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 مجارستان

 کشور این. است مربع کیلومتر 93030 آن مساحت. است بوداپست آن پایتخت که بوده مرکزی اروپای در کشوری هانگری یا مَجارستان

 این شهر ترین پرجمعیت و پایتخت. است فورینت آن پول واحد و مجاری آن رسمی زبان دارد، جمعیت نفر هزار 880 و میلیون 9 حدود در

 3 و نامشخص، درصد 14 تبار، مجاری کشور این مردم از درصد 84 حدود در.است جمعیت نفر هزار 740 میلیون یک با بوداپست کشور

 است واوگری فین خانواده از مجاری زبان.است اروپا قاره در هندواروپایی غیر زبان پرگویشورترین مجاری زبان. هستند( کولی) روما درصد

 نهم سده اواخر در مجارستان های پایه.است خویشاوند استونیایی و فنالندی های زبان با مجاری و گیرند می سرچشمه اورال های کوه از که

 به را مسیحیت و نشست پادشاهی تخت بر میالدی هزار سال در اول استفن یعنی او نوه فرزند. شد نهاده آرپاد شاهزاده توسط میالدی

 از هایی بخش. آمد می شمار به زمان آن غرب جهان در متوسط قدرتی دوازدهم سده در مجارستان. پذیرفت مجارستان رسمی دین عنوان

 سپس و گرفت قرار هابسبورگ فرمان تحت بعدها مجارستان. گرفت قرار عثمانی سلطه زیر در سال 1۵8 یعنی 1699 تا 1۵41 از مجارستان

 .داد تشکیل را مجارستان-اتریش پادشاهی از ای عمده بخش
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 اقتصاد

 آالت ماشین را مجارستان صادرات از نیمی. است رسیده برداری بهره به و شده شناسایی کشور، این در غنی بسیار بوکسیت معادن

 کسری و شدید بدهی فشار زیر مجارستان اقتصاد 2008 سال در.دهند می تشکیل صنعتی ماشینهای و غالت و مهندسی ابزار کشاورزی،

 سیر با همزمان بوکس، به موسوم کشور، آن در سهام معرف اصلی شاخص و فورنیت، به موسوم مجارستان پول ارزش. داشت قرار بودجه

 صندوق سراغ به کشور این مقامات اقتصاد، بر مضاعف فشار و ملی پول ارزش شدید کاهش پی در. کرد تنزل جهان، مالی بازارهای نزولی

 اکتبر در.داد افزایش درصد 11/ ۵ به را عامل بهره ها، بانک به مردم های دارایی جذب برای مجارستان مرکزی بانک. رفتند پول المللی بین

 انداخت راه به سمی های زباله از سیلی حادثه آن. ترکید مجارستان غرب در آیکا سازی آلومینیوم شرکت شیمیایی های زباله مخزن 2010

 .برد بین از «مارکال» رودخانه در را وحش حیات تمام و کشت، را تن هشت کرد، ویران را کوچک شهر دو که

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - مجارستان

 ترین پایین            باالترین   قبلی       گذشته                         مالیات مجارستان

  صد در 9.00           ۵0.00 19.00 9.00                        شرکت مالیات نرخ

  صد در1۵.00           44.00 16.00      1۵.00         شخصی درآمد مالیات نرخ

  صد در 20.00          27.00 27.00           27.00           فروش بر مالیات نرخ

 کیلومتر مربع  93,030 مساحت

 میلیون نفر 9,880,000 جمعیت

 بوداپست پایتخت

 فورینت واحد پول

 .hu دامنه اینترنتی

شماره پیش  36+ 
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 شهر های مهم نروژ

 کاپشوارو...-اگر-گیور-میشکولتس–ایرد –سگد –دبرسن –سلنوک –بوداپست 

 بوداپست

 صنعتی و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، مرکز بعالوه شهر این. است کشور این شهر بزرگترین و مجارستان کشور پایتخت بوداپـِست

 سمت در دومی و دانوب رود( راست سمت) باختری کرانه در اولی که شده تشکیل پست و بودا بخش دو از بوداپست. باشد می نیز مجارستان

 مربع کیلومتر ۵2۵ حدود شهر مساحت. است بوده نفر 1٬721٬۵۵6 با برابر 2011 سال در بوداپست جمعیت. اند شده واقع رود این خاوری

 .است مجارستان کشوری تقسیمات در مستقل واحد یک و است
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 سگد

 .است مجارستان بزرگ شهر چهارمین

 169٬731 با برابر آن جمعیت ،2010 سال آمار پایه بر.است مجارستان شرقی جنوب ناحیه مرکز نیز و چونگراد شهرستان مرکز شهر این

 رود که چرا است، شده گرفته( szeg) گوشه معنی به مجاری کهن واژه یک از احتماالً سگد نام .است مربع کیلومتر ۵94٫8 مساحتش و نفر

 نیز دیگر برخی. داند می جزیره معنی به sziget مجاری واژه از مشتق را نام این دیگر روایتی. دهد می جهت تغییر شهر این محل در تیسا

szeg دارد اشاره مورش و تیسا رود تالقی محل آب رنگ به که دانند می تیره بلوند معنی به را. 
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 هزینه زندگی در مجارستان

 در زندگی ی هزینه که است بدیهی البته. دارد اشخاص برای کمتری های هزینه اروپایی های کشور سایر نسبت به مجارستان در زندگی

 می ماه در یورو 7۵0 پرداخت با دانشجویان درواقع. بود خواهد بیشتر کشور این شهرهای سایر نسبت به بوداپست مثل بزرگ شهرهای

 محل برای توانند می دانشجویان همچنین. کنند تامین نیز را خود نقل و حمل و خوراک و خورد ی هزینه مسکن اجاره بر عالوه توانند

. کنند استفاده ای اجاره شخصی های سوئیت یا خانه شخصی، خوابگاه از یا و باشند داشته سکونت دانشجویی های خوابگاه در یا سکونت

 و لباس شوی و شست استخر، غذاخوری، سالن مثل امکانات سایر و خوابگاه المللی بین دانشجویان برای مجارستان های دانشگاه بیشتر

 هزینه با توانند می که دارد وجود المللی بین دانشجویان برای مناسب فرصتی ترتیب این به و . اند کرده فراهم مطالعه اتاق و خشکشویی،

 هزینه همچنین. است تر پایین مجارستان در زندگی های هزینه اروپایی کشورهای سایر مقایسه در. کنند زندگی مجارستان در کمتر ی

 .است کمتر توجهی قابل طرز به انگلیس و متحد ایاالت با مقایسه در نقل و حمل و مسکن ی اجاره خرید، های

 .بفرمایید مشاهده را مجارستان در خوراک و خورد و نقل و حمل و مسکن اجاره هزینه شامل زندگی های هزینه میانگین زیر در

 مرکز در خوابه سه آپارتمان – یورو 200 شهر مرکز از غیر مناطق در خوابه یک آپارتمان – یورو 300 شهر مرکز در خوابه یک آپارتمان –

 و حمل ی هزینه – یورو 300 ماه در خوراک و خورد ی هزینه – یورو 3۵0 شهر مرکز از غیر مناطق در خوابه سه آپارتمان – یورو ۵00 شهر

 یورو 70 ها هزینه سایر – یورو 70 نقل

 ی اجاره های هزینه مقایسه این در. نمود مقایسه انگلیس کشور با را کشور این توان می مجارستان های هزینه سطح بهتر درک برای

 هزینه. است بیشتر ٪8۵/147 دیگر جانبی های هزینه و بیشتر ٪7۵/101 روزمره خرید ی هزینه بیشتر، ٪11/1۵8 انگلستان در مسکن

 کشور در زندگی ی هزینه مقایسه در میزان این. باشد می مجارستان دوبرابر تقریباً مشابه های نسبت با نیز اتریش کشور در زندگی های

 .باشد می امریکا از کمتر  ٪ ۵۵ زندگی های هزینه امریکا کشور با مقایسه در همچنین. است ٪80 به نزدیک مجارستان با آلمان

 تحصیل در مجارستان

 : مجارستان در تحصیلی های دوره

.  نمایید تحصیل ادامه مجارستان کشور های کالج از بسیاری در توان می و باشد می یکساله دوره این شد بیان که همانگونه ، کالج دوره.1

.  گیرند می نام مدیکال پری پزشکی های رشته و انجیرینگ پری فنی های رشته در گردد می نامیده پارتیکورس پری که مقطع این در

 : نمایید تحصیل ذیل های کالج در توانید می را پارتیکورس پری های دوره

 باشد می تحصیل یکسال برای یورو ۵400 حدود  در ای شهریه با دانیل مک کالج
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 این.  یافت دست آن به توان می تحصیلی توانایی اساس بر آن در بورس امکان و باشد می یورو ۵200 حدود در آن شهریه که اویسینا کالج

 . باشد می بوداپست در و باشد می نیز ایران کشور تأیید مورد کالج

 و ها داروساز  ، پزشکی های رشته برای گزینه بهترین تواند می سال در دالر16.000 الی 10.000 حدود در ای شهریه با پچ پزشکی کالج

 . باشد می پزشکان دندان

 . است گردیده واقع بوداپست در و باشد می یورو ۵200 آن سالیانه هزینه که دونا کالج

 : مجارستان لیسانس تحصیلی دوره

 کالج کنار در ساله 12 دیپلم کسب و بوده مجارستان کشور در کالج دوره گذراندن به موظف شما لیسانس مقطع در تحصیل شروع برای

 پزشکی های رشته برای.  بود خواهد انگلیسی زبان به شما تحصیلی کرس لیسانس مقطع مجارستان کشور در.  دارید را مجارستان کشور

 به مجارستان در پزشکی آزمون منابع.  نمایید شرکت مجارستان کشور ورودی آزمون در بایست می کالج دوره گذراندن از پس دانشجو

 : بود خواهد ذیل شرح

 می شیمی درس و انگلیسی زبان ، شناسی زیست از گرفته بر که ازمون کتبی مرحله در.  شد خواهد برگزار شفاهی و کتبی مرحله دو در

 به ورود انگیزه باب در سپس و شد خواهد انجام درسی مصاحبه زیست و شیمی ، فیزیک دروس باب در که شفاهی مرحله در و.  باشد

 . شد خواهد انجام صحبت پزشکی رشته به شما عالقه و انگلیسی زبان سطح ، مربوطه دانشگاه

 زمان مدت.  گردد می برگزار انگلیسی زبان به که شد خواهد اغاز شما تحصیلی کورس اولیه نام ثبت و ازمون مراحل گذراندن از پس

 . باشد می ایران کشور همانند دقیقا مجارستان کشور در تحصیل

 : مجارستان کشور در لیسانس فوق

 نموده اخذ را مجارستان کشور تأیید مورد های دانشگاه در لیسانس مدرک شما بایست می مجارستان کشور در لیسانس فوق مقطع در

 . کند می ایفا شما تحصیلی پذیرش در سزایی به و مهم نقش شما تحصیلی رشته و تأیید مورد نمره کسب.   باشید

 : مجارستان در دکتری مقطع تحصیل

 به نسبت لذا و.  نمایید اخذ را مجارستان تأیید مورد های دانشگاه از تأیید مورد مدرک بایست می مجارستان کشور در دکتری مقطع در

 و کارشناسی مقطع تحصیلی مدارک بایست می دانشجو مقطع این در.  دهید انجام را ثانویه اقامات راهنما استاد و سوپروایزر گرفتن

 یک و.  نماید تسلیم دارد را کاری سابقه چنانچه و تحصیل محل از نامه توصیه دو حداقل و رزومه.  نماید ترجمه را خود ارشد کارشناسی

 . نمایید ارسال دانشگاه به الذکر فوق موارد انضمام به تحقیقاتی طرح
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 : تحصیل برای مجارستان کشور امتیازات

 و اروپا سطح در کشور 2۵ تأیید مورد مجارستان کشور تحصیلی مدرک ، شنگن کشورهای حوزه در مجارستان کشور حضور بر عالوه

 . باشد می امریکا و کانادا کشور

 و باشد می شنگن حوزه های کشور سایر به نسبت مجارستان کشور تمیز سبب که است عللی از یکی مجارستان کشور اقتصاد پایداری

 . است گذاشته مجارستان کشور در زندگی های هزینه بر مستقیم تأثیر

 اعطا شما به را اروپا اتحادیه اقامت نحوی به که است مجارستان امتیازات از دیگر یکی مجارستان کشور در تحصیل طریق از اقامت کسب

 با برابر امتیازات که.  باشید مجارستان در دوم درحه شهروند توانید می مجارستان کشور در تحصیل طریق از شما و.  نمود خواهد

 مند بهره توانید نمی آنها از شما که قبیل این از مواردی و مجلس ، انتخابات در حضور جز به داشت خواهید را مجاری یک درجه شهروند

 . گردید

  نمود خواهد چندان دو را شما تحصیلی مدرک اعتبار که جهانی رنکینگ سطح در مجارستان کشور های کالج و ها دانشگاه عالی رنکینگ

 . گردد تر سهل متقاضی برای تحصیل ادامه امکان که تحصیل پایان در ای حرفه دکتری مدرک تسلیم

 مهاجرت به مجارستان

دولتی قرضه اوراق در گذاری سرمایه طریق از اقامت  

 گذاری سرمایه طریق از داد می اجازه اروپا اتحادیه از خارج کشورهای اتباع به که کرد تصویب قانونی مجارستان پارلمان ،2012 سال در

 یورو 2۵0000 زمان آن در گذاری سرمایه این مبلغ. نمایند اخذ را مجارستان دائم اقامت ساله، پنج سررسید با خاص دولتی قرضه اوراق در

 یورو 6۵000 الی ۵۵000 به نیز( application fee) درخواست های هزینه و یافت افزایش یورو 300000 به مبلغ این ،201۵ ژانویه در. بود

 های هزینه جمله از باشد، می وابسته سال 17 زیر شرایط واجد فرزندان و اصلی متقاضی به مربوط فرآیند انجام شامل که یافت افزایش

 عدم درباره تحقیق انجام برای خدمات های هزینه ترجمه، های هزینه مجارستان، در دولتی های هزینه خانواده، دائم اقامت درخواست

 .باشند نمی بازگشت قابل ها هزینه این. او درآمد منبع و متقاضی پیشینه سوء
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 1100 ،2014 سال آخر ماه 4 در.  رسید 672 به تعداد این ،2014 سال اول ماه 8 در و نمود جذب را متقاضی 430 برنامه این ،2013 سال در

 شده کمتر برنامه این جذب نرخ ،201۵ ژانویه در گذاری سرمایه های هزینه و مبلغ افزایش از پس. رفت فروش به قرضه اوراق این از عدد

 .است

 مجارستان در شرکت ثبت از طریق مزایای

 (محلی شریک به نیاز بدون% )100 مالکیت

 (دنیا ثروتمند بازار دومین و نفر میلیون ۵00 از بیش)   اروپا بازار به دسترسی

 صادرات/  واردات

 مدت طوالنی اقامت و تجارت مسافرت، برای شنگن اروپای نواحی تمام به دسترسی

 سال 3 از پس دائم اقامت درخواست امکان

 دائم اقامت اخذ از بعد سال ۵ پاسپورت درخواست امکان

 دنیا نقاط تمامی برای ویزا آسان اخذ امکان

 (خانواده اعضای تمام برای) شنگن اقامت اجازه

 کارفرما و شرکت مدیر عنوان به تجارت و کار اجازه

 شخصی و شرکتی حساب افتتاح

 اعتباری خطوط و تسهیالت اعتباری، کارتهای الین، آن بانکی مبادالت

 اروپائی( برند) تجاری مارک از استفاده

 اروپا اتحادیه داخل در آزاد گمرکی و تجاری قوانین

 شرکت درآمد بر مالیات% 10

 ماه 6 طی مراحل کلیه انجام

 شرکت اداره و راهبری پائین های هزینه
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 مجارستان کشور در ازدواج طریق از تابعیت اخذ

 در.  باشد می شده پذیرفته  جهان کشورهای اکثر حقوقی نظام به توجه با که است مهاجرت راههای از یکی ازدواج طریق از تابعیت اخذ

 نظام در مثال برای.   گردید می تابعیت تحمیل باعث نظر مورد کشور مقیم مرد با ازدواج که بود شده بیان اینگونه حقوقی سابق نظامات

 شود می تحمیل بانو آن به ایرانی تابعیت ، کند ازدواج ایرانی مرد با بانوئی صورتیکه در است گردیده مقرر مدنی قانون در و ایران حقوقی

 وضع چنین ، حال این با.  گردد نمی تابعیت اخذ به منجر ازدواج این قطعاً ، کند ازدواج دارد را ایران تابعیت که زنی با خارجی زوج اگر و

 . است کرده تغییر دنیا کشورهای بیشتر در حقوقی

 از که کوتاه مدتی گذشت از پس و کند اخذ را مذکور کشور اقامت تواند می ، نماید ازدواج کشور یک ی تبعه با شخصی اگر حاضر حال در

 . شود می تابعیت به تبدیل اقامت این ، بگذرد اقامت

 می کشور آن تبعه که کند ازدواج شخصی با مهاجرت متقاضی اگر که است صورت بدین مجارستان کشور در ازدواج طریق از تابعیت اخذ

 . نماید تقاضا کشور این اقامت برای تواند می ؛ باشد

 دیگر کشور یک تبعه همسر یا مقیم همسر برای ویزا دریافت مدت طول یقیناً و است متفاوت  تابعیت با اقامت که است ذکر به الزم البته

 . کند می فرق

 تحویل سفارت به را مدارکی و نماید تکمیل را خاص های فرم سری یک بایست می ، ازدواج طریق از مجارستان کشور اقامت اخذ متقاضی

 . کند اخذ را کشور این اقامت بتواند تا دهد

 حدود انجامد می طول به همسر ویزای اخذ که زمانی مدت ، نمایید ازدواج دارد را آمریکا تابعیت که فردی با شما اگر ، دیگر عبارت به

 بیاورد آمریکا به را همسرش بخواهد و دارد آمریکا کارت گرین که شخصی برای زمان مدت این البته ، باشد می نیم و سال یک تا ماه شش

 .است سال چهار تا سه حدود

 کشور این تبعه با که شخصی برای اقامت اخذ زمان و است همینگونه نیز  مجارستان کشور در ، دادیم شرح فوق در آنچه به توجه با

 . است متفاوت ؛ دارد را آن اقامت فقط که کسی با یا و کند می ازدواج
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 :مجارستان آدرس سفارت

 1۵ پالک ـ شادلو خیابان ـ هدایت میدان ـ دروس تهران، تهران، نشانی :

    22۵۵0460 - 22۵۵04۵2-021     تلفن :

 

بار و هر بار به مدت دوسال  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

سال میتوان  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  تمدید می

 را به دست آورد. مجارستانتابعیت کشور 

در امر اخذ   باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 بهترین مشاوره را به شما میدهند،. مجارستانامت اق

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          


