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09/03/10 - Általános információk a Londonba utazóknak - Árak, Nagykövetség, Telefonszámok

? Londoni Magyar Nagykövetség és Konzulátus

• F?konzul: dr. Takács László
• Nyitvatartási id?: 9:30 és 12:00 óra között (minden hétköznap az
ünnepnapok kivételével)
• Cím: 35/B. Eaton Place, London SW1X 8BY
• GPS koordináták: 51.49730815° (szélesség), -0.1523982°
(hosszúság)
• El?hívó szám itthonról: (00)-(44)-(20)
• Telefonszám: 7235-5218 és 7201-3440 (ügyelet)
• Fax: 7823-1348
• Email: konz.lon(kukac)kum.hu
• Weboldal: Londoni Magyar Nagykövetség

? Id?számítás
London egy másik id?zónába esik (GMT), ezért ha megérkezünk, ne felejtsük el
óránkat visszaállítani 1 órával! Ebben az id?zónában ugyan úgy alkalmazzák a nyári
és téli id?számítást mint nálunk.

? Elektromosság
Az Egyesült Királyság területén a 230-240 Voltos elektromos hálózat van
rendszeresítve. A hálózati csatlakozó viszont eltér a mienkt?l, mert ez 3 ágú, ezért
minden itthoni elektromos eszköz használatához adapter vásárlása szükséges, amit
megvehettünk nagyobb üzletházakban, villamossági boltokban, de még a
repül?téren is.

? Pénz, Pénzváltás
Hivatalos pénznem a font sterling, aminek a váltópénze a penny. A nagyobb
áruházak az eurót is elfogadják. Pénzváltásra a repül?téren, utazási irodákban,
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nagyobb áruházakban van lehet?ség.

Olcsó fapados repül?jegyek Londonba ? easyJet, Wizz Air, Ryanair, Air Berlin

? ÁFA (VAT)
Az Általános Forgalmi Adó, rövidebb nevén az ÁFA (VAT ? Value Added Tax)
Anglia területén 17,5 % mérték?. 2008. decemberében, a válság hatására
lecsökkentették a mértékét 15%-ra, de 2010. januárjában mikor már látszódtak a
gazdasági válság kilábalásának jelei, ismételten visszaemelték 17,5%-ra. Miután
Magyarország is csatlakozott az EU tagországai közé, azóta a magánszemélyeknek
nem áll módjukban visszaigényelni az ÁFA összegét.

? Telefonálás, Fontosabb telefonszámok
Nagy-Britannia (el?hívó száma: 44) területén a 8 számjegy? telefonszámok vannak

Page 3 of 9

érvényben. London el?hívó száma a 20-as, ezért pl. ha itthonról a londoni Magyar
Nagykövetség ügyeletét akarjuk elérni, akkor az alábbi számokat kell tárcsázni
(00-44-20-7201-3440). Ha London területér?l szeretnénk egy magyarországi
számot tárcsázni, akkor használjuk a 36-os el?hívó számot az alábbi módon
tárcsázva (00-36-körzetszám-hívószám). A nyilvános telefonfülkék érmével és
telefonkártyával is m?ködnek. Telefonkártyákat postahivatalokban, nagyobb
szupermarketekben és újságárusoknál lehet vásárolni.

• Tudakozó: 192
• Nemzetközi telefonközpont: 155
• Belföldi telefonközpont: 100
• Általános segélyhívó szám (Ment?, Rend?rség, T?zoltóság): 999
• Magyar Nagykövetség ügyelete: 7235-5218 és 7201-3440

Minden brit mobilszolgáltató (Vodafone, Orange, T-Mobile UK, O2,
Virgin Mobile, 3) 07-es számmal (07xxx xxxxxx) kezd?dik! A kártyás
mobiltelefonokat Pay As You Go-nak vagy egyszer?bben Pay &
Go-nak hívják.

Internetes tudakozó, ahol helyeket, üzleteket és személyeket lehet keresni ?
192.com

? Borravaló
Az Egyesült Királyság területén a 10-15% borravaló az elfogadott. A
vendéglátóhelyek a borravaló mértékét már belekalkulálják az áraikba, de vannak
bizonyos szolgáltatások, ahol szintén elvárják ezt az összeget, mint pl. a taxisok.

? Mértékegységek

• 1 hüvelyk (inch): 2,54 cm
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• 1 láb (foot): 30,48 cm
• 1 mérföld (mile): 1,609 km
• 1 font (pound): 45,36 dkg
• 1 uncia (ounce): 28,35 gr
• 1 pint: 0,568 l
• 1 gallon: 4,546 l

? Egészségügyi ellátás
Kiutazás el?tt érdemes mindenképpen biztosítást kötni, annak érdekében, hogy
betegség, vagy baleset esetén szélesebb körben részesülhessen ellátásban,
illet?leg kártérítésben. Az uniós állampolgárok részére teljes kör? orvosi ellátás jár,
a sürg?sségi ellátás pedig ingyenes.

? Beutazási feltételek, Vámszabályok
Magyar állampolgárok az Egyesült Királyság területére vízummentesen
utazhatnak érvényes útiokmánnyal (útlevél, személyi igazolvány). Bejelentkezési
kötelezettség nincs, a tartózkodási napok száma korlátlan, amennyiben a magyar
állampolgár munkaviszonyban áll, vagy megélhetését öner?b?l finanszírozza. A
háziállatok (kutya, macska) beutaztatása csak érvényes állatútlevéllel lehetséges,
amelyet a lakóhely szerinti állatorvos ad ki, amennyiben a háziállat rendelkezik a
szükséges véd?oltásokkal és az azonosítására alkalmas tetoválással vagy
mikrochippel. Az Európai Unió állampolgárai az utazásuk során minden terméket
magáncélra (személyes használatra, ajándékba) szabadon vihetnek ki és be az
országba, kivételt képeznek a jövedéki termékek (dohánytermékek, szeszes italok),
gyógyszerkészítmények, fegyverek, amelyekre engedélyt vagy korlátozást vezettek
be. A korlátozás mértéke és az engedélyek az alábbiak szerint alakulnak:

Gyógyszerek:
A folyamatos gyógyszerkezelésben részesül? állampolgárok utazásuk során, az
Európai Unió területén belül, a kezel?orvos által el?írt mennyiség? gyógyszert
vihetik magukkal.

Fegyverek:
A vadászati és sportcélú fegyverek az Európai Unió területén belül csak európai
l?fegyvertartási engedéllyel szállíthatóak.
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Jövedéki termékek:
A jövedéki törvény alkalmazásában még nem min?sülnek kereskedelmi
mennyiségnek és engedély nélkül szállíthatóak az alábbi termékek:

• 800 darab cigaretta (légi utas esetén 200 darab cigaretta)
• 200 darab szivar, 400 darab szivarka (légi utas esetén 50 darab
szivar, 100 darab szivarka)
• 1000 gramm fogyasztási dohány (légi utas esetén 250 gramm
fogyasztási dohány)
• 110 liter sör
• 10 liter alkoholtermék
• 20 liter köztes alkoholtermék
• 90 liter bor és pezsg? együttesen
• 2 liter egyéb alkoholtartalmú ital

Szivarkának a darabonként 3 grammnál nem nagyobb tömeg? szivar
min?sül.

? Közbiztonság
London az Európai Unió legrosszabb közbiztonsággal rendelkez? városa, ami
remélhet?leg nagyban javulni fog a közeled? olimpiai játékokig. A turisták által
kedvelt nevezetességek és látványosságok környékén sokkal jobb a közbiztonság.
Ha baleset ért minket, vagy lopás esetleg más b?ncselekmény áldozatai lettünk,
mindig vetessünk fel a helyszínen jegyz?könyvet, mert ennek hiányában a
biztosítók nem fizetnek.

? Repül?terek
Kérjük, olvassa el a London repül?tereir?l szóló cikkünket, amelyben részletesen
írunk London 5 repül?terér?l (Heathrow, Luton, Gatwick, Stansted, London City), és
bemutatjuk azokat a tömegközlekedési eszközöket, amelyekkel London belvárosát
lehet megközelíteni.

? Tömegközlekedés

Page 6 of 9

Kérjük, olvassa el a London tömegközlekedése cikkünket, amelyben képekkel
illusztrálva részletesen leírjuk, milyen tömegközlekedési eszközök használatára van
lehet?sége Londonban.

? Nevezetességek és Látványosságok
Kérjük, olvassa el a London nevezetességeir?l szóló cikkeinket, amelyben képekkel
illusztrálva részletesen leírjuk, a Londonban található látványosságokat.

1.000 hotel, hostel és budget szállás Londonban ? 12 font/éjszaka/f?-t?l

? Id?járás
A londoni id?járás rendkívül változékony, az év minden szakában számíthatunk
es?re, ezért eserny?t lehet?leg vigyünk magunkkal. A havazás nagyon ritka, a
h?mérséklet szinte télen sem süllyed nulla fok alá.

? Élelmiszer árak
Az alábbi táblázatban 4 nagy szupermarket (Tesco, ASDA, Sainsbury's, Ocado)
árait hasonlítottuk össze. A kiválasztott termékek között többnyire a fontos és
nélkülözhetetlen élelmiszerek szerepelnek, de feltüntettünk néhány élvezeti cikk és
háztartási cikk árát is. A feltüntetett árak tájékoztató jelleg?ek, a kiválasztásnál
próbáltunk olyan márkájú termékeket válogatni, amelyek mind a 4 szupermarketben
megtalálhatóak.

? Gasztronómia, Angol konyha
Az angol konyha eléggé megosztja az embereket, f?leg a franciák vannak róla
rossz véleménnyel, akik szerint az angol ételek elkészítési módja túl egyszer? és
fantáziátlan. Az angoloknak köszönhetjük többek között az európai teakultúra
kialakulását, és a pudingok, szendvicsek készítését is. Ételeik a magyar konyhához
hasonlóan er?sen f?szerezettek. Egyik legkedveltebb f?szerük az indiai curry por,
amelyet többek között mártások, húsok, köretek ízesítésére használnak. Az angolos
húsokhoz f?szeres mártásokat (Worchester, ketchup, mustár, Cumberland mártás)
vagy gyümölcsmártásokat fogyasztanak. Egyik leghíresebb ételük a sült marhahús (
beefsteak), amihez barna mártást adnak, és köretként párolt zöldséget, f?t vagy sült
burgonyát fogyasztanak. A marhasült mellé kísér?ként Yorkshire pudingot tálalnak.
Világszerte ismert reggeli ételük a sült sonka tojással (ham and eggs), és a sült
szalonna tojással (bacon and eggs). A reggeli tartozéka még a narancslé, a vaj, a
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lekvár, a méz, a péksütemények és a pirítós (toast). A leggyakoribb reggeli italuk a
tea, aminek óriási kultúrája van Angliában, a teát többnyire tejjel, tejszínnel,
ritkábban cukorral fogyasztják. Ismertebb desszertjeik közé tartoznak a piték (pie), a
pudingok és gyümölcstorták. Egyik legnépszer?bb gyorsételük a sült hal
szalmaburgonyával (fish & chips), amit papírzacskóba csomagolnak. A halat, ami
többnyire t?kehal vagy lepényhal, egy lisztb?l, tojásból és vízb?l készült tésztába
mártják, majd forró zsírban kisütik.

Legkedvez?bb repül?jegy árak Londonba ? Malév, British Airways, Air France

? Sport
Angliában a legkedveltebb sportok közé tartozik, a tenisz, a kosárlabda, a cricket, a
rugby (amit mindenféle véd?felszerelés nélkül játszanak), és természetesen a
futball, ami a szigetország legnépszer?bb sportága. London nyerte el a 2012-es
olimpiai játékok (Olympic Games) rendezési jogát. A nyitó és záró ünnepségnek a
híres Olimpiai Stadion (Olympic Stadium) ad otthont. Londonban az alábbi
híresebb futballcsapatok találhatóak: Arsenal, Chelsea, West Ham United, Fulham.
A négy Grand Slam tenisztorna (Wimbledon Championships) egyikét is London déli
részében, Wimbledonban rendezik.

? Vásárlás
London talán leghíresebb bevásárló utcája az Oxford Street, ha vásárolni akarunk,
akkor itt vagy a Regent Street környékén keresgéljünk. Ezeken a részeken
rengeteg ismertebb áruház (Marks & Spencer, Hugo Boss, Virgin) és üzlet portékája
megtalálható, a híres divatmárkáktól kezdve az olcsóbb termékekig.

Topshop:
A londoni Topshop a világ legnagyobb (8400 m2) ruházati áruháza. Az 5 emeletes
áruházat naponta több mint 30 ezer ügyfél keresi fel. Az áruház termékei között a
márkás divatáruk mellet a topmodell Kate Moss által tervezett termékek is
megtalálhatóak. Az áruház szállítási övezetében az alkalmazottak (ha a vásárló él a
lehet?séggel), 1 órán belül ingyenesen szállítják házhoz Vespa robogóikkal a
termékeket.
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• Nyitvatartási id?: 09:00-20:00 (hétf?-szombat), 11:30-18:00
(vasárnap)
• GPS koordináták: 51.5143174° (szélesség), -0.149809°
(hosszúság)
• Cím: 216 Oxford Street, Marylebone, London W1D 1LA

Covent Garden:
A Covent Garden egy hatalmas piaccsarnok, amely környékén rengeteg kávéház,
pub, és szórakozóhely található. A Covent Garden területén utcai mutatványosok
szórakoztatják az arra látogatókat és teszik kellemessé a bevásárlást.

• GPS koordináták: 51.4998° (szélesség), -0.126729° (hosszúság)
• Cím: Covent Garden, 2 Wrentham Ave, City of London NW10 3HA

Harrods:
A hét emeletes 330 üzlettel büszkélked? Katar Holdings tulajdonában lév? Harrods,
London leghíresebb és legelegánsabb áruháza. Az áruházban a 32 étterem mellett,
gyógyszertár, kozmetikai szalon és a híres Harrods Bank is megtalálható. Több mint
5000 alkalmazott dolgozik az áruházban, a csúcsnapokon a látogatók száma
meghaladja a 300 ezret. 1989 óta a Harrods áruház bevezette az öltözködési
politikát (Dress code), ami annyit jelent, hogy csak megfelel? öltözékben lehet
belépni az áruházba, amir?l biztonsági örök gondoskodnak.

• Nyitvatartási id?: 10:00-20:00 (hétf?-szombat), 11:30-18:00
(vasárnap)
• GPS koordináták: 51.4991709° (szélesség), -0.1644209°
(hosszúság)
• Cím: 87-135 Brompton Road, Knightsbridge, London SW1X 7XL
• Hivatalos weboldal: Harrods

? Ünnepek, Munkaszüneti napok (Anglia és Wales területén)
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Jelenleg Anglia és Wales területén 8 állandó ünnepnap van, ami 1 plusz
ünnepnappal (Queen's Diamond Jubilee) még kiegészül 2012-ben, amikor a
királyn? trónra kerülésének 60. évfordulóját ünneplik. A 8 ünnepnapból 3 Bank
Holiday (május els? és utolsó hétf?je valamint augusztus utolsó hétf?je), amikor a
bankok teljesen zárva tartanak. Általában az ünnepnapokon a nagyobb üzletek
nyitva tartanak (10-16 óráig). Az ajándékozás napján semmilyen üzlet nincs nyitva,
még a metrók és vonatok sem közlekednek.

Általános információk a Londonba utazóknak ? Árak, Nagykövetség,
TelefonszámokÉrtékelés

