
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.50612 (2018/X)

Tagállam Magyarország

A tagállam azonosítója bartos

Régió megnevezése (NUTS) Hungary
107. cikk (3) bekezdés a) pont,107. cikk (3) bekezdés c) pont,Nem
támogatott területek

A támogatást odaítélő hatóság Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

A támogatási intézkedés jogcíme Irinyi Terv: iparstratégiai támogatások; beszállítói-fejlesztési
program; kötöttpályás járműgyártás fejlesztése; Ipar 4.0 program -
megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és az 50/2017.
(XII. 29.) NGM rendeletnek

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
szóló 50/2017. (XII.29) NGM rendelet 1. melléklet 32., 33., 34., 35
sorai Magyar Közlöny 2017. évi 233. szám

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2018.01.01 - 2021.06.30

Érintett gazdasági ágazatok Gabonaféle (kivéve: rizs); hüvelyes növény; olajos mag termesztése
Fűszer-; aroma-; narkotikus-; gyógynövény termesztése
Erdészeti; egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
Fakitermelés
FELDOLGOZÓIPAR
Élelmiszergyártás
Olaj gyártása
Italgyártás
Dohánytermék gyártása
Fűrészárugyártás
Egyéb fa-; parafatermék; fonottáru gyártása
Kokszgyártás
Kőolaj-feldolgozás
Ipari gáz gyártása
Színezék; pigment gyártása
Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
Szerves vegyi alapanyag gyártása
Műtrágya; nitrogénvegyület gyártása
Műanyag-alapanyag gyártása
Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
Festék; bevonóanyag gyártása
Tisztítószer gyártása
Testápolási cikk gyártása
Robbanóanyag gyártása
Ragasztószergyártás



Ragasztószergyártás
Illóolajgyártás
M.n.s. egyéb vegyi termék gyártása
Vegyi szál gyártása
Gyógyszergyártás
Gumiabroncs; gumitömlő gyártása
Egyéb gumitermék gyártása
Műanyag lap; lemez; fólia; cső; profil gyártása
Műanyag csomagolóeszköz gyártása
Műanyag építőanyag gyártása
Egyéb műanyag termék gyártása
Fegyver-; lőszergyártás
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Elektronikai alkatrész; áramköri kártya gyártása
Számítógép; perifériás egység gyártása
Híradástechnikai berendezés gyártása
Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
Mérőműszergyártás
Elektronikus orvosi berendezés gyártása
Elektronikus orvosi berendezés gyártása
Mágneses; optikai információhordozó gyártása
Villamos motor; áramfejlesztő gyártása
Akkumulátor; szárazelem gyártása
Általános rendeltetésű gép gyártása
Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
Mezőgazdasági; erdészeti gép gyártása
Szerszámgép-gyártás
Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
Hajó; csónak gyártása
Vasúti; kötöttpályás jármű gyártása
Légi-; űrjármű gyártása
Katonai harcjármű gyártása
Katonai harcjármű gyártása
Egyéb jármű gyártása
Hangszergyártás
Orvosi eszköz gyártása
Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
Villamosenergia-termelés
Gőzellátás; légkondicionálás
Szennyvíz gyűjtése; kezelése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése; ártalmatlanítása
Veszélyes hulladék kezelése; ártalmatlanítása
Hulladékanyag hasznosítása
Használt eszköz bontása
Hulladék újrahasznosítása
Szennyeződésmentesítés; egyéb hulladékkezelés
Alapanyag; üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
Fa-; építési anyag ügynöki nagykereskedelme
Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
Élelmiszer; ital; dohányáru nagykereskedelme
Gyógyszer; gyógyászati termék nagykereskedelme



Számítógép; periféria; szoftver nagykereskedelme
Elektronikus; híradástechnikai berendezés; és alkatrészei
nagykereskedelme
Mezőgazdasági gép; berendezés nagykereskedelme
Szerszámgép-nagykereskedelem
Bányászati-; építőipari gép nagykereskedelme
Textilipari gép; varró-; kötőgép nagykereskedelme
Egyéb irodagép; -berendezés nagykereskedelme
Egyéb m.n.s. gép; berendezés nagykereskedelme
Fa-; építőanyag-; szaniteráru-nagykereskedelem
Fémáru-; szerelvény; fűtési berendezés nagykereskedelme
Hulladék-nagykereskedelem
Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Vendéglátás
Szoftverkiadás
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Egyéb távközlés
Számítógépes programozás
Információtechnológiai szaktanácsadás
Számítógép-üzemeltetés
Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Adatfeldolgozási szolgáltatás
Világháló-portáli szolgáltatás
Mérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
Biotechnológiai kutatás; fejlesztés
Egyéb természettudományi; műszaki kutatás; fejlesztés
Állat-egészségügyi ellátás
Humán-egészségügyi ellátás
Bentlakásos; nem kórházi ápolás
Számítógép; periféria javítása
Kommunikációs eszköz javítása

A kedvezményezett típusa -

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

HUF 12 500 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén
 
 
Célkitűzések Maximális

támogatási intenzitás
(%) vagy Maximális

támogatási összeg
(nemzeti valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Regionális beruházási támogatás (14. cikk) Program 50 % 20 %



Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás (17. cikk) 20 %

A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás (18. cikk) 50 %

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (19. cikk) 50 %

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (22. cikk) 496 HUF

Alapkutatás (a 25. cikk (2) bekezdésének a) pontja) 100 %

Alkalmazott kutatás (a 25. cikk (2) bekezdésének b) pontja) 65 % 20 %

Kísérleti fejlesztés (a 25. cikk (2) bekezdésének c) pontja) 40 % 20 %

Megvalósíthatósági tanulmány (a 25. cikk (2) bekezdésének d) pontja) 50 %

Kutatási infrastruktúra létrehozásához nyújtott támogatás (26. cikk) 50 %

Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás (28. cikk) 100 %

Eljárási és szervezési innováció támogatása (29. cikk) 15 % 35 %

Képzési támogatás (31. cikk) 50 % 20 %

A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz
nyújtott beruházási támogatás (37. cikk)

35 %

Energiahatékonysági intézkedésekhez nyújtott beruházási támogatás
(38. cikk)

30 % 20 %

Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás (41.
cikk)

100 % 20 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700050.NGM 


