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Alapadatok

Hivatalos név: Szlovák Köztársaság
Főváros

Pozsony

Államforma

Parlamentáris köztársaság

Kormányzat

Pénznem

A végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány, melynek tagjai a
miniszterelnök, a helyettese és a miniszterek. A miniszterelnököt az
elnök nevezi ki.
euró (1€=100 eurocent)

Hivatalos nyelv

szlovák

Beszélt nyelvek

szlovák, magyar, roma, ruszin

Területe

49 036 km²

Lakossága

5,439 millió (2017-es népszámlálás)

Időeltolódás

GMT + 1 óra

Etnikai megoszlás

szlovák (80,7%), magyar (8,5%), roma (2,0%), cseh (0,6%), ruszin
(0,6%), ukrán (0,1%), lengyel (0,1%), morva (0,1%), német (0,1%)

Vallások

római katolikus (62,0%), evangélikus (5,9%), görög katolikus (3,8%),
református (1,8%), ortodox (0,9%), egyéb (0,3%), felekezeten kívüli
(13%)

Nemzeti ünnep

január 1. (függetlenné válás évfordulója)

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia

A Szlovák Köztársaság kelet-közép-európai állam a Kárpát-medence északi részén.
Nyugatról Csehország és Ausztria, délről Magyarország, keletről Ukrajna, északról pedig
Lengyelország határolja. Szlovákia az 1996-os közigazgatási reform óta 8 kerületre (kraj),
azon belül összesen 79 járásra (okres) oszlik. Az ország területén 2002-ben 2891 község volt,
melyek közül 138 város. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia
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Gazdasági helyzet
1. Legfontosabb indikátorok

Legfontosabb indikátorok
2009
GDP (milliárd USD)*
Egy főre jutó GDP (USD)*
Egy főre jutó GNI (USD)*
GDP növekedési üteme (%,
év/év)*
Ipari termelés növekedési
üteme (%)*
Infláció (fogyasztói árak,
%)*
Exportvolumen (milliárd
USD)*
HDI (Emberi Fejlettségi
Index)**
GCI (Globális
Versenyképességi Index)***

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

89,04

90,18

98,99

94,41

98,72

101,17

88,45

89,64

95,24

105,9

16531.7

16727.3

18338.4

17460.0

18237.0

18670.9

16309.1

16506.0

17510.1

19443.6

17050.0

17240.0

17240.0

17540.0

18140.0

18240.0

17520.0

16950.0

16650.0

18260.0

-5.5

5.7

2.9

1.9

0.7

2.8

4.8

2.1

3.0

4.0

-13.2

11.9

5.4

1.9

-6.0

14.1

6.4

-1.1

2.9

9.3

1.6

1.0

3.9

3.6

1.4

-0.1

-0.3

-0.5

1.3

2.5

60,58

69,72

84,16

85,95

92,42

92,59

81,4

84,01

90,58

101,76

0,823.

0,829

0,836

0,841

0,844

0,845

0,849

0,851

0,854

0,857

4,3

4,3

4,24

4,18

4,14

4,1

4,14

4,22

66,28

66,84

Forrás: * http://data.worldbank.org/country/slovak-republic
** http://hdr.undp.org/en/statistics/, kategória: „magas”
*** https://tradingeconomics.com/slovakia/competitiveness-index
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/
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2. A külkereskedelem fő jellemzői
A külkereskedelem fő jellemzői
Exportvolumen

94,016 milliárd USD (2018)

Legfontosabb exportpartnerek

Németország (22%), Csehország (12%), Lengyelország
Franciaország (6,3%), Olaszország (5,7%), Ausztria
Magyarország (5,6%)

Legfontosabb exporttermékek

járművek és kapcsolódó alkatrészek,
berendezések, atomreaktorok, vas és acél
85,899 milliárd USD

Importvolumen

gépek

és

(7,6%),
(5,7%),

elektromos

Legfontosabb importpartnerek

Németország (20%), Csehországban (11%), Kína (6,5%), Dél-Korea
(6,4%), Vietnám (6,3%), Lengyelországban (6%), Oroszország (5,6%),
Magyarország (5,1%)

Legfontosabb importtermékek

gépek és elektromos berendezések, járművek és kapcsolódó
alkatrészek, atomreaktorok, üzemanyagok és az ásványolaj

Forrás: https://tradingeconomics.com/slovakia/exports-by-country

3. Gazdasági helyzet
A szlovák gazdaság meghatározó ágazata az ipar, amely domináns eleme a
foglalkoztatásnak, a hozzáadott érték képzésnek, garantálva a makrogazdasági stabilitást
az export teljesítmény növelésével és a magas hatékonyságú innovációval. A feldolgozóipar
fejlesztése a nemzetgazdaság bővítésének meghatározó eleme, ami közvetve a
nemzetgazdaság minden ágazatára pozitív hatással lehet. A feldolgozóipar fejlesztése
azonban már egy új dimenzióban történik, aminek hajtóerejét az intelligens technológiák és
foglalkoztatás bevezetése adja. A termelési kapcsolatok teljes átalakításának alapja az Ipar
4.0 bevezetése. Ennek kiindulópontját az intelligens szakosodáshoz kapcsolódó stratégiai
kutatás és innováció koncepciójának elfogadása biztosítja. Az új iparpolitika már nem az
energiaigényes ágazatok támogatására épül, hanem olyan innovatív megoldások
bevezetésére, amelyek csökkentik az energia-és anyagfelhasználást, valamint a káros anyag
kibocsátást. A befektetésösztönzésben a fő feladat a proaktív tevékenység erősítése, az
export lehetőségek dinamizálása a keleti régiók foglalkoztatásának növelése és
felzárkóztatása érdekében.
Forrás: http://exporthungary.gov.hu/download/2/76/52000/Szlov%C3%A1kia.pdf
2018-ban a szlovák gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (26,2%), a
nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és
vendéglátás (20,2%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humánegészségügyi és szociális ellátás (14,8%). Az EU-n belüli kereskedelem a szlovák export
86%-át teszi ki. A Szlovákiába behozott termékek 80%-a EU-tagországból érkezik.
Forrás: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/membercountries/slovakia_hu
A Covid-19 vírus okozta globális járványhelyzet, illetve annak gazdasági hatásai 2020.
március elején Szlovákiát is elérték, a kormányzat számos intézkedést vezetett be a járvány
országon belüli megfékezése érdekében és a gazdaságra gyakorolt hatásainak mérséklése
céljából. Tekintettel arra, hogy Szlovákia nyitott, exportorientált gazdaság, az EU négy
legnyitottabb gazdaságának egyike, a világjárvány és az azt követő recesszió súlyos hatással
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van az országra. A szlovák kormány március végén bemutatta hét pontból álló
intézkedéscsomagját az új koronavírus-járvány által sújtott gazdaság támogatására. A
bevezetésre került intézkedések miatti kiadások az ország GDP-ének 1%-át teszik ki
havonta. A kormány által bejelentett kárenyhítő intézkedések összköltsége azonban a
tervek szerint elérheti az 1,5 milliárd eurót, és az intézkedések összege akár havi 1 milliárd
euróval (kb. a GDP 1%-a) is növekedhet. Az elektromos áram árát központilag csökkentik,
az ár egy részét átvállalja az állam. Szlovákia 900 millió eurós pénzügyi injekciót kap az EUtól, valamint az ország rendelkezésére áll 4 milliárd euró uniós forrásokból is. A kormány
és a bankok között megállapodás született arról, hogy a koronavírus-járvány idején a
pénzintézetek ügyfelei kérvényezhetik a hiteltörlesztés elhalasztását, amelynek maximális
ideje kilenc hónap lehet. A Munka Törvénykönyvének módosítása számos intézkedést
vezetett be, amelyek lehetővé teszik az otthoni és a rövidített munkavégzést. Szlovákia,
Csehországhoz hasonlóan 80 százalékos bérgaranciát nyújt bizonyos feltételek fennállása
esetén, többek között a vírus miatt leállásra kényszerült vállalatok munkavállalói számára.
A kormány havi 500 millió eurós bankgaranciát nyújt annak érdekében, hogy a
pénzintézetek kedvező feltételek mellett finanszírozhassák a vállalkozásokat, így
kamatmentes vagy kedvezményes kamatozású rövid lejáratú hitelek biztosíthatóak a kkv
szektornak. A polgárok, önálló vállalkozók, kis-, és középvállalatok (250 alkalmazottig) a
veszélyhelyzet fennállása alatt bármikor kérvényezhetik a tartozásuk törlesztőrészlete
fizetésének moratóriumát, maximum kilenc hónappal történő halasztását.
Forrás:
ITM
https://ma7.sk/aktualis/a-kormany-sajtotajekoztatoja-a-gazdasagban-erdekeltcsoportoknak
https://www.whitecase.com/publications/alert/overview-most-recent-measuresgovernment-slovak-republicregarding-spread-covid
https://uzletem.hu/vallalkozo/gazdasagelenkito-csomag-biztato-jelek
A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő leminősítette Szlovákiát, elsősorban azzal a
várakozásával indokolva a lépést, hogy az új koronavírus okozta járvány az idén súlyos
recessziót okoz a szlovák gazdaságban és a szlovák államháztartási helyzet is meredeken
romlik. A hitelminősítő előrejelzései szerint a szlovák hazai össztermék (GDP) az idei év
egészében reálértéken 10 százalékkal zuhan, miután a külső kereslet jelentősen gyengül, és
a Covid-19 járvány megfékezését célzó hazai korlátozások a belső keresletet is megterhelik.
A hitelminősítő várakozása ugyanakkor az, hogy a szlovák hatóságok május közepétől
hozzákezdenek a március 13-a óta érvényben lévő gazdasági korlátozó intézkedések
fokozatos enyhítéséhez, a gazdaságban az idei év második felétől fellendülés kezdődik és a
szlovák hazai össztermék 2021-ben 6,8 százalékkal nő.
Forrás: https://parameter.sk/leminositette-szlovakiat-fitch-ratings
Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a tavalyi 2,3 százalékos GDP növekedés után idén
a COVID 19 járvány következtében -6,7 százalékos csökkenés várható, majd jövőre újból 6,6
százalékos növekedés. A Bizottság a tavalyi 2,8 százalékos infláció után 2020-as évre 1,9
százalékot jósol és 8,8 százalékos munkanélküliséget (tavaly 5,8 százalék volt). AZ IMF 6,2
százalékos GDP visszaesést prognosztizál, míg a Szlovák Nemzeti Bank a járvány okozta
recesszió elhúzódásának és mélységének függvényében 1,4 - 9,4 százalékos visszaesést.
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Forrás:https://china-cee.eu/2020/05/05/slovakia-economy-briefing-coronavirus-andeconomic-outlook-of-slovakia/
4. További hasznos gazdasági információk:
Export Hungary:
http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-szlovakia
CIA Factbook:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lo.html#Econ
ENSZ fejlesztési program, Humán Fejlettségi Index: http://hdr.undp.org/en/statistics/
Versenyképességi Index: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-20142015/economies/#indexId=GCI&economy=SVK
A Világbank adatbázisa: http://data.worldbank.org/country/slovak-republic
Szlovákia központi statisztikai hivatala angol nyelven:
http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAf
GjzOIDzT0tnJwMHQ0s_IJcDTxDHAPcg7xMDA1MTIEKIoEKDHAARwNCsP1o8BKnN0dPUzMfQwMLHzcTQ08HT1CgywDjY0NHI2hCvBY4eeRn5uqX5AbYZBl4qg
IAL9TbiU!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vu/
Gazdaságtörténet: http://www.slovakia.org/economy1.htm
ENSZ-adatok:
http://data.un.org/Data.aspx?q=slovakia&d=PopDiv&f=variableID%3a12%3bcrID%3a703

Kétoldalú kapcsolatok Magyarországgal
1. Politikai, államközi kapcsolatok
1993. január 1-én történt a diplomáciai kapcsolatfelvétel az akkor megalakult önálló Szlovák
Köztársasággal. 1995. március 19-én aláírták a két ország kapcsolatait átfogóan szabályozó
„alapszerződést”. 1998. október 24-én aláírásra került az alapszerződés teljesítését ellenőrző
mechanizmusra vonatkozó megállapodás: 11 kormányközi vegyes bizottság alakult, és a
2004. év végén ez a mechanizmus kibővült az önkormányzatok határon átnyúló
együttműködését segíteni hivatott 12. vegyesbizottsággal is. 2000. augusztus 18-án
főkonzulátus nyílt Kassán, Szlovákia 2001. szeptember 1-jén nyitotta meg főkonzulátusát
Békéscsabán. 2000-2001-ben újjáépült az Esztergom és Párkány közötti Mária-Valéria híd.
Bővült a határátkelők száma, javult az országaink közlekedési infrastruktúrája közötti
összeköttetés is (autópálya-kapcsolat Budapest és Pozsony között, a Komárom-RévKomárom közötti felújított közúti Duna-híd átadása). 2001 és 2003 között a
kedvezménytörvény ügye némileg visszavetette a kétoldalú kapcsolatokat, de 2003.
december 12-én a külügyminiszterek aláírták azt a kompromisszumos megállapodást,
amelynek köszönhetően, a jegyzékváltást követően 2004. február 13-tól életbe lépett a
magyar, illetve szlovák kisebbségek kölcsönös kulturális és oktatási támogatását lehetővé
tevő mechanizmus. Az elmúlt években látványos fejlődést mutat a határon átívelő
együttműködés, a több mint 600 km hosszan húzódó szlovák-magyar határ teljes egészét
lefedve kilenc eurorégió jött létre.
Forrás: Magyarország Nagykövetsége, Szlovákia
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Magyarország és Szlovákia együttműködése az elmúlt évben sikertörténetek sorozatává
vált. 2020. május 12-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Richard Sulík
szlovák miniszterelnök-helyettes 2020. május 12-i találkozóján számos területen sikerült
megerősíteni a magyar-szlovák gazdasági együttműködést. Magyarországnak Szlovákia a
3. legfontosabb kereskedelmi partnere, a 2. legfontosabb exportpiac, a magyar
tőkekifektetések 3. legfontosabb célpontja. 2020. augusztusában átadják a 600 méter hosszú
új komáromi hidat. 2022-ig átadnak hat új átkelőhelyet, ezek közül 3 Ipoly-hidat. Továbbá
2022-re elérik, hogy Miskolcról Kassáig végig gyorsforgalmi úton lehessen közlekedni.
Megállapodtak abban is, hogy 2020 végéig két ponton összekötik a két ország
villamosenergia-hálózatát. Elhárult az akadály az elől is, hogy a magyar-szlovák
gázvezetékrendszereket összekötő interkonnektoron Magyarország irányából Szlovákia
irányába a kapacitást 3-szorosára növeljék meg. Így 2024-től Magyarország felől
Szlovákiába évente több mint 5 milliárd köbméternyi gázt tudnak szállítani. A magyarszlovák gázvezetékrendszer összekötéséhez kapcsolódó magyarországi beruházás 43
milliárd forintba fog kerülni, ennek pénzügyi fedezete biztosított. Korábban soha ennyi
közúti közlekedési összeköttetés, soha ilyen szoros energetikai összeköttetés nem volt a két
ország között.
Forrás:https://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-eskulugyminiszterium/hirek/magyarorszag-es-szlovakia-egyuttmukodese-sikertorteneteksorozatava-valt
2. Gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok
Szlovákia a 654 km-es közös határszakaszával, azonos mennyiségi és minőségi
standardokkal, hasonló kereskedelmi kockázati szinttel, alacsony szállítási költségekkel,
hazai bázisról kiszolgálható szervizzel ideális feltételeket biztosít a magyar, elsősorban
KKV-k külpiaci terjeszkedéséhez. Ezzel összhangban a kétoldalú gazdasági kapcsolatok
rendkívül széles skálán mozognak. Itt az együttműködés minden olyan formája
megtalálható, amely más relációkban csak külön fordul elő: áru és
szolgáltatáskereskedelem, kétoldalú tőkekapcsolatok, közös energetikai és közlekedési
infrastruktúrafejlesztés, határ menti és regionális együttműködés, munkaerő csere,
közvetlen és közvetett uniós források kihasználása, köz-és közüzemi beszerzések.
A reláció másik meghatározó jellemzője a kis-és középvállalkozások meghatározó és egyre
növekvő száma és jelentősége a kétoldalú kapcsolatokban. Jelenleg több mint 9800 magyar
cégnek van valamilyen érdekeltsége. Az elmúlt években jelentősen megemelkedett a
Magyarországon letelepedett szlovák cégek száma, aminek eredményeként jelenleg több
mint tízezer szlovák társaság vállalkozik Magyarországon.
A Szlovákiába történő tőkekihelyezés magyar szereplői elsősorban a MOL, az OTP Bank, a
Danubius, az Accor-Pannonia, az Axiál, a Jász- Plasztik és az Egis.
A legnagyobb szlovák befektetők Magyarországon a Slovensky Investicny Holding
(ingatlanfejlesztés), a Holcim CRH Slovensko (cement-, kavics- és betongyártás), a J&T
(ingatlanfejlesztés), a Penta (kockázati tőke/élelmiszeripar), az uniCode (IT), valamint az
I.D.C. Holding (élelmiszer).
A magyar-szlovák gazdasági együttműködés legfontosabb intézményes keretét a MagyarSzlovák Gazdasági Együttműködési Kérdések Vegyes Bizottsága (GEK VB) adja. A GEK VB
harmadik ülésére 2017. október 30-án, Kassán került sor. Az üléshez kapcsolódóan
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Kooperációs Börze került megrendezésre, amelyen 19 országból közel 300 vállalkozás
mintegy 600 képviselője vett részt, és közel 800 B2B találkozót tartottak. A negyedik ülésre
2018. november 22-én kerül sor Komáromban.
A HIPA 2014. december 15. napján írt alá együttműködési megállapodást a SARIO-val,
annak érdekében, hogy a határ menti járásokban a két országba történő befektetéseket
előmozdítsák.
A Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. (CED) külpiaci irodát
működtet Szlovákiában: Dunaszerdahely, Érsekújvár, Rimaszombat, Kassa, Királyhelmec,
Párkány és Ipolyság. Az irodák célja a közép-európai országok és hazánk mikro-, kis- és
középvállalkozói közötti együttműködés elősegítse.
Forrás: http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-szlovakia
A külgazdasági tevékenység erősítésének gyakorlati megvalósításaként – a külképviseletek
közül elsőként - 2014. december 14-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
megnyitotta Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének Üzleti Központját. Az Üzleti
Központ tárgyalási, vállalati bemutatkozást segítő infrastruktúrát, ügyintézői
munkaállásokat biztosít a kiutazó magyar és a magyar üzleti lehetőségek iránt érdeklődő
szlovák kis- és középvállalkozások részére. Közreműködik a partnerek és üzleti lehetőségek
felkutatásában, tárgyalások, árubemutatók, kontaktnapok szervezésében és a helyszín
biztosításában, közös uniós projektek beindításában, széleskörű relációs és üzleti
tanácsadás biztosítása mellett. Az Üzleti Központ szorosan együttműködik a CED - Középeurópai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. hat regionális szlovákiai irodájával
(http://hatarontul.hu/) és a HIPA-val.
Forrás:
https://pozsony.mfa.gov.hu/page/K%C3%BClgazdas%C3%A1gi%20inform%C3%A1ci%C
3%B3k
A határ menti együttműködések, gazdasági és turisztikai fejlesztések fontos eszközét adják
az Európai Területi Társulások, amelyek száma a magyar-szlovák határ mentén a
legnagyobb.
A regionális együttműködés jelentős bázisa a 2014-2020-as időszakra szóló Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 172,3 M eurós keretösszeggel. A
Magyarország és Szlovákia közti Interreg program tervezése a 2021-2027 időszakra
megkezdődött 2019-ben. Az öt általános fejlesztési cél, amelyet az Európai Unió határozott
meg a következő időszakra: Intelligensebb Európa (innováció, digitalizáció); Zöldebb,
karbonmentes Európa; Jobban összekapcsolódó Európa: a stratégiai szállítási és digitális
hálózatokkal; Szociálisabb Európa; A polgáraihoz közelebb álló Európa.
Forrás: http://www.skhu.eu/program/interreg-2021-2027
A kétoldalú forgalom dinamizálásának fontos eleme lehet a kis- és középvállalkozások
fokozottabb bekapcsolása a nagyvállalatok beszállítói hálózatába, a forgalom mintegy 36%át kitevő feldolgozóipari kooperációs szállítások bővítése, és nem utolsó sorban a
választékot mindkét országban szélesítő, kiváló minőségű élelmiszeripari termékek
szállítása. Az ágazati struktúrát tekintve az alábbi területeket érdemes kiemelni: autóipar,
elektrotechnika, autóipari- és elektrotechnikai beszállítások, gépipar, feldolgozóipar,
élelmiszerek, gyógyszerek, egészségipar, vegyipari termékek, mezőgépek, haditechnikai és
kettős hasznosítású termékek gyártása, szoftverfejlesztés, IT hálózatok, mérnöki
szolgáltatások, környezet-és hulladékipar, szolgáltatás kereskedelem. A befektetői
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kapcsolatok bővítési lehetőségei közül a legfontosabbak az alábbiakban foglalhatók össze:
együttműködés a beszállítói hálózatokba történő bekapcsolódás területén, nemzeti
nagyvállalatok regionális piaci terjeszkedésének támogatása, ipari parki fejlesztésekben
való közös részvétel a határ menti régiókban, K+F+I területén történő együttműködés,
turisztikai fejlesztésekbe történő bekapcsolódás, közös egymás lehetőségeit kiegészítő –
fejlesztések.
Forrás:
file:///D:/ORSZAGPROFILOK/2020_ORSZAGPROFILOK/2020%20Szlovakia_orszagprofil/
Szlovákia%20orszaginformacio.pdf
A magyar-szlovák külkereskedelem áruszerkezete (M EUR)

Megnevezés
Összesen
Élelmiszer,
dohány

Kivitel

Behozatal

2016

2017

2018

2019

4564,1

4764,7

5442,5 5 637,9

403,0

385,6

409,3

131,2

132,8

147,6

149,4

1552,6

2329,7

Egyenleg

2016

2017

2018

2019

4480,3

4966,3

4949,4 5 090,1

403,4

444,9

489,4

494,8

121,6

121,6

137,8

168,1

226,3

187,4

680,7

814,3

1631,1

1714,5 1 705,9

1764,7

2465,8

2970,6 3 219,5

1452,2

2016

2017

2018

2019

83,9

-201,7

493,1

547,8

515,5

-41,9

-103,8

-85,4

-112,1

160,9

246,6

-6,7

-35,3

-39,3

-125,0

766,3

793,9

-533,0

-664,9

-539,9

-606,5

1871,6

1938,6 1 916,3

-212,1

-240,5

-224,1

-210,4

1623,0

1588,6 1 617,7

877,6

842,8

ital,

Nyersanyagok
Energiahordozók
Feldolgozott
termékek
Gépek,
gépi
berendezések

1382,0 1 601,8

Forrás: KSH

2.1. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovák Tagozatának szerepe a
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében
A Magyarország és Szlovákia közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok élénkítése
érdekében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezetén belül létrehozta a MagyarSzlovák Tagozatot. A Tagozat megalakulása óta kimagasló szerepet játszik a két ország
gazdasági kapcsolatainak fejlesztésében. A tagozat alakuló közgyűlésére 1998. április 24-én
került sor. A Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara 1998. március 26-án hozta létre hasonló
szervezetét losonci székhellyel. A tagozat célja, hogy a magyar vállalkozók érdekeit
képviselje és olyan speciális szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a vállalkozói igények
alapján segíthetik a magyarországi exportőröket és tőkebefektetőket a szlovák piacon. Az
MKIK elnökségének állásfoglalása értelmében – tekintettel a területi közelségre és a
Szlovákiával kialakított szoros szervezeti és vállalkozói kapcsolatokra – a Magyar-Szlovák
Tagozat Irodáját Salgótarjánban, a Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara működteti.
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MKIK Magyar-Szlovák Tagozat elérhetőségei:
Elnök: Dr. Tordai Péter
E-mail: nkik@nkik.hu
Titkár: Nyerges Andrea
Titkárság: Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefon: 32 / 520 868
E-mail: mkikmszt@nkik.hu
Forrás, további hasznos információk: http://www.nkik.hu/hu/magyar-szlovak-tagozat/kikvagyunk_2-7066
2.2. A Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara szerepe a kétoldalú kapcsolatok
fejlesztésében
A Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara 2012. november 26-án a Szlovák
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
támogatásával jött létre. Célja a Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok elősegítése, és a magyar gazdasági érdekeknek a
Szlovák Köztársaságban, valamint a szlovák gazdasági érdekeknek Magyarországon való
figyelemmel kísérése.
A kamara a következő szolgáltatásokat nyújtja:
• információnyújtás és tanácsadás;
• elbírálások kidolgozása;
• mindkét országra vonatkozó piackutatás elvégzése;
• teljes körű közvetítés, kapcsolattartás és a két ország vállalkozói között meglévő
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése;
• sajtókonferenciák és tájékoztató szemináriumok megszervezése
Elérhetőségek:
Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara
Cím: Štúrova 1090/7 929 01, Dunajská Streda
Honlap: www.smopk.eu
Elnök: Dr. Világi Oszkár
Társelnök: Dr. Csák János
Titkárság: Borsos Anita
Tel: +421 905 179 494
E-mail: anita.borsosova@fcdac.sk; info@smopk.eu
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Jogi, szabályozási környezet
Szlovákia alkotmánya értelmében szuverén és demokratikus jogállam. Államformáját
tekintve parlamentáris köztársaság. Politikai rendszere az alkotmány értelmében működik.
Az alkotmányt 1992. szeptember elsején ratifikálták, 1992. október 1 elsején lépett életbe.
Forrás:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia#.C3.81llamszervezet_.C3.A9s_k.C3.B6ziga
zgat.C3.A1s
1. Export Szlovákiába
Szlovákia, csakúgy mint Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagjává vált. Ez mindkét
új tagország számára az unió közös kereskedelempolitikájának átvételi kötelezettségét is
jelentette a Római Szerződés 133. cikkének (1) bekezdése szerint: „A közös
kereskedelempolitika egységes elveken alapul, ez vonatkozik különösen a vámtarifák
módosításaira, a vámtarifa- és kereskedelmi egyezmények megkötésére, a liberalizációs
intézkedések egységesítésére, az exportpolitikára, valamint az olyan kereskedelempolitikai
védőintézkedésekre, mint a dömping vagy a szubvenció esetén meghozandó intézkedések”.
A haditechnikai eszközökkel való kereskedelem, valamint a fegyverek, lőszerek és robbanó
anyagok behozatalának és kivitelének engedélyezése Szlovákiában nemzeti szabályozás
keretében valósul meg.
Forrás: http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-szlovakia
2. Import Szlovákiából
A Szlovákia és Magyarország közötti kereskedelmi forgalom az Európai Unióval megkötött
Európai Megállapodás alapján bonyolódik. Import- és exportvámok, valamint azokkal
azonos hatású díjak kivetése tilos a tagállamok között. A kereskedelem engedélyezési
rendszere alapvetően a közösségi szabályokra épül.
Forrás: HIPA
További hasznos információk a jogról angol nyelven:
KPMG:
http://www.kpmg.com/SK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Investm
ent_2014.pdf
Worldwide-Tax: http://www.worldwide-tax.com/slovakia/indexslovakia.asp
3. Vállalatalapítás
A Szlovák Köztársaságban a kereskedelmi társaságok alapítását, szervezetét és szerveik
működését, a társaságok tagjainak jogait, kötelezettségeit és felelősségét, valamint e
társaságok megszűnését a Kereskedelmi Törvénykönyv (Obchodný Zákonník)
szabályozza. A gazdasági társaságok vállalkozás céljából létesített jogi személyek. Korlátolt
felelősségű társaságot és részvénytársaságot más célra is lehet alapítani. A kereskedelmi
társaságok gyakorlatilag minden tevékenységet folytathatnak, azzal a korlátozással, hogy
bizonyos, a jogszabályokban meghatározott tevékenységet jelenleg csak meghatározott jogi
személyek (pl. vasutak, posta) végezhetnek. Amennyiben a kereskedelmi társaság olyan
tevékenységet kíván folytatni, amelyet a jogszabályok szerint csak természetes személy
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gyakorolhat (pl. ügyvéd, kereskedelmi jogtanácsos, szabadalmi ügyvivő), akkor azt csak az
arra jogosult természetes személy közreműködésével teheti.
A Kereskedelmi Törvénykönyv a következő kereskedelmi társaságokat ismeri:
a) Közkereseti társaság (Verejná obchodná spoločnosť)
- legalább 2 tag Üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatása
- tagok felelőssége korlátlan és egyetemleges
- bejegyzés költsége: 305 EUR és 450 EUR között
b) Betéti társaság (Komanditná spoločnosť)
- egy – egy bel- és kültag, de lehet több tag is
- beltag felelőssége korlátlan és egyetemleges, kültagé vagyoni betétje erejéig
- alaptőke: legalább 250 EUR
- bejegyzés költsége: 305 EUR és 450 EUR között
c) Korlátolt felelősségű társaság (spoločnosť s ručením obmedzeným)
- egy vagy több tag alapítja, legfeljebb ötven tag
- tagok felelőssége korlátolt
- törzstőke: 5000 EUR/ ha több személy alapít egy céget, akkor a legkisebb
hozzájárulásnak el kell érnie a 750 EUR szintet.
- bejegyzés költsége: 305 EUR és 450 EUR között
- (legelterjedtebb társasági forma Szlovákiában)
d) Részvénytársaság (akciová spoločnosť)
- egy jogi vagy kettő és több magán személy alapíthatja
- részvényesek nem felelnek a társaságért, csak a társaság a vagyonával
- alaptőke: 25.000 EUR
- bejegyzés költsége: 829,5 EUR
Forrás: http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-szlovakia
További hasznos információk a vállalatalapításról angol nyelven:
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovakia/
4. Egyéb
Az EU-csatlakozás óta gyakorlatilag bárki szabadon vásárolhat ingatlant Szlovákiában. Az
ingatlanpiac nyitott, és nem jelent hátrányos megkülönböztetést sem az állampolgárság,
sem a lakóhely. Ez alól kivétel a mezőgazdasági és erdőterület. A védelemről és ásványi
vagyonról szóló törvény szerint külföldiek nem vásárolhatnak vagy szerezhetnek
(ajándékként) ilyen tulajdont. Ugyanakkor 2007. május 1. (az EU-csatlakozás) óta a
külföldiek vásárolhatnak (vagy szerezhetnek ajándékként) mezőgazdasági és
erdőterületeket, feltéve, hogy a potenciális vásárló legalább három évig használja a földet,
és ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkezik Szlovákiában. A jogalkotó szerint továbbá a
Szlovákiában székhellyel rendelkező jogi személyek is szlovák lakosoknak tekinthetőek, és
így korlátozás nélkül vásárolhatnak mezőgazdasági vagy erdőterületet.
Forrás: http://www.slovak-republic.org/property/
A szellemi tulajdon gyűjtőfogalom, amely az egyes szellemi tevékenységek eredményeinek
védelmét szolgáló eszközök összessége. Két nagy területre osztható, a szerzői jog és az
ehhez kapcsolódó jogok, valamint az iparjogvédelem.
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1) Szerzői jog és kapcsolódó jogok: A szerzői jog védelmét Szlovákiában a 618/2003 Z.z.
számú törvény szabályozza, amely a Kulturális Minisztérium (Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky, http://www.culture.gov.sk) hatáskörébe tartozik. Ebbe a
kategóriába sorolható a kulturális, művészeti és irodalmi alkotások, adatbázisok,
valamint a számítógépes programok egy része.
2) Iparjogvédelem: A Szlovák Iparjogvédelmi Hivatal (Úrad priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky, https://www.indprop.gov.sk) hatáskörébe tartozik:
• a szabadalmi oltalom,
• a használati mintaoltalom,
• a formatervezési mintaoltalom
• a védjegy-oltalom,
• a földrajzi árujelző-oltalom és
• a topográfiai-oltalom.
Forrás: HIPA
További hasznos jogi információk angol nyelven
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa, tudnivalók
a vállalatalapításról:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/slovakia/
Általában a jogról:
World Intellectual Property Organization (WIPO):
http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=156

Vállalatfinanszírozás, üzletfejlesztés
1. EXIM országkockázati besorolás
Az Eximbank 2019. novemberétől hatályos országkockázati besorolása és a biztosíthatósági
szabályok szerint Szlovákia a 2-es országkockázati kategóriába esik.
Forrás: https://exim.hu/kondiciok/orszagkockazatok/exim-altal-minositett-orszagok-listaja
2. Helyi fejlesztési bank
Szlovák Fejlesztési Bank (Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.)
Cím: Štefánikova 27 P.O.BOX 154 814 99 Bratislava
Tel: + 421/02/ 57 29 21 11
Nyitvatartás: minden hétköznap 08:00-16:00
Web: http://www.szrb.sk
3. Helyi befektetésösztönzési szervezetek
A szlovák Gazdasági Minisztérium háttérintézményeként működik a SARIO Befektetésösztönzési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség, aminek tevékenységében elsősorban a
nagybefektetések ösztönzése szerepel és folyamatosan próbálják erősíteni a
kereskedelemfejlesztési tevékenységet. Az ügynökség tevékenységével és szolgáltatásaival
kapcsolatos részletes információk a honlapján találhatók: www.sario.sk
Forrás: HIPA
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4. Üzletfejlesztés, kamarai hálózat
Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara
Elnök: Peter Mihók
Cím: Grösslingová 4, 816 03 Bratislava
Tel.: 02/54131228, 02/54433291,
E-mail: sopkurad@sopk.sk
Területi kamarák:
Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamara
Besztercebányai Kereskedelmi és Iparkamara
Kassai Kereskedelmi és Iparkamara
Nyitrai Kereskedelmi és Iparkamara
Eperjesi Kereskedelmi és Iparkamara
Trencsényi Kereskedelmi és Iparkamara
Nagyszombati Kereskedelmi és Iparkamara
Zsolnai kereskedelmi és Iparkamara
5. Tenderlehetőségek
A közbeszerzésekkel kapcsolatos legfontosabb információk (törvény, napi hirdetmények,
minősített tanácsadók) a Közbeszerzési Hivatal/ Úrad pre verejné obstarávanie honlapján
(https://www.uvo.gov.sk/) érhetők el.
Forrás: http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-szlovakia

Praktikus információk
1. Nagykövetségek és konzuli hivatalok
Magyarország Nagykövetsége Pozsonyban
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet: Pető Tibor
Cím: Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
Telefon: (+421) (2) 592 05 200
E-mail: mission.pzs@mfa.gov.hu
Honlap: https://pozsony.mfa.gov.hu/
Konzuli osztály
Tel.: (+421) (2) 594 28 100
E-mail: consulate.pzs@mfa.gov.hu
konzul: dr. Kovács Gábor
konzul: Fülöp Andrea Mária
Külgazdasági osztály
Pozsonyban (Üzleti Központ):
Tel.: (+421) (2) 544 18 801
E-mail: economy@embhung.sk
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külgazdasági attasé: Dr. Varga Tibor
Kassán:
Külgazdasági attasé: Szénási Lajos
Cím: 040 01 Kosice, Hlavná 67.
Email: LSzenasi@mfa.gov.hu
Tel.: 00 421 557-282021
Magyarország Főkonzulátusa Kassán
Főkonul: dr. Hetey Ágota
Konzul: Gris Emese Diána
Cím: 040 01 Kosice, Hlavná 67.
Tel.: 00-421-55 728-2021
E-mail: mission.kas@mfa.gov.hu
Honlap: https://kassa.mfa.gov.hu/
Tiszteletbeli Konzuli Hivatal Nyitrán
Konzul: Gál József
Cím: 949 01 Nyitra, Kupecká utca 9
Tel.: +421 904 025 025
E-mail: office@honconsulate-nitra.sk
Szlovák Köztársaság Nagykövetsége Budapesten
Nagykövet: H. E. Pavol Hamzík
Tanácsos: Adriana Galbavá
Cím: Stefánia út. 22-24, Budapest Magyarország
Tel.: (+36) 1 460 9010
E- mail: emb.budapest@mzv.sk
Honlap: www.mzv.sk/web/budapest-hu
Szlovák Köztársaság Főkonzulátusa Békéscsabán
Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 7.
Tel.: 06-66/445-094
E-mail: cg.bekescsaba@mzv.sk
Honlap: www.cgbekescsaba.mfa.sk
2. Beutazási feltételek
A vonatkozó szlovák rendelkezések szerint (404/2011 sz. tv. 64 §) „azon EU-s állampolgár,
aki érvényes személyazonossági vagy úti okmánnyal rendelkezik, jogosult bármely egyéb
feltétel vagy követelmény nélkül a Szlovák Köztársaság területén tartózkodni a belépés
napját követő 3 hónapig. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy a szlovák hatóságok az
érvényes magyar útlevél mellett elfogadják az összes formátumú személyi igazolványt is
(az ideiglenes kártyaformátumú személyi igazolvány is elfogadott).
Magyar állampolgárok tartózkodási engedély nélkül 90 napot tartózkodhatnak az
országban.
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A külföldi állampolgárok munkavállalását Szlovákiában az 5/2004 sz. törvény szabályozza,
amelynek lényeges elemei:
1. EGT állampolgár szlovákiai munkavállalása nem engedélyköteles, csupán bejelentési
kötelezettség terheli a munkáltatót.
2. A külföldi munkavállalót a munkáltató jelenti be a területileg illetékes munkaügyi
hatósághoz és egészségbiztosítási pénztárhoz, és kéri a munkavállaló regisztrálását.
3. A bejelentésnek mellékletben tartalmaznia kell a munkaadó foglalkoztatási
szándéknyilatkozatát.
4. A munkavállaló külföldi állampolgár Szlovákiába érkezésétől számított 10 napon belül
köteles a tartózkodási helye szerint illetékes idegenrendészeti kirendeltségen jelentkezni és
nyilvántartásba vetetni magát, ugyanitt adhatja be kérelmét a tartózkodási engedély
kiállítására is. A 404/2011. számú törvény rendelkezései az iránymutatóak a külföldiek
tartózkodására vonatkozóan.
5. Amennyiben az EGT állampolgár úgy szándékozik dolgozni Szlovákiában, hogy nem
kíván tartósan ott tartózkodni (ingázók), nem kell tartózkodási engedélyért folyamodnia.
6. A tartózkodás és letelepedés részletes szabályairól és feltételeiről Magyarország
szlovákiai nagykövetsége tud bővebb tájékoztatást adni.
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia
3. Egészségügyi helyzet
A közegészségügy, az egészségügy állapota hasonló a magyarországihoz. A járványügyi
megelőzés, az ezzel kapcsolatos intézmény- és eszközrendszer rendelkezésre áll az
országban, kiterjedt járványok veszélye nem áll fenn.
Szlovákiában a magyar állampolgárok egészségügyi ellátására az uniós előírások
vonatkoznak, vagyis az európai egészségbiztosítási kártyával lehet a biztosítási jogviszonyt,
illetve az ellátásra vonatkozó jogosultságot igazolni. Az európai egészségbiztosítási kártya
birtokában a biztosított magyar állampolgárok a szlovák állampolgárokkal azonos
feltételek mellett vehetik igénybe a sürgősségi ellátást. Hétvégi, vagy ünnepnapon történő
kórházi ellátás esetén bizonyos vizsgálatokért (például laborvizsgálat) díjat kérhetnek. Az
ellátásokért fizetett díjakról – a vény kiváltását kivéve – minden esetben részletes
bizonylatot kell adni, ami tartalmazza a biztosított szolgáltatásokat és a kifizetett díjat. A
leírtak szerint biztosított sürgősségi ellátás mellett is javasolt a teljes körű utasbiztosítás
megkötése, mert ez segítséget nyújthat az ügyintézésben, valamint az egyéb károk
fedezésére is kiterjed.
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia
4. Közbiztonság
Szlovákia, hasonlóan Magyarországhoz, a terrorizmus által kevéssé veszélyeztetett
országok közé tartozik, ahol terrorista cselekményre mindeddig nem került sor. A bűnözés
szempontjából Szlovákia nem tér el a térség többi országától. A leggyakoribb
bűncselekmények itt is a vagyon elleni és az élet elleni bűncselekmények, illetve a
korrupció. A külföldi állampolgárok sérelmére döntő mértékben vagyon elleni
bűncselekményeket, ezen belül is elsősorban lopásokat követnek el.
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia
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5. Infrastruktúra, közlekedés
A Magyarországon megszokott tömegközlekedési kedvezmények (diák, nyugdíjas)
Szlovákiában nem, vagy korlátozott mértékben vehetőek igénybe. Amennyiben valaki
jogtalanul vesz igénybe kedvezményt, akár 60 euró bírságot is kaphat. A vasúti közlekedés
jól szervezett, bár a közlekedés ezen formája meglehetősen lassú. Vasúti menetrend a
nagyobb állomásokon, illetve az interneten megtalálható. A vasúti közlekedés megbízható,
a vonatok alapvetően pontosan járnak. A járatoknál jelentősebb késésre csak váratlan
akadályok, például egy-egy jelentősebb havazás következtében kerül sor. A vonatjegyek
ára nemcsak a távolságtól függ, hanem megkülönböztetik a személyvonat, gyorsvonat és
az Intercity járatok szerint is. Az autóbusz-közlekedés szintén behálózza az egész országot,
azonban ez – különösen a hegyvidéki területeken – igen lassú. A hajózás szerepe
elhanyagolható, mindössze a Dunán van lehetőség részben Budapest irányába, részben
pedig Hainburg, illetve Bécs felé hajóutak megtételére. Kassát és Pozsonyt rendszeres
repülőjárat köti össze.
A szlovákiai közutak állapota általában megfelelő. Az ország terepviszonyai miatt
ugyanakkor az utak vonalvezetése esetenként kockázatot hordoz magában. A hegyvidéki
utak – még az országos főutak is – rendkívül kanyargósak, azonban az erre figyelmeztető
jelzések hiányosak. Vadveszélyre nem csak az erdővel szegélyezett utak mentén, hanem
még autópályák és autóutak környezetében is kell számítani, mivel nem általános a
vadvédő kerítés használata. Mindenképpen javasolt a magyarországinál lényegesen
óvatosabban közlekedni. Baleset szempontjából különösen veszélyes útszakaszok a Zólyom
(Zvolen) – Rózsahegy (Ružomberok), Garamszentkereszt (Žiar nad Hronom) –
Túrócszentmárton (Martin), Rózsahegy (Ružomberok) – Tvrdošin, Vágbeszterce (Považska
Bystrica) – Zsolna (Žilina) és a Poprad – Eperjes (Prešov) közötti utak.
A közutak kitáblázottsága, a különféle közúti jelzések elhelyezésének gyakorisága
alacsonyabb, mint Magyarországon. Különösen problémás az egyes, kisebb helységek
irányára vonatkozó útjelző táblák elhelyezése, melyeket sok esetben kizárólag közvetlenül
az adott bekötőútnál, nem egy esetben az útkereszteződés mögött helyeznek el. Az ország
úthálózatán belül a folyamatos fejlesztések ellenére még mindig nagyon alacsony az
autópályák, illetve az autóutak aránya. Magyarországról Pozsony kivételével egyetlen,
magyar turisták által sűrűn látogatott terület sem közelíthető meg autópályán.
Autópálya-használat személygépkocsival: Kötelező a matrica megvásárlása és használata
az autópályán és autóúton, ahol az autópálya-, vagy autóút közúti jelzés szerepel. Matrica
a nemzetközi forgalmú határátkelőhelyeken, egyes benzinkutaknál és egyes
postahivatalokban vásárolható. (A matrica nélküli autópálya-használat büntetést von maga
után.) A nem díjköteles szakaszokat az autópálya, illetve autóút jelzés alatt elhelyezett „BEZ
ÚHRADY” felirat mutatja.
Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia
Magyarország szlovák határszakaszán 23 határátkelőhely működik. A határátkelőkről
bővebb információ: https://www.utinform.hu/hataratkelok/
6. Repülőterek
Szlovákia két nemzetközi repülőtérrel rendelkezik, az egyik Pozsonyban, a másik Kassán
található.
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Pozsony Nemzetközi Repülőtér
Kassa Nemzetközi Repülőtér
Wizzair (közvetlen járat)
Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_airports_in_Slovakia
7. Banki szolgáltatások elérhetősége
A szlovák bankrendszer teljes egészében privatizált, ami egyrészt megfelelő garanciát jelent
a kereskedelmi bankok tevékenységének színvonalát és kockázatát illetően, a másik oldalon
viszont érezteti hatását a forrás oldal bővülő kínálatában. A bankok kezelési költségeit
illetően jelentős különbségek tapasztalhatók, amit érdemes megvizsgálni bankválasztás
esetén.
A fizetési módokat illetően a relációra jellemző, hogy a nem okmányos fizetések részaránya
viszonylag magas, s az okmányos fizetések szűk körének – csak bizonyos típusának –
használata. Ugyancsak korlátozott körben alkalmazzák a nem hagyományos finanszírozási
formákat. A nem okmányos fizetések viszonylagos elterjedése feltehetően a természetes
partnerségből adódó kedvező feltételrendszerrel függ össze. A fentiekkel összhangban, a
relációban magas a nyitva szállítások részaránya, ami ugyan pénzt és időt takarít meg, de
rendkívül bizalmas partneri kapcsolatot és megbízható partnereket igényel. Ilyen esetben
feltétlenül részletes információt kell szerezni a partnerről, s célszerű legalább valamilyen
garanciát biztosítani. Szlovákia az eurózóna tagja, így árfolyamkockázattal az országban
nem kell számolni.
Forrás: http://exporthungary.gov.hu/orszagismertetok?orszagismerteto-szlovakia
A legfontosabb bankok és internetes elérhetőségeik:
EXIMBANKA SR

http://www.eximbanka.sk

Všeobecná úverová banka http://www.vub.sk

Komerční banka

http://www.koba.sk

Centrum Bývania s.r.o.

http://www.centrumbyvania.sk

Československá
obchodní banka

http://www.csob.sk

Tatra Banka

http://www.tatrabanka.sk

Prvá stavebná
sporiteľňa

http://www.pss.sk

ČSOB stavebná sporiteľňa http://www.csobsp.sk

Volksbank Slovensko

http://www.luba.sk

Poštová banka

http://www.pabk.sk

ING Bank N.V.

http://www.ing.sk

Wüstenrot stavebná
sporiteľňa a. s.

http://www.wustenrot.sk

OTP Banka Slovensko

http://www.otpbank.sk

Prima banka Slovensko
Žilina

http://www.dexia.sk

Slovenská záručná a
rozvojová banka

http://www.szrb.sk

UniCredit Bank Slovakia a.
http://www.unicreditbank.sk
s.

Slovenská Sporiteľňa

http://www.slsp.sk

Privatbanka

http://www.privatbanka.sk

Bankszámlanyitás:
Szlovákiában a fizetőeszköz az euró. A bankok Szlovákiában általában reggel kilenctől
délután öt óráig tartanak nyitva. A bankrendszer nagyon hasonlít a többi EU-tagállamban
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megszokottakhoz. A hitelkártya használata és a bankautomaták (ATM) igen elterjedtek az
országban.
A bankszámlanyitáshoz szükség van az útlevélre és lehet, hogy a rezidencia (belföldi
illetőség) bizonyítására is, ez főleg hitel vagy bankkártya igényléskor szükséges. Az
internetes bankolás, kölcsön, jelzálog, befektetési számla mind elérhető lehetőségek
Szlovákiában.
A Szlovákiában alapított cégeknek szükségük van bankszámlára, hogy elhelyezzék az
induló tőkét, és üzleti műveleteket végezhessenek. A szlovák vállalati bankszámla
megnyitásához különféle dokumentumok szükségesek, amelyek a cégalapításhoz is
kellenek. A szlovákiai bankszámlanyitáshoz szinte mindig elengedhetetlen a személyes
jelenlét. Azonban bankszámlanyitási megbízás esetén a helyi bankok együttműködnek a
cég által a bankszámlanyitásra kijelölt személlyel, vagy akár céggel is.
A céges bankszámlanyitás költsége pénzintézetenként eltér, de az átlagos költség 16,5 euró.
A bankszámla megnyitásakor be kell fizetni a részvényesenkénti minimum alaptőke 30
százalékát (ez minimum 750 euró 30 százaléka) és emellett legalább 2500 eurót.
Forrás, további hasznos információk:
http://kiszamolo.hu/kulfoldi-szamlanyitas-lepesrol-lepesre-3/
http://www.kulfoldibankszamla.info/bankszamlanyitas-menete/magan-es-cegesbankszamlanyitas-szlovakiaban
8. Egyéb

-

Szlovákia telefonos országhívószáma: 421. Pozsony körzetszáma: 7.
A munkaidő 6:00 órától este 22:00 óráig tart, ezt követően már éjjeli műszaknak számít.
A minisztériumok, intézmények és a cégek a szokások és egyedi igényük szerint alakítják
ki a nyitvatartást, illetve a munkaidejüket, ami általában 08:00 órától 16:00 óráig tart. Ezen
belül több cégnél és intézményben rugalmas munkaidőben dolgoznak, ezeknél a kötelező
munkaidő általában 09:00 órától 15:00 óráig tart.
A bankok szokásos nyitvatartása munkanapokon 08:00-16:00 között van, heti egy napon
(általában szerdán) 1-2 órával hosszabb a nyitvatartás. Forgalmasabb helyeken 08:00-19:00
között tartanak nyitva a bankok, szombati nyitvatartással, míg a bevásárlóközpontokban
10:00-21:00 óra között, sok esetben szombati és vasárnapi nyitvatartással.
A helyi szabályozás szerint azok a gépkocsi-javítást végző szervizek, amelyek telephelye a
lakott területtől 25 m-en belül található, hétfőtől péntekig 07:00-22:00 óráig, szombaton
09:00-18:00 óráig, vasárnap 09:00-14:00 óráig tarthatnak nyitva.
Forrás: HIPA

Kultúra
1. Üzleti etikett, tárgyalási szokások
A szlovákok általában nagyon szívélyesen fogadják a külföldieket, a megbeszélések előtt
szokás a kézfogás. A megszólítás általában a beosztás és a vezetéknév formájában történik,
a keresztnéven történő megszólítás kevésbé jellemző. A vendéglátás kapcsán a vendéglátó
tartózkodását oldhatja a vendég, ha kifejezésre juttatja érdeklődését, például néhány szavas
szlovák nyelvismeretét bemutatja. A hivatalos megbeszélések alapos előkészítést
20

igényelnek. A pontos érkezés alapkövetelmény. A tárgyalásokat rövid kötetlen
beszélgetéssel kezdik, majd az üzlet tárgyát képező jelentést alaposan és részletesen
egyeztetik. A szlovák üzletemberek alapvetően óvatosak és lassan alkalmazkodnak az új
szokásokhoz. Az üzleti életben is megjelenhet az általában jellemző, nyugodtabb életritmus,
így nem célszerű gyors döntéshozatalra készülni. A szlovákok általában kedvesek és
vendégszeretők, de nem nagyon mutatják ki az érzelmeiket. A nem egyező véleményüknek
ritkán adnak hangot, inkább kerülő választ adnak. A szlovák partnerek nagyra értékelik a
humort, a szorgalmas munkát, a tisztességet és a tanultságot. Leginkább a német nyelvet
ismerik, illetve a magyar is elterjedt. Egyre többen beszélnek angolul is.
2. Fontosabb ünnepek
Állami ünnepek: január 1., május 1., május 8. (Győzelem napja), július 5. (Cirill és Metód
ünnepe), augusztus 29. (Szlovák Nemzeti Felkelés napja), szeptember 1. (Szlovák
Alkotmány), november 17. (önkényuralom elleni harc)
Egyházi ünnepek: Húsvét (Nagypéntek), Húsvét (hétfő), szeptember 15. (Hétfájdalmas
Szűz Mária ünnepe), november 1. (Minden szentek), december 24-26. (Karácsony).
Forrás: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia
3. Vallás, vallási szokások
A Szlovák Köztársaság vallási és ideológiai kérdésekben semleges. A vallási csoportok az
államtól elválasztva működnek. A vallási közösségek regisztrációja a Kulturális
Minisztériumhoz tartozik, igaz, a vallási közösségeknek nem kötelező önmagukat
regisztrálniuk. Mindazonáltal a regisztráció sok esetben szükséges lehet: csak a regisztrált
közösségek kaphatnak adókedvezményeket, részesülhetnek állami támogatásban, vagy
tarthatnak nyilvános istentiszteletet.
Forrás: Kitekintő
4. Történelmi áttekintés
Szlovákia történelme alatt a mai Szlovák Köztársaság területének történelmét értjük,
kiegészítve Kárpátalja az első Csehszlovák Köztársaság alatti történelmével. A szlávok
megjelenése Szlovákia területén az 5-6. század környékére tehető. A terület először az avar
kaganátushoz, majd frank birodalomhoz tartozott, később a IX. század közepén a NagyMorva Birodalom része lett. A IX. század végén a magyar honfoglalás érintette a mai
Szlovákia területét is, a magyarok birtokukba vették főként a síkságokat, ill. a stratégiailag
fontos védelmi pontokat. Az alföldi területeken a magyarság is letelepedett, ugyanakkor a
hegyvidéki területeken a várak és városok környékén a szláv kultúra a magyar törzsfők
uralma alatt is tovább élhetett. A terület az esztergomi érsekség és az egri püspökség
fennhatósága alá került. A mohácsi vész után az Alföldről és más, az Oszmán Birodalom
által veszélyeztetett vidékekről nagy menekültáradat indult meg a biztonságosabb területek
irányába, így a mai Szlovákia területére is. A török korban a két, majd három részre szakadt
királyi Magyarország területe szinte csak a mai Szlovákia területére korlátozódott. A
törökök kiűzése után a térség viszonylagos súlya csökkent a Magyar Királyságon belül, de
Pozsony főváros maradt egészen 1848-ig. A szlovákok kisebbségi helyzete a kiegyezés után
a birodalmon belül fokozatosan romlott. Az első világháborút követően 1918-ban jött létre
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Csehszlovákia, melynek fővárosa ugyan Pozsony volt, de a szlovákok önállósulási
törekvései az országon belül nem jutottak érvényre. Az 1938-as müncheni egyezmény után
Szlovákia autonómiát kap, majd 1939-ben létrejött a Tiso féle Szlovák Köztársaság, amely
az első önálló szlovák államnak számít. 1938-ban, az első bécsi döntés nyomán visszakerült
Magyarországhoz Szlovákia déli, főként magyarlakta határsávja. Ezután Cseh és
Morvaországot Németország, a függetlenedni vágyó Kárpátalját pedig Magyarország
annektálta, Szlovákia pedig a Német Birodalomnak volt alárendelve. A második
világháború után helyreállították a bécsi döntések előtti állapotokat. Ezzel Csehszlovákia a
szocialista keleti blokk része lett. 1993. január 1-jén Csehszlovákia felbomlott és Szlovákia
önálló állammá vált. Szlovákia 2004. május elseje óta az Európai Unió tagja, 2009. január 1jén csatlakozott az eurózónához. Szlovákia tagja a Visegrádi Együttműködésnek, 1996-óta a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek (OECD), valamint a 2004-es bővítése
óta a NATO-nak is.
Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A1kia_t%C3%B6rt%C3%A9nelme,
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Slovakia
5. További hasznos információk
Az ország politikájáról:
CIA World Factbook
Wikipédia
Freedom House
BBC
Az ország földrajzáról:
CIA World Factbook:
Wikipedia
Az ország történelméről:
CIA World Factbook
Wikipedia
Lonely Planet online útikönyv
Az ország kultúrájáról:
Wikipédia
Everyculture.com
Általános információk:
Export Hungary
Wikipedia oldal magyar nyelven
Wikipedia oldal angol nyelven
Az ország hivatalos honlapja angol nyelven
CIA Factbook angol nyelven
A Világbank adatbázisa angol nyelven
Szlovákia központi statisztikai hivatala angol nyelven
A Világbank és a Nemzetközi Pénzügyi Társaság „Doing Business” adatbázisa
Kormányzati portál
Szlovákia Külügyminisztériuma
Szlovákia Belügyminisztériuma
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Magyar-Szlovák Tagozata
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Angol és magyar nyelvű napilapok:
The Daily Slovakia
The Slovak Spectator
Slovakia Today
Új Szó
FELVIDÉK.ma
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Kézirat lezárva: 2020. május
További információ:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Igazgatóság
Telefon: + 36 1 474 5141
E-mail: intdept@mkik.hu
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