22. óta tagja a WTO-nak.
4. További hasznos gazdasági információk
Magyar állami intézmények:
Export Hungary országismertető
EXIM Bank országkockázati térkép
HEPA
Helyi államigazgatási oldalak:
Az orosz kormány hivatalos weboldala
Orosz Központi Statisztikai Hivatal
Nemzetközi szervezetek:
Az ENSZ adatbázisa
A Világbank adatbázisa
CIA Factbook az országról
Economic Freedom Index és üzleti környezet
A Világbank Doing Business adatbázisa az üzleti környezet minőségéről
A Transparency International Korrupció Érzékelési Index (Corruption Perception Index) éves
listáján 2020-ban Oroszország a 180 ország közül a 129. helyet foglalta el.

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
Magyarország és a Szovjetunió (Oroszországi Föderáció jogelődje) 1934-ben vette fel a
diplomáciai kapcsolatokat. A kapcsolatok a II. Világháború időszakában, 1941-ben
megszakadtak, felújításukra 1945. szeptember 25-én került sor.
Jelenleg a két ország közötti kapcsolatok alapját az 1991. december 6-án aláírt alapszerződés
szolgáltatja, amelyet az Oroszországi Föderáció jogelődje, az Oroszországi Szovjet Szocialista
Köztársaság kötött a Magyar Köztársasággal.
2015. február 17-én Vlagyimir Putyin orosz elnök munkalátogatásra érkezett Budapestre és
megbeszélést folytatott Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Egyezményt írtak alá az
atomenergia-ipari képzésről, valamint megállapodtak, hogy magyar főkonzulátus nyílik
Tatárföld székhelyén, Kazanyban. Emellett orosz-magyar regionális, egészségügyi és
felsőoktatási együttműködésről szóló egyezményeket is aláírtak.
2016. február 17-én Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott
tárgyalásokat Moszkvában. A tárgyalások során a következő megállapodások születtek:
Oroszország kész teljesíteni paksi vállalásait; 2019 végéig meghosszabbították a gázszállítási
szerződést.
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2017. február 2-án Budapestre látogatott az orosz elnök. Vlagyimir Putyin gazdasági,
energetikai és kulturális kérdésekről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel.
2018. július 15-én az oroszországi futball-világbajnokság megrendezéséről, energetikai
beruházásokról és a gazdasági együttműködésről tárgyalt egymással Orbán Viktor
miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő.
2018. november 22-én Budapesten került megrendezésre a 11. Magyar-Orosz Kormányközi
Bizottsági ülés, mely keretein belül a bizottság véglegesítette a szociális biztonsági
megállapodás szövegét, tárgyalt a nukleáris együttműködésről (orosz-magyar mérnöki
fejlesztésnek köszönhetően újabb 80 ezer háztartás ellátását biztosíthatja a paksi erőmű).
Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország újra csatlakozik a 400 millió euró tőkével
rendelkező Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankhoz, 2019 elején pedig Budapestre
költözik Moszkvából a Nemzetközi Beruházási Bank központja.
2019. szeptemberében megtartotta első ülését a Magyar-Orosz Régióközi Együttműködési
Bizottság. A bizottság legfontosabb feladata, hogy projektszinten előkészítse és nyomon
kövesse azokat a beruházásokat, üzletkötéseket, amelyek a két ország gazdaságát még
szorosabban egymáshoz kötik.
2019. októberében Moszkvában került megrendezésre a 12. Magyar-Orosz Kormányközi
Bizottsági Ülés. Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette, hogy a feleknek sikerült olyan
közös projekteket azonosítani, amelyeket harmadik piacon orosz és magyar vállalatok közösen
tudnak megvalósítani. Ezek közül a legjelentősebbként az egyiptomi közös tendergyőzelmet
emelte ki, amelynek keretében egy magyar és egy orosz vállalat közösen szállíthat 1300 vasúti
kocsit több mint 1 milliárd dollár értékben az arab ország vasúttársaságának, ami a magyar
járműgyártás történetének egyik legnagyobb nemzetközi megrendelését jelenti. Szijjártó Péter
szerint az Oroszországgal szemben bevezetett európai uniós büntetőintézkedések 8 milliárd
dollárnyi exportlehetőséget vettek el a magyar gazdaságtól. Fontosnak nevezte, hogy a magyar
kormány ennek ellensúlyozására támogatta magyar élelmiszer-, gyógyszer – és egészségipari
vállalatok beruházások révén történő piacra jutását Oroszországban.
2019. október 30-án Vlagyimir Putyin Oroszország elnöke látogatást tett Budapestre. A
csúcstalálkozó előtt a magyar és orosz fél előkészített több együttműködési megállapodást is,
amelyek érintették a gazdaság, a sport, az űrkutatás területét, valamint a keresztény közösség
védelméről is szóltak. A találkozó utáni sajtótájékoztatón mindkét fél elégedettségének adott
hangot a két ország kapcsolatáról. Orbán Viktor rámutatott arra, hogy az Oroszország elleni
szankciók bevezetése óta tavaly először nőtt a két ország kereskedelmi forgalma. Vlagyimir
Putyin kiemelte, hogy a két ország között évek óta magas szintű és sikeres az együttműködés,
valamint az eddigi együttműködés áttekintése után egy komoly gazdasági csomagot írtak alá.
2020. november 27-én került megrendezésre Budapesten a 13. Magyar-Orosz Kormányközi
Gazdasági Együttműködési Bizottsági Ülés. A magyar tárgyaló delegációt Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter, az oroszt Mihail Murasko egészségügyi miniszter vezette.
A találkozón az előző évekhez hasonlóan miniszter úr felkérte felszólalásra Szekeres Istvánt
az MIB Invest Group Kft. ügyvezetőjét, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz
Tagozatának elnökét. Beszédében Szekeres István kiemelte a kölcsönös áruszállítások és
befektetések élénkítésének szükségességét és a regionális együttműködés fontosságát. Kérte
az orosz kormányt a magyar befektetések támogatására és külön kitért az agrár és
élelmiszeripari együttműködések stratégiai fontosságára.
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2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
A rendszerváltás előtt az ország az egyik legnagyobb exportpiac volt Magyarország számára,
ahonnan viszont a 90-es évektől kezdve egyre jobban kiszorultunk a piacról a nyugati
versenytársak megjelenésével. Számos magyar cég fel tudta venni a versenyt az új
konkurensekkel, ám ehhez folyamatos jelenlétre, új beruházásokra volt szükség.
Export
A régen kialakult sztereotípia, vagyis hogy az orosz piac minőségtől függetlenül mindent fel
tud venni, mára már aktualitását vesztette. Az orosz piac telített, és a fogyasztók már minőségi
árukat igényelnek. Magyar export oldalról kifejezetten nagy az érdeklődés Oroszország iránt,
viszont számolni kell az EU-n kívüli 3. ország jelentette nehézségekkel. Az orosz piacra
lépéshez szükséges engedélyek és tanúsítványok megléte egyes esetekben elengedhetetlen a
disztribútorokkal való tárgyalásokhoz. Egy magyar vállalat számára az oroszországi piacra
való bejutás legtöbbször nehézségeket okoz a megfelelő helyismeret, a kereskedelmi
szabályozások és a meglévő partneri hálózat hiánya miatt. A piacot még nem ismerő, illetve a
piacon még nem ismert termékeket gyártó magyar vállalatok ezért leggyakrabban az
oroszországi disztribútoron keresztüli értékesítést részesítik előnyben.
Leányvállalat alapítása
Amennyiben kialakult partneri hálózattal rendelkeznek, vagy „nulláról” hajlandóak
személyes jelenléttel elindulni az orosz piacon, úgy magyar vállalatok legtöbb esetben
korlátolt felelősségű társaságot alapítanak, hogy azzal fedjék le a teljes oroszországi
tevékenységüket. Ebben az esetben több éves (akár 4-5) megtérülési idővel, illetve szakértők
szerint akár 150-200.000 EUR-s induló tőkével kell számolni.
Gyártás kihelyezés
A 2014 óta egyre erőteljesebben érezhető importhelyettesítés következtében számos külföldi
vállalat, így magyarok is létesítenek gyártó telephelyeket Oroszországban közös vállalaton
vagy a saját leányvállalaton keresztül.
Oroszország a külkereskedelmi partnereink rangsorában 2019-ban a 11., az előzetes 2020-as
adatok szerint pedig a 16. helyen áll, az EU-n kívüli országok között a második (csak Kína előzi
meg).
A legjelentősebb, Oroszországba irányuló magyar exporttermékek: gépek és mechanikus
berendezések, villamos berendezések, elsősorban atomreaktorok, kazánok, illetve elektromos
gépek és elektromos felszerelések (39%), vegyipar vagy vele rokon iparok termékei, elsősorban
gyógyszeripari termékek (24%), járművek és ezek alkatrészei és tartozékai (9,2%), műanyag és
ezekből készült áruk, gumi és ebből készült áruk (5,2%), élelmiszer-készítmények (4,8%).
A legjelentősebb importtermékek Oroszországból: ásványi termékek, elsősorban ásványi
tüzelőanyagok és ásványi olajok (60%), vegyipar vagy vele rokon iparok termékei, elsősorban
szervetlen vegyi anyagok (2,4%), gépek és mechanikus berendezések, villamos berendezések,
elsősorban atomreaktorok, kazánok (2,4%), gumi és műanyag termékek, elsősorban gumi és
ebből készült áruk (2,1%).
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A magyar export szempontjából perspektivikus ágazatoknak, termékcsoportoknak
számítanak az oroszországi nemzeti fejlesztési programokhoz (importhelyettesítési,
lakásépítés, agrárágazat, egészségügy, oktatás) kapcsolódó fejlesztések. A magyar vállalatok
jelentős tudásbázisukkal, tapasztalatukkal és képzett munkaerejükkel az oroszországi
fejlesztések számos területén sikerrel léphetnek fel, többek között: szennyvíztisztítás, ivóvízbiztosítás, energiatakarékosság és -hatékonyság, gyógyszerek és egészségügyi berendezések,
gépjárműmotor-alkatrészek gyártása, falufejlesztés, közlekedésbiztonság.
Kiemelt fontosságúnak az importhelyettesítési program által nyújtotta lehetőségek:
• Zöldség-, gyümölcsfeldolgozó üzemek létesítése
• Hűtőházak, melegházak létesítése
• Vetőmagok, növényvédő szerek, növénytermesztési technológiák
• Szarvasmarha-, sertés- és baromfitenyésztési technológiák, tenyészállatok
• Mezőgazdasági gépek szállítása és helyben történő közös gyártása
• Hús- és tejfeldolgozó üzemek létesítése, rekonstrukciója
A HEPA moszkvai irodája képviselete segíti a két ország közötti külkereskedelmi
tevékenységet kapcsolatfelvétel területén. Az EXIM Oroszországban működő képviselete
segíti a két ország közötti külkereskedelmi tevékenységet exportfinanszírozás területén.
Jelenleg a legnagyobb magyarországi befektetők és tevékenységük: Richter Gedeon
(gyógyszerkészítmény gyártása), OTP (egyéb monetáris közvetítés), MOL (kőolajfeldolgozás), Agrofeed (haszonállat-eledel gyártása), Sanatmetal (orvosi eszköz gyártása).
A magyar-orosz alakulása az elmúlt öt évben (milliárd USD)
Kivitel

Megnevezés

Behozatal

Összesen

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

1,92

1,84

2,03

1,88

3,58

4,60

4,47

2,59

5,49

6,44

6,50

4,47

0,23

0,20

0,18

0,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,20

0,19

0,18

Nyersanyagok

0,02

0,02

0,04

0,04

0,19

0,15

0,16

0,14

0,21

0,18

0,20

0,18

Energiahordozók

0,01

0,01

0,01

0,01

2,94

3,98

3,91

2,10

2,95

3,99

3,92

2,11

1,04

0,98

0,98

0,83

0,32

0,37

0,28

0,21

1,37

1,35

1,26

1,05

0,62

0,62

0,81

0,83

0,12

0,11

0,12

0,13

0,74

0,73

0,94

0,95

Összesen
Élelmiszer,
dohány

ital,

Feldolgozott
termékek
Gépek,
gépi
berendezések

Forrás: KSH
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3. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Orosz Tagozatának szerepe a
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Magyar-Orosz Tagozata (MOT) 2003
júliusában alakult meg és megalakulása óta kimagasló szerepet játszik a két ország gazdasági
kapcsolatainak fejlesztésében.
2010. júliusáig Dr. Nagy Róza töltötte be a MOT elnöki posztját, de közigazgatási államtitkári
megbízatása miatt lemondott elnöki tisztségéről. A 2011. február 8-i tagozati tisztújító
közgyűlésen az elnöki posztra Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
elnökét választották. 2019. március 6-tól a MOT elnöke Szekeres István a MIB Holding
vezérigazgatója, tiszteletbeli elnöke pedig Tóth Imre.
A MOT működésének célja, hogy szervezett keretek között mozdítsa elő a magyar-orosz
gazdasági kapcsolatok bővítését, különösen a magyar export és a kétirányú befektetések
területén. A kamara számára fontos szempontként jelent meg, hogy a hazai kis- és
középvállalkozások a korábbiaknál erőteljesebben vegyenek részt az orosz kereskedelmi
forgalomban, erősítsék gazdasági pozíciójukat és növeljék kivitelüket.
A MOT fő tevékenységeként segíti és szervezi a hazai vállalatok oroszországi kiállításokon
való megjelenését, üzleti találkozóinak létrehozását. Közvetlenül felveszi a kapcsolatot a
területileg illetékes regionális kamarákkal, az orosz üzleti partnerekkel és helyhatósági
szervezetekkel.
A MOT az Oroszországból érkező legfrissebb üzleti ajánlatokat, gazdasági információkat a
havonta megjelenő Hírlevélben juttatja el tagjai számára.
2016. december 1-én megalakult a MOT ICT Szekciója. Létrehozásának elsődleges célja volt a
hazai infokommunikációs (ICT) piac résztvevőinek támogatása az Oroszországi Föderáció
vonatkozásában: a magyar vállalatok orosz piaci pozíciójának erősítése, a magyar-orosz
gazdasági kapcsolatok segítése és az üzleti lehetőségek felkutatása volt.
A MOT célirányos és összehangolt együttműködésre törekszik a hazai kormányzati szervekkel
is, azok háttérintézményeivel és mindazon civil szervezetekkel, melyek a magyar-orosz
relációban üzleti, kereskedelmi vagy gazdaságszervező tevékenységet folytatnak.
Elérhetőségek: telefon: 06 1 474-5147, e-mail: orosz.tagozat@mkik.hu
A MOT ma az egyik legaktívabb magyar szervezet az orosz piacon. Összesen 14 oroszországi
regionális kamarával kötött együttműködési megállapodást.
A Tagozat tevékenységének főbb eseményei:
2017. május 31-én került megrendezésre a Magyar-orosz gazdasági fórum és a MOT
közgyűlése. A rendezvényen részt vettek Dr. Parragh László, MKIK elnök és Süli János Paksi
beruházásért felelős tárca nélküli miniszter.
2017. szeptember 19-én a MOT megbeszélést szervezett Oleg Proskurin, a Sztavropol régió
Élelmiszer-, Feldolgozóipari, Kereskedelemi és Engedélyeztetési Bizottságának alelnökének és
Ljudmila Anisimova, a Sztavropol régió Kereskedelmi és Iparkamarájának alelnökének
részvételével. A rendezvényen Oleg Proskurin tájékoztatást tartott a régió gazdaságáról,
elsősorban az agrár- és élelmiszeripari projektekről, Ljudmila Anisimova pedig a kamarai
szolgáltatásokat mutatta be. A tájékoztatók után együttműködési megállapodás került
aláírásra a MOT és Sztavaropol régió Kereskedelmi és Iparkamarája között.
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2017. október 24-én Alekszej Gorgyejev, a Voronyezsi régió kormányzójának vezetésével üzleti
delegáció látogatott Budapestre, melynek keretében a MOT kerekasztal-megbeszélést
szervezett.
2018. június 6-án a MOT Csuvasföldi delegációt fogadott. A delegációt Makszim Szemenov, a
Csuvasföldi Fejlesztési Ügynökség igazgatója vezette, aki a megbeszélés során bemutatta a
régióban rejlő üzleti lehetőségeket. A résztvevők komoly érdeklődést mutattak a magyar
vízgazdálkodási, állattenyésztési és zöldségfeldolgozásai tapasztalatok iránt.
2019. október 16-án a MOT részt vett a Magyar-Orosz Kormányközi Bizottsági ülésen. A
plenáris ülésen Szekeres István MOT elnök felszólalásában kiemelte annak fontosságát, hogy
a magyar kormány kész támogatni magyar vállalatok külföldi befektetéseit. Tájékoztatást
adott arról, hogy magyar-orosz relációban az energetika mellett az agrár-élelmiszeripar,
építőipar, egészségügy, járműipar területein a legaktívabb az együttműködés. Felsorolta
azokat a magyar vállalatokat, melyek jelentős érdekeltséggel bírnak Oroszországban.
2019. október 30-án Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök találkozóját
megelőzően Denis Manturov, az Oroszországi Föderáció ipari és kereskedelmi minisztere az
MKIK-ban találkozott és megbeszélést folytatott az Oroszországban érdekelt nagyvállalatok
vezetőivel. Az ülést magyar részről Szekeres István MKIK MOT elnök vezette. Az orosz piacon
jelenlévő hét meghatározó magyar vállalat képviselője (Richter Gedeon NyRt., MOL NyRt.,
Sanatmetal Kft., Hungaro Food 2009 Kft., Pólus Kft., Mahart PassNave Kft., Magnus Aircraft
ZRt.), a találkozó során ismertette cége oroszországi tevékenységét, valamint megvitatta
Oroszország ipari és kereskedelmi miniszterével a megoldandó problémákat.
2020. november 27-én Budapesten került megrendezésre a magyar kormány oldaláról Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter, orosz oldalon Mihail Murasko egészségügyi miniszter
vezetésével a Magyar-orosz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Bizottság 13. ülése. A
megbeszélések fő témái az egészségügy, energetika, ipar és kereskedelem voltak. Az MKIK-t
az eseményen felszólaló Szekeres István MOT elnök képviselte.
2020. december 9-én a MOT, a HEPA és Magyarország oroszországi külképviseletei
szervezésében kerül sor a „Oroszország nem csak Moszkva: befektetési lehetőségek az orosz
régiókban” című online konferenciára, melyen többek között négy orosz megye (Orenburg,
Voronyezs, Kaluga és leningrád) kormányzati és gazdasági területének magas szintű
képviselője előadásában ismertette az adott régió befektetési környezetét, osztott meg hasznos
információkat. A rendezvényen „Az exporttól a befektetésig vezető út az orosz piacon” címmel
előadást tartott Szekeres István MOT elnök is.
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4. Idegenforgalmi kapcsolatok
A Magyarország és Oroszország között a nemzetközi közúti személyszállításról szóló
megállapodás 2008. augusztus 9-án lépett hatályba.
Az orosz állampolgárok túlnyomó része turisztikai célból érkezik Magyarországra. Az orosz
vendégek szívesen látogatnak el fővárosunkba, valamint előszeretettel keresik fel híres
fürdőhelyeinket gyógyulási és pihenési céllal. Egyre több vendég konkrét utazási motivációja
az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele.
Magyarország és az Orosz Föderáció között vízumkényszer van érvényben. A magánútlevéllel
utazó magyar állampolgárok tehát kizárólag vízum előzetes beszerzésével léphetnek be az
Oroszországi Föderáció területére. Magyarországon vízum az Orosz Föderáció Budapesti
Nagykövetségének Konzuli osztályán, vagy a Debreceni főkonzulátuson igényelhető.
Az Oroszországi Föderációba beutazni szándékozó, és ehhez vízumért folyamodó ügyfelek
kiszolgálásának színvonalasabbá tétele érdekében az Oroszországi Föderáció budapesti
Nagykövetségének konzuli kerületében működik az Orosz Vízumközpont.
További hasznos információk a Konzuli Szolgálat honlapján érhetők el.

Jogi, szabályozási környezet
Az Európai Tanács 2021. július 12-én úgy határozott, hogy újabb hat hónappal, 2022. január
31-ig meghosszabbítja az Oroszországi Föderáció bizonyos gazdasági ágazatait célzó
szankciókat. A Tanács azt követően hozta meg határozatát, hogy az Európai Tanács a 2021.
június 24–25-i ülésén értékelte, hol tart a minszki megállapodások eredetileg 2015. december
31-re előirányzott végrehajtása. Ennek keretében az uniós vezetők felszólították
Oroszországot, hogy teljes mértékben vállalja felelősségét a minszki megállapodások teljes
körű végrehajtásának biztosításáért, ami az uniós álláspont érdemi megváltoztatásának
alapfeltétele. Mivel Oroszország nem hajtotta végre maradéktalanul ezeket a
megállapodásokat, az uniós vezetők egyhangú döntéssel meghosszabbították az
Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat.
A gazdasági szankciókat először 2014. július 31-én vezették be az ukrajnai helyzetet
destabilizáló orosz lépésekre válaszul. 2014 szeptemberében megerősítették őket, 2015
márciusában pedig az Európai Tanács megállapodott abban, hogy időtartamukat a minszki
megállapodások teljes körű végrehajtásához köti.
A nyugati szankciókra válaszul Oroszország is korlátozásokat vezetett be a szankciókat kivető
országokra (minden EU-tagállamra, így Magyarországra is) élelmiszerkereskedelmi embargót
(orosz nyelven) vetett ki. Az embargót többször megújították, jelenleg 2021. december 31-ig
hatályos.
Az Eurázsiai Gazdasági Bizottság Kollégiumának 2012. augusztus 16-i, azóta többször
módosított határozata alapján bizonyos termékek köre export- és importkorlátozás (orosz
nyelven) alá esik.
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1. Export Oroszországba
Oroszország alapító tagja az Eurázsiai Gazdasági Unió vámuniójának. Az EaEU 2015 -ös
létrehozása előtt ez csak három ország (Oroszország, Belarusz és Kazahsztán) vámuniója
volt az Eurázsiai Gazdasági Közösség tagországai közül - és így az Eurázsiai Gazdasági
Közösségen alapuló vámunió volt Közösség, amelynek tagsága a tagállamok számára
választható volt. Az EaEU létrehozásakor a közös vámunió az EaEU szerves részévé vált, és
minden EaEU-tagállam az EaEU-hoz való csatlakozás pillanatától automatikusan belép a
Vámunióba. Ugyanakkor a vámunió tagországai továbbra is alkalmaznak egyéni
vámtarifákat és egyéb szabályozási intézkedéseket a harmadik országokkal folytatott
kereskedelemben. Örményország 2014-ben, Kirgizisztán pedig 2016-ban csatlakozott az
EaEU-hoz. Az öt ország területére egységes vámtarifa rendszer (orosz nyelven) érvényes.
Folyamatosan aktualizált, elektronikus formátumú váminformáció elérhető a tks.ru
vámszolgálati portálon (orosz nyelven).
2. Import Oroszországból
Oroszországban az adókat az Adókódex (orosz nyelven) alapján két részre lehet felosztani.
1. A szövetségi adók mértékét a központi kormányzat szintjén határozzák meg és ez
valamennyi régióban egységes. Ilyen például az ÁFA.
2. A regionális és helyi adók mértékét pedig az Adókódex és a helyi hatóságok írják elő,
ezeket a régiós és helyi hatóságok szedik be.
Több adónem két részből tevődik össze, a szövetségi és a regionális adórészből. Ilyen például
a vállalati nyereségadó, melynek regionális része eltérhet az egyes régiós szabályozások
függvényében.
Az adózásról bővebben az alábbi linkeken olvashat (angol nyelven):
EY Russia
KPMG
PwC
A Magyar Köztársaság és az Orosz Föderáció közötti kettős adóztatás elkerüléséről a
jövedelem- és a vagyonadók területén az 1999. évi XXI. törvény rendelkezik.
3. Vállalatalapítás
Az orosz piacon megjelenő külföldi cégek vagy külföldi képviseletet hoznak létre, vagy orosz
céget. A külföldi képviselet közvetlen előnye, hogy kisebb adminisztrációval jár. Hátránya,
hogy a tevékenységi körei korlátozottak. Banki, vagy biztosítási tevékenységhez általában a
külföldi képviselet előnyösebb. Az orosz cég előnye, hogy szabadon végezhet bármilyen
gazdasági tevékenységet Oroszországban, az engedélyeket könnyebben be tudja szerezni,
részt vehet privatizációs tenderekben. Hátránya, hogy nagyobb adminisztrációs terhekkel jár.
Ez a forma alkalmasabb közös befektetésekhez, vegyes vállalatokhoz.
Külföldi jogi személynek a képviselet megnyitásához a következő okmányokra van szüksége:
(1) a cég hivatalos levélpapírján készült, és a külföldi jogi személy vezetője által aláírt
nyilatkozat az Oroszországi Föderáció (OF) területén képviselet nyitásának engedélyezésére
vonatkozó kéréssel, feltüntetve a külföldi jogi személy megnevezését, az alapítás idejét, a cég
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székhelyét, tevékenységi körét, irányító szervét és vezetőjét, a képviselet tevékenységének
célját, telefonszámát, fax-számát; (2) alapító okmány; (3) a külföldi jogi személy bejegyzését
tanúsító okmány, vagy cégbírósági kivonat; (4) határozat a képviselet nyitásáról az
Oroszországi Föderációban; (5) a képviselet belső szabályzata, amely tartalmazza a képviselet
és az alapító kötelezettségeit és jogait; (6) a külföldi cég bankjának ajánlólevele; (7) két orosz
partner ajánlólevele; (8) a képviselet vezetőjének megbízása; (9) a külföldi jogi személy
Oroszországi Föderációban létrehozott képviseletének adatai.
Orosz cég indításánál a legelterjedtebb vállalati forma a korlátolt felelősségű társaság (Kft.). A
magyar vállalkozók a leggyakrabban a kft. és az orosz költségvetéssel kapcsolatban nem álló
képviselet nyitása iránt érdeklődnek, mert ezek létesítése és működése a legegyszerűbb, illetve
ezek tevékenysége jár a legkevesebb kockázattal.
A Kft. bejegyzéséhez a következő okmányok szükségesek: (1) a bejelentő által aláírt nyilatkozat
a cég bejegyzéséről, az Oroszországi Föderáció kormánya által jóváhagyott forma szerint. A
nyilatkozatot a bejelentőnek kell aláírnia az igazgató személyében, akinek aláírását
Oroszországban vagy Magyarországon közjegyzővel kell hitelesíttetni. (2) Határozat
(jegyzőkönyv, megállapodás vagy más formátumú okmány) a jogi személy (Kft.)
létrehozásáról Oroszország területén. (3) A jogi személy alapítását tanúsító okmányok (eredeti,
vagy közjegyző által hitelesített másolati példányok). (4) Az alapító külföldi jogi személy
jogállását tanúsító külföldi cégjegyzék kivonata, vagy más, ezzel egyenértékű tanúsítvány. A
cégkivonatot oroszra kell fordíttatni és hitelesíttetni kell, azaz apostille-lal kell ellátni. (5)
Igazolás az állami illeték (4 000 RUB) befizetéséről.
A kft. alaptőkéjének összege minimum 10 000 RUB.
Oroszország a Világbank „Doing Business” című elemzése alapján 2020-ban összességében a
40. helyet foglalja el a vállalatalapítási körülmények tekintetében a világ országai között.
További hasznos információk a vállalatalapításról (angol nyelven):
Expatriant
WiseAdvise
Companyformationrussia
Üzleti kockázati faktor - partner ellenőrzés: Mielőtt szerződést kötnénk egy orosz partnerrel,
előtte célszerű leellenőrizni a cég hátterét, tulajdonosi körét. Erre különféle honlapokon van
lehetőség: Egrul, Rusprofile, Zachestniybiznes
Oroszországban nincs kötelező kamarai nyilvántartás, a tagság önkéntes alapú.

5. Egyéb
Ingatlanvásárlás: Míg a korábbi földtörvény csak 49 évre engedélyezte a földvásárlást, addig
a 2001-ben elfogadott új földtörvény mind az oroszok, mind a külföldiek számára lehetővé
teszi, hogy korlátlanul vásároljanak földet vagy ingatlant (lakás, iroda, apartman stb.).
Ahhoz, hogy ingatlant vásárolhassunk Oroszországban, a következő dokumentumokra van
szükség: a városi cégbíróságtól származó okiratra, mely tanúsítja, hogy az ingatlan tulajdoni
lapján sem perfeljegyzés, sem jelzálogjog, sem végrehajtási jog, sem elidegenítési és terhelési
tilalom nincs feljegyezve; tervrajz; mindkét fél cselekvőképességét igazoló okirat.
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A dokumentumok beszerzése után az eladó és a vásárló egy előzetes megállapodást kötnek,
amelyben leírják az üzletkötés feltételeit, majd meghatározzák azon szükséges
dokumentumok listáját, amelyeket az eladó ad át a vevőnek.
Az értékesítési tranzakció mindig a bankban történik. A vásárló letétbe helyezi a teljes
összeget, majd a bank átutalja a pénzt az eladónak, ha a szükséges dokumentumokat átírták a
vevő nevére. Az adásvételi szerződést a felek ingatlanügynök, vagy közjegyző felügyelete alatt
kötik. Az aláírt szerződéseket állami regisztrációra küldik, ezt követően megtörténik a
tényleges tulajdonjog átruházása. A regisztráció ideje 30 nap. A gyorsított eljárás 14 nap, ennek
költsége megközelítőleg 133 euró, illetve körülbelül 50 dollár az ún. szolgáltatási díj.
Szerzői jogok védelme: a Polgári Törvénykönyv IV. fejezete (orosz nyelven) szabályozza a
szellemi termékek és szerzői jogok védelmét. Ez egyike azoknak a neuralgikus kérdéseknek,
amelyek Oroszország számos országhoz és nemzetközi szervezethez (USA, EU, WTO, OECD)
fűződő viszonyát hosszabb ideje terhelik. Az itt elkövetett hamisítások becslések szerint
minimum évi 400-500 millió USD veszteséget okoznak. Oroszországban a bejegyzési
procedúra a sajátos helyi joggyakorlat alapos ismeretét igényli, ezért azt erre szakosodott helyi
jogi irodán keresztül érdemes végezni. A szellemi tulajdon, a szabadalmak és az árujelzők
tekintetében a bejegyezésre a ROSZPATENT szövetségi szolgálat jogosult.
Oroszország az egyik ország a 14-ből, amellyel az EU megerősített párbeszédet folytat a
szellemitulajdon-jogokra vonatkozó normák megerősítéséről és érvényesítéséről.

6. További hasznos jogi információk
Tudnivalók a vállalatalapításról:
Világbank „Doing Business” adatbázisa
Szellemi Tulajdon Világszervezete
Az orosz polgári törvénykönyv weboldala
Nemzetközi tulajdonjogi rangsor
The World Law Guide
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Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. EXIM országkockázati besorolás
Az EXIM 2021. május 27-től hatályos országkockázati besorolása és a biztosíthatósági
szabályok szerint Oroszország a 4-es országkockázati kategóriába esik, (kivéve a Dagesztáni
Köztársaság, az Ingus Köztársaság, Észak-Oszétia és a Csecsen Köztársaság területe), vagyis
finanszírozható vagy biztosítható ST; M/LT ügyletek esetében.
2. Helyi fejlesztési bank
Russian Regional Development Bank
Cím: 129594, Moszkva Suschevsky val 65. bldg. 1.
Tel: +7 (495) 933-03-43
Fax: +7 (495) 933-03-44, 007 (499) 576-67-57
E-mail: bank@vbrr.ru
3. Helyi befektetésösztönzési szervezetek
Közvetlen Befektetések Nemzeti Ügynöksége
Moszkvai Befektetésösztönzési Ügynökség
Szentpétervári Befektetési Ügynökség
4.

Üzletfejlesztés, kamarai hálózat
Oroszország kiterjedt kereskedelmi és iparkamarai hálózattal rendelkezik. Az Orosz
Kereskedelmi és Iparkamara egy kormányzattól független, nonprofit szervezet, amely kis-,
közép-, és nagyvállalkozások érdekeit képviseli. Feladata, hogy elősegítse az orosz gazdaság
fejlődését, integrálja az orosz gazdaságot a világgazdasági rendszerbe, és a fejlődés
szempontjából kedvező feltételeket biztosítson minden üzleti szektorban.
A területi Kereskedelmi és Iparkamarák elérhetőségeinek országos összefoglaló listája
megtalálható Az Orosz Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán. Az egyes területek
legfontosabb Kereskedelmi és Iparkamaráinak elérhetőségei:

1. Északnyugati szövetségi körzet, Szentpétervári régió, Szentpétervári Kereskedelmi és
Iparkamara
Telefon: +7 (812) 719-66-44
Fax: +7 (812) 272-86-12
E-mail: spbcci@spbcci.ru
2. Központi szövetségi körzet, Moszkva, Moszkvai Kereskedelmi és Iparkamara (orosz nyelven)
Telefon és fax: +7 (495) 276-12-19
E-mail: mostpp@mostpp.ru
3. Volgamenti szövetségi körzet, Nizhny Novgorodi régió (orosz nyelven)
Telefon: +7 (831) 419-42-10
Fax: +7 (831) 419-40-09
E-mail: tpp@tpp.nnov.ru
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4. Déli szövetségi körzet, Volgogradi régió, Volgogradi Kereskedelmi és Iparkamara (orosz
nyelven)
Telefon: +7 (831) 266-42-10
Fax: 007 (831) 419-40-09
E-mail: tpp@tpp.nnov.ru
5. Uráli szövetségi körzet, Szverdlovszki régió, Urál Kereskedelmi és Iparkamara
Telefon és fax: +7 (343) 214-87-64, +7 (343) 214-87-46
E-mail: ucci@ucci.ur.ru
6. Szibériai szövetségi körzet, Krasznojarszki terület, Központi- Szibériai Kereskedelmi és
Iparkamara (orosz nyelven)
Telefon: +7 (391) 268-15-85
Fax: +7 (391) 268-16-70
E-mail: cstpp@mail.ru
7. Távol-keleti szövetségi körzet, Primorszki terület, Primorszki területi Kereskedelmi és
Iparkamara (orosz nyelven)
Telefon: +7 (423) 226-96-30
Fax: +7 (423)2 22-72-26
E-mail: palata@ptpp.ru
8. Észak-kaukázusi szövetségi körzet, Csecsen Köztársaság (orosz nyelven)
Telefon és fax: +7 (8712) 22-33-45
E-mail: tppchr@mail.ru
5. Tenderlehetőségek
Az oroszországi tenderlehetőségeket tartalmazó fontosabb weboldalak:
CISbids
CIStenders
Globaltenders
Tendersinfo
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Praktikus információk
1. Nagykövetségek és konzuli hivatalok
Magyarország Nagykövetsége Moszkvában
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Konkoly Norbert
I. o. tanácsos, első beosztott: Vida László
Külgazdasági attasék:
Kapitány Sándor (e-mail: SKapitany@mfa.gov.hu; tel: +7 495 641 7505; +7 916 968 6193)
Nagy Márk (e-mail: Mark.Nagy@mfa.gov.hu; tel: +7 495 641 7505; +7 985 666 8549)
Cím: 115127 Moszkva, ulica Moszfilmovszkaja 62.
Telefon: +7 (495) 641-75-01
Fax: +7 (495) 641-75-20
E-mail: mission.mow@mfa.gov.hu
Magyarország Főkonzulátusai Oroszországban
Magyarország Főkonzulátusa, Szentpétervár
Főkonzul: Nagy Gábor Ferenc
Vezető konzul: Czombos Ferenc (klasszikus ügyek)
Konzul: Póti László (vízum ügyek)
Külgazdasági attasé: Kádas Endre
Cím: 191025 Szentpétervár ul. Marata 15
Telefon: +7 (812) 312-6458, 312-6753
Fax: (+7 812) 312-6432
e-mail: mission.spt@mfa.gov.hu
Vízumügyek:
Telefonos vízum információ +7 (812) 314-5805
(hétfő-csütörtök 13.00-17.30-ig, azon kívül automatikus információ)
Ügyeleti mobiltelefon (munkaidőn túl, kizárólag bajba jutott magyar állampolgárok számára)
+7 812-999-0082, (helyi, vonalas telefonról: 999-0082)
Magyarország Főkonzulátusa, Jekatyerinburg
Főkonzul: Fábián Sándor
Első beoszott konzul: dr. Kádár András
Külgazdasági attasé: Szőke Szabolcs
Cím: 620075 Jekatyerinburg, ul. Gogolja 15.
Telefon: +7 343 355 9254
Fax: +7 343 355 9255
Ügyelet (munkaidőn kívül): +7 922 211 8766
Email: mission.jkb@mfa.gov.hu
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Magyarország Főkonzulátusa, Kazan
Főkonzul: Stifter Ádám
Első beoszott konzul: Czombos Ferenc
Külgazdasági attasé: Madari Ákos
Cím: Tatár Köztársaság, 420107 Kazan, Szpartakovszkaja u. 6.
Szuvár Pláza üzletközpont, 5. emelet
Telefon: +7 (843) 526 55 52, +7 (843) 526 55 53
Ügyeleti Telefon: +7 (917) 2-669-669
E-mail: mission.kzn@mfa.gov.hu
Oroszországi Föderáció Nagykövetsége Budapesten
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Evgenij Arnoldovics Sztaniszlavov
A konzuli osztály vezetője: Andrej Viktorovics Kapran
Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 35
Telefon: +36 1 302-5230; +36 1 332-4748; +36 1 269-01-52
E-mail: hungary@mid.ru
2. Beutazási feltételek
Külföldi állampolgároknak 2020. augusztus 1-jétől az Oroszországba történő belépéskor,
valamint tranzitálás esetén is három naptári napnál nem régebben elvégzett PCR-teszt negatív
eredményéről szóló orosz vagy angol nyelvű igazolással kell rendelkezniük. Az igazolást már
a járatra való regisztráláskor be kell mutatni. Előzetes online regisztráció nincs. A repülőgépen
osztják ki a regisztrációs adatlapokat, amelyeket határátlépéskor kitöltve át kell adni a
járványügyi hivatal képviselőinek. Hét napnál hosszabb idejű oroszországi tartózkodás az
általános szabályok szerint továbbra is regisztráció köteles. Oroszország a beutazáshoz oltási
kötelezettséget nem ír elő. A védőoltás megléte könnyítésekre nem jogosít.
Karanténkötelezettség: Nincs. Negatív teszteredmény birtokában nincs, teszt nélkül külföldit
nem engednek be az országba. Az üzleti célú beutazás feltétele: általános szabályok szerint
történik.
2021 júniusában Magyarország állampolgárai és ott tartózkodási engedéllyel vagy más állandó
tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkezők légi úton beléphetnek az Oroszországi
Föderációba. Amennyiben magyar állampolgár a listán szereplő országok valamelyikéből
közvetlen járattal érkezik Oroszországba, ebben az esetben is a belépése engedélyezett.
További hasznos információk: Konzuli Szolgálat tájékoztatás
3. Egészségügyi helyzet
Magyar állampolgárok részére a sürgősségi ellátás Oroszországban elvben ingyenes, de ekkor
is kérhetnek bizonyos „gondozási díjat”, egyéb esetekben az orvosi ellátásért fizetni kell. A
vízumkiadás feltétele az érvényes utazási biztosítás annak érdekében, hogy szélesebb körben
is biztosított legyen az ellátás baleset vagy betegség esetén.
Az oroszországi közegészségügy színvonala változó, a fizetős magán egészségügyi
intézmények magas színvonalú szolgáltatást nyújtanak. Az Oroszországba látogatók
járványveszélynek nincsenek kitéve.
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Oroszország egyes területein, így az uráli és szibériai körzetekben a HIV fertőzöttek száma
akár kétszeresen is meghaladhatja az országos átlagot. A vezetékes vizet elsősorban
tisztálkodásra használják, fogyasztásra pedig lehetőleg palackozott vizet vásároljanak. Időrőlidőre jelennek meg azonban híradások hepatitisz fertőzésekről, ezért ilyen védőoltás felvétele
ajánlott. Bővebb tájékoztatást a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján találnak.
Hivatalos információk a COVID-19 helyzetről
Az Oroszországi Föderáció szubjektumai önállóan döntenek a koronavírus járvány miatt
elrendelt korlátozó intézkedésekről. A nagyvárosokban, jellemzően, továbbra is fennmaradt a
publikus zárt helyeken és tömegközlekedési eszközökön előírt maszk- (esetenként: kesztyű-)
használat.
2021 júliusában több közigazgatási területen bevezetésre kerültek korlátozó intézkedések. Az
orosz oltási igazolásokat, vagy a 72 órán belüli, negatív eredményű PCR-teszt, vagy a fél éven
belül történt koronavírusban megbetegedés esetén kiállított igazolásának a bemutatását
kérhetik a szállodákban, éttermekben, színházakban és egyéb nyilvános helyen. Moszkvában
bevezetésre kerültek a QR-kódok, amelyeket azon állampolgárok igényelhetnek, akik fél éven
belül átestek a betegségen, vagy orosz oltási igazolással rendelkeznek. A QR-kód bevezetését
más közigazgatási terület is fontolgatja. Jelenlegi szabályozás szerint az oltási igazolásokat és
a QR-kódokat a 72 órán belüli PCR teszt kiválthatja.
Forrás: Konzuli Szolgálat tájékoztatás
Július 27-től beutazhatnak Magyarországra azok az orosz turisták, akik rendelkeznek
oltással – közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter a
reptéren adott nyilatkozatában emlékeztetett: az orosz kormány néhány héttel ezelőtti
döntésének megfelelően Oroszország újra megkezdte az üzleti és turisztikai vízumok
kiadását magyar állampolgárok számára. Ennek egyetlen feltétele az, hogy a kérelmező
rendelkezzen negatív PCR-teszttel. A kölcsönösség elve alapján az eddigi, üzleti célú
utazások mellett a fenti naptól a turisztikai célú beutazást is engedélyezik orosz
állampolgároknak, amennyiben megkapták az oltást.
4. Közbiztonság
Oroszország a terrorizmus célországai között a közepesen fenyegetett országok közé
sorolható. Az esetleges terrortámadások megelőzésére az országban nagy hangsúlyt
fordítanak, azokat a helyeket, ahol nagyobb tömeg fordul meg, így a kulturális, sport és
közintézményeket fokozottan ellenőrzik mágneskapuk elhelyezésével és személyi motozással.
Csecsenföld, Dagesztán, az észak-kaukázusi régió egyéb köztársaságai és megyéi utazás és otttartózkodás szempontjából a "II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek"
kategóriájába tartoznak.
Külföldi turisták általában nem válnak célpontjává erőszakos bűncselekményeknek, de a
Magyarországon megszokott elővigyázatosságra Oroszországban is szükség van. Lehetőség
szerint kerüljék a tömeges helyeket, vagy szükség esetén a tartózkodásukat ezeken a helyeken
minimális időre csökkentsék. Különösen a repülőtereken, pályaudvarokon, közlekedési
eszközökön legyenek nagyon figyelmesek és körültekintők.
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Kizárólag hivatalosan működő taxi társaságoktól rendeljenek taxit és ne üljenek be az ún.
„fekete taxikba”, melyek alacsonyabb tarifáért, illegálisan szállítanak utasokat és rájuk nézve
veszélyt jelenthetnek. Éjszaka lehetőleg ne tartózkodjanak egyedül elhagyatott külvárosi
területen. Vigyázzanak értéktárgyaikra és útleveleikre, különösen, a turista látványosságok és
a pályaudvarok környékén. Ne hagyják értéktárgyaikat őrizetlenül szállodaszobában vagy
járművek(b)en.
Az orosz rendőri szervek bármikor bárkit igazoltathatnak gyanú vagy ok nélkül is, ezért
mindig tartsa magánál útlevelét, a regisztrációt tanúsító dokumentumot és a határon kapott
migrációs kártyát.
Előfordulhat, hogy őrizetbe vett vagy letartóztatott személyek esetében az orosz hatóságok
nem tájékoztatják a külföldi állampolgárt a konzuli védelemhez való jogáról, és a
nagykövetséget, illetve főkonzulátusokat sem értesítik a konzuli egyezményben
meghatározott határidőn belül az eljárás megindításáról. Ilyen esetekben lehetőség szerint
közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a konzuli szolgálattal. A konzuli ügyelet folyamatosan
működik.
Forrás: Konzuli Szolgálat tájékoztatás
5. Infrastruktúra, közlekedés
A moszkvai és a nagyvárosi úthálózat jó állapotú, de a forgalmi dugók miatt nem megoldott a
zavartalan közlekedés. A mindennapos felszíni közlekedési káoszt a metróhálózat tudja csak
enyhíteni, ami azonban egyes napszakokban szintén túlzsúfolt. Közlekedni kiválóan lehet
metróval, autóbusszal, villamossal, trolibusszal.
Gépkocsivezetés: A gépjármű közlekedési morál és biztonság jelentősen eltér a
Magyarországon, illetve az Európában megszokottól. Az Oroszországba gépkocsival
látogatók saját érdekükben legyenek figyelemmel a helyi közlekedési szokásokra.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy gépjárművezetés esetén alkohol fogyasztása
nem megengedett. A hideg idő beköszöntével számítani kell az utak jegesedésére, ami hidak
esetében száraz időben is bekövetkezhet. Tekintettel a jelentős mennyiségű téli csapadékra,
téligumi használata szükséges. A szöges gumik használata engedélyezett.
Oroszország elismeri és elfogadja az 1968-as Bécsi Közlekedési Egyezményben részes
tagállamok állampolgárainak hazai hatóság által kiállított vezetői engedélyét és a nemzetközi
vezetői engedélyt. Ez utóbbi megléte esetén megkövetelik a hazai kiállítású vezetői engedély
bemutatását is.
Javasoljuk az Oroszországban gépkocsival közlekedőknek - különös tekintettel a közúti
árufuvarozást végzőkre - megbízható, éjszakai, rossz fényviszonyok között is jó minőségű
felvételt készítő, nagy felbontású, széles látószögű fedélzeti kamerák használatát. Az ilyen
eszközök használata megkönnyítheti egy esetleges baleset körülményeinek tisztázását,
felelősség megállapítását, így lerövidítheti az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások időtartamát.
2009. január 1-től az Oroszországi Föderáció is tagja a nemzetközi zöldkártya rendszernek,
tehát a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás érvényes Oroszországban is. A zöld kártyát
azonban továbbra is minden esetben ki kell váltani.
Forrás: Konzuli Szolgálat tájékoztatás
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6. Repülőterek
Főbb nemzetközi repülőterek Moszkvában: Sheremetyevo, Domodedovo Vnukovo,
Szentpéterváron: Pulkovo, Kazanyban: Kazan.
Az Aeroflotnak közvetlen járata van Budapest és Moszkva között, a Wizzair pedig Budapestről
Moszkvába (Debrecenből is), Szentpétervárra és Kazanyba indít járatokat.
A WizzAir három városba szállít utasokat Magyarországról: Moszkvába (2013 óta),
Szentpétervárra (2017 óta) és Kazanyba (2019 óta).
Oroszországi nemzetközi repterek honlapjai:
Domodedovo Moscow Airport
Sheremetyevo International Airport
Pulkovo Saint Petersburg Airport
Aeroflot Russian Airlines
7. Banki szolgáltatások elérhetősége
Az elmúlt években számos előrelépés történt a bürokrácia felgyorsításában, a banki
szolgáltatások fejlesztésében. Ezen kívül Oroszország jövőbeli prioritásai között szerepel a
gazdaság nagymértékű digitalizációja és ezáltal az átláthatósága, amely megkönnyítheti az
üzletelést.
Az orosz bankrendszer működését „A bankokról és banktevékenységről„ (orosz nyelven) szóló
törvény szabályozza. A jegybank szerepét Oroszország Központi Bankja látja el. A jegybank
az országban 12 rendszerszintű fontosságúnak minősített bankot tart nyilván.
Az állami hányad a kereskedelmi banki szektorban magas, 70% körüli, a külföldi
érdekeltségűeké 20% közelében van. A bankszektor stabilitását a COVID járvány sem ingatta
meg. Számos olyan bank létezik, amely magyar vállalatok számára pénzügyi partnerként
ajánlható, az OTP-nek bejegyzett bankja van Oroszországban. Az elmúlt évek gyakorlata
alapján a magyar pénzintézetek igény esetén készek az orosz partner bankot bevizsgálni. A
folyószámlanyitáshoz szükséges dokumentumok köre bankonként eltérhet, de egyszerű betéti
számlát már egy útlevéllel és érvényes vízummal is nyithatunk.
Az üzleti morál Oroszországban folyamatosan javul, a nemfizetések kockázati szintje átlagos.
Új üzleti partnernél azonban célszerű biztonságos fizetési módot (előre fizetést, vagy
akkreditív nyitást kérni), tartós üzleti kapcsolatnál az orosz partner általában 60-90 napos
fizetési halasztást köt ki. Az árfolyamkockázat tényező magas, a rubel árfolyama erősen függ
a szénhidrogén árak alakulásától és a szankciós politika hatásaitól.
8. Egyéb
Oroszország telefonos országhívószáma: 7. Moszkva körzetszáma: 495, Szentpétervár
körzetszáma: 812, Jekatyerinburg körzetszáma: 343, Kazany körzetszáma: 843.
Oroszországban a munkaidő általában hétfőtől péntekig, reggel 9-től délután 6 óráig tart. Az
üzletek hétköznaponként 10-20 óra között vannak nyitva, azonban a bevásárlóközpontok és
az élelmiszerboltok többsége hétvégén, vasárnap is nyitva tart. A pénzváltóhelyek
nyitvatartása általában a bankokéhoz igazodik, de számos pénzváltó éjjel-nappal üzemel.
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Kultúra
1. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
Az orosz üzleti környezetre általánosságban véve elmondható, hogy a globalizáció ellenére
még mindig az orosz nyelv az üzleti nyelv, és ezt a fogadó országban el is várják a külföldi
partnerektől. A nagyvárosok fiatalabb generációja kész angolul is tárgyalni, azonban az
idősebb orosz döntéshozók megkövetelik az orosz nyelvet.
Néhány ágazat, mint például a startup és IT szektor, vagy például orosz multinacionális cégek
kivételt képeznek, ott az angol nyelv használata is elegendő. Minden esetben nélkülözhetetlen
az orosz nyelvű marketing anyagok (brosúra, kiadvány, termékismertető, árajánlat) megléte,
hiszen az orosz importáló cégek megszokták, hogy a külföldiektől orosz nyelvű anyagokat
kapnak, anélkül nehezen állnak szóba külföldi cégekkel. A tárgyalás bemutatkozással indul,
ekkor illik a partner szemébe nézni. Célszerű orosz nyelvű névjegykártyát is csináltatni.
A rang fontos szerepet játszik a tárgyalások során. Az orosz üzleti világban alapvető szerepet
játszik a vállalaton belüli hierarchia, azaz, hogy a döntéshozók feljebbvalók beosztottaiknál.
Ez a mentalitás gyakran a tárgyalások során is érzékelhető. Az idősebbek tisztelete és a
hierarchia felismerése és betartása a későbbiekben erős üzleti kapcsolatokat eredményezhet.
A tárgyalások szigorú napirend szerint zajlanak, amitől az orosz partnerek nem térnek el.
Elvárják, hogy a külföldi partner pontosan érkezzen a tárgyalásra, azonban tőlük ezt nem lehet
elvárni. Oroszországban nem a pontosság, hanem a türelem számít erénynek. A
megbeszéléseket pontosan kezdik, de hosszan elnyújtják. A döntéshozatal általában lassú és
nehézkes.
Az első találkozó a bizalom kiépítésének jegyében zajlik, érdemi tárgyalás ekkor általában még
nincs. Az általában jellemző alacsony bizalomszint miatt célszerű egy, az orosz partnerek által
ismert és becsült közvetítő személyt igénybe venni a tárgyalások során.
Az orosz kultúrában elengedhetetlen a személyes kapcsolatok ápolása, legtöbbször az első
sikeres üzlet megkötéséig vagy egy disztribútori szerződés aláírásáig többször is ki kell
látogatni Oroszországba. Az orosz ügyfél szereti jobban megismerni partnerét, így több időt
és pénzt kell belefektetni a partnerség kialakításába, mint például egy angolszász országban.
Összességében elmondható viszont, hogy sok esetben a kapcsolatok fokozatos ápolása révén
nem csak egy „partneri”, hanem egy „bizalmi” viszony is kialakul az orosz
ügyfelekkel/disztribútorokkal, amelynek köszönhetően egy válságosabb időben is jobban
kitartanak az adott külföldi partnercég mellett. Az orosz férfiak jelentős része nehezen tudja
elfogadni a női szereplőket az üzleti világban.
Öltözködésben a hagyományos öltöny, nőknél a kosztüm az elfogadott. A cipő nagyon fontos,
annak állapotáról, minőségéről, áráról csakúgy, mint a karóráról az orosz partner sok mindent
kikövetkeztet.
Hagyományos szokás a munkavacsora, ilyenkor pohárköszöntőt mondanak és az üzletfelüket
megajándékozzák. Az ajándék értéke az üzletfél rangjával emelkedik.
Forrás: cegvezetes.hu, ediplomat.com
További hasznos információk angol nyelven:
Everyculture.com
Culture Crossing Guides
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2. Fontosabb ünnepek
•
•
•
•
•
•
•
•

január 1-5. – újév
január 7. – karácsony
február 23. – az anyaország védői
március 8. – nőnap
május 1. – a tavasz és a munka ünnepe
május 9. – a győzelem napja
június 12. – Oroszország (függetlenség) napja
november 4. – a nemzeti egység napja

3. Vallás, vallási szokások
Az Oroszországi Föderáció legnagyobb egyháza az orosz ortodox egyház. Az ortodox a
kereszténység egyik fő irányzata, amely elsősorban az egykori Keletrómai Birodalom
területén, illetve attól keletre számít meghatározónak. Az ortodox keresztények
önmeghatározása szerint az ortodoxia az egyetemes kereszténység egyetlen legitim örököse,
amely egyedüliként őrizte meg Jézus és a 12 apostol tanításait változtatás nélkül. Az ortodox
keresztények nem ismerik el azokat a dogmákat, amelyeket az első hét egyetemes zsinat után
fogalmaztak meg nyugaton (ilyen például Mária szeplőtelen fogantatása). A keleti egyházak
nem ismerik el a pápát a legfőbb méltóságnak, helyette sokáig a konstantinápolyi pátriárka
volt a nem hivatalos vezető. Nincs központosított egyházszervezetük, jelenleg négy
patriarchátus és számos önálló nemzeti egyház alkotja az ortodoxiát. A két irányzat kölcsönös
kiátkozását 1965 végén oldotta fel VI. Pál pápa és I. Athinagorasz konstantinápolyi pátriárka.
Oroszország alkotmánya szerint az ország világi állam. Semmiféle vallást nem lehet államivá
vagy kötelezővé nyilvánítani. A vallásos gyülekezetek az államtól külön állnak és a törvény
előtt egyenlők. Minden állampolgárnak garantálják a lelkiismereti szabadságot, a
vallásszabadságot, a vallásos vagy egyéb meggyőződéseinek a nyilvános megnyilatkoztatását.
Forrás: Wikipédia
4. Történelmi áttekintés
Oroszország történelme egészen a népvándorlásokig nyúlik vissza (III.-VIII. század). A keleti
szlávok ez idő tájt húzódtak északra a nyílt síkságokról. A mai Oroszországot a VIII. században
a varégok alapították. Ruszik, a varégok egyik törzsének főnöke 862-ben államot alapított
Novgorodban, az állam neve Rusz lett. Ezután az új állam terjeszkedni kezdett, majd az
uralkodó áthelyezte székhelyét Kijevbe. A kijevi Rusz virágkorát a X.-XI. században élte,
azonban a XI.-XII. század nagy változásai nagy hatással voltak rá. A kunok támadása és a
keresztes hadjáratok következtében a mai Ukrajna területéről kétirányú vándorlás indult meg
nyugat és kelet felé. Ekkor vált ketté az orosz (nagyorosz) és az ukrán (kisorosz) nép. A tatár
hódítások után az újkori Oroszország központja Moszkva lett, amely lassanként képes volt
saját uralma alatt egyesíteni az orosz fejedelemségeket.
Mihály cár 1613-ban alapította meg az 1917-ig uralkodó Romanov-dinasztiát. Ennek
legjelentősebb alakja I. Péter cár volt, aki 1689-től erős, nyugati mintára szervezett államot
hozott létre. Oroszország a napóleoni háborúk után lett nagyhatalom. A XIX. században
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jelentős ipar épült ki az országban, de a feudális viszonyok sokáig fennmaradtak, és azok
lebontása után sem volt képes az ország korszerű demokráciává válni. A XX. század elejére
Oroszország katonailag is meggyengült, vereséget szenvedett az 1905-ös orosz–japán
háborúban és az első világháborúban is.
A gyengeséget kihasználva a bolsevikok 1917-ben megdöntötték a cárizmust és átvették a
hatalmat, majd 1922-ben megalapították a Szovjetuniót. A Szovjetunió talán legvéresebb
időszakát Sztálin uralma alatt élte át. Rendkívül erőltetett ütemű iparosítás folyt, ennek
mellékhatásaként éhínség pusztított Ukrajnában. A második világháború alatt a Szovjetunió
26 millió állampolgára halt meg és az anyagi kár is hatalmas volt, de a háború végére a
Szovjetunió vált a világ két szuperhatalmának egyikévé az USA mellett.
1985-től a Mihail Gorbacsov által megfogalmazott és meghirdetett nyitás (glasznoszty) és
átalakítás (peresztrojka) politikájának hatására megkezdődött a Szovjetunió belső felbomlása,
megerősödtek a nacionalista függetlenségi törekvések.
A folyamat 1991 augusztusáig tartott, amikor egy sikertelen puccskísérletet követően a
tagköztársaságok egymás után kiáltották ki a függetlenségüket és elszakadtak a központi
hatalomtól. A Szovjetunió hivatalosan 1991. december 25-én szűnt meg, a jogfolytonosságot
Oroszország vette át a nemzetközi szervezetekben. A rendszerváltás súlyos árat követelt
Oroszország lakosságától. Az ipari termelés és az életszínvonal jelentősen visszaesett. Nagyon
rövid idő alatt kialakult egy újgazdag réteg, amely a kezére került tőkét az országon kívülre
menekítette, így a gazdaságot a nagyarányú tőkekivonás is sújtotta. A kedvezőtlen folyamatok
Vlagyimir Putyin elnökké választása után fordultak meg. Az olajjövedelmek segítségével
sikerült konszolidálni a gazdaságot.
2014. március 18-án a Krími Köztársaság és Szevasztopol városa önálló föderációs alanyokként
csatlakoztak az Oroszországi Föderációhoz, de ezt a nemzetközi közösség nem ismeri el.
Forrás: Wikipédia
5. További hasznos információk (angol nyelven)
Országismertetők:
CIA Factbook
Britannica
Freedom House
Kormányzati intézmények oldalai:
Az orosz Elnök hivatalos weboldala
Oroszországi Föderáció kormányának hivatalos weboldala
Oroszországi Föderáció Külügyminisztériuma
Oroszországi hírportálok:
The Moscow Times
Pravda
Russia Today
Regnum (orosz nyelven)
Az ország földrajzáról:
Wikipédia
Az ország történelméről:
Wikipédia
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Kézirat lezárva: 2021. július
További információ:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: + 36 1 474 5147
E-mail: intdept@mkik.hu
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