
Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi
perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti 17 päivänä kesäkuuta 2014 annetun komission asetuksen (EU) N:o

651/2014 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) nojalla myönnetystä valtiontuesta
Tuen numero SA.50612 (2018/X)

Jäsenvaltio Unkari

Jäsenvaltion viitenumero bartos

Alueen nimi (NUTS) Hungary
107 artiklan 3 kohdan a alakohta,107 artiklan 3 kohdan c
alakohta,Tukialueiden ulkopuolella sijaitsevat alueet

Myöntävä viranomainen Nemzetgazdasági Minisztérium
1051 Budapest, József nádor tér 2-4
www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Tukitoimenpiteen nimike 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

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan
julkaisuviite) 

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

Toimenpiteen tyyppi Ohjelma

Voimassa olevan tukitoimenpiteen muutos 

Kesto 01.01.2018 - 30.06.2021

Toimiala(t) Viljakasvien (pl. riisin); palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely
Mauste-; aromi-; rohdos- ja lääkekasvien viljely
Metsänhoito
Puunkorjuu
TEOLLISUUS
Elintarvikkeiden valmistus
Kasvi- ja eläinperäisten öljyjen ja -rasvojen valmistus (pl.
ravintorasvat)
Juomien valmistus
Tupakkatuotteiden valmistus
Puun sahaus; höyläys ja kyllästys
Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-; olki- ja punontatuotteiden
valmistus
Koksituotteiden valmistus
Jalostettujen öljytuotteiden valmistus
Teollisuuskaasujen valmistus
Värien ja pigmenttien valmistus
Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus
Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus
Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus
Muoviaineiden valmistus
Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus
Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus
Maalien; lakan; painovärien yms. valmistus
Saippuan; pesu-; puhdistus- ja kiillotusaineiden valmistus
Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus



Hajuvesien ja hygieniatuotteiden valmistus
Räjähdysaineiden valmistus
Liimojen valmistus
Eteeristen öljyjen valmistus
Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus
Tekokuitujen valmistus
Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus
Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus
Muiden kumituotteiden valmistus
Muovilevyjen; -kalvojen; -putkien ja -profiilien valmistus
Muovipakkausten valmistus
Rakennusmuovien valmistus
Muiden muovituotteiden valmistus
Aseiden ja ammusten valmistus
Metallien käsittely ja päällystäminen
Metallien työstö
Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus
Viestintälaitteiden valmistus
Viihde-elektroniikan valmistus
Mittaus-; testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus
Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden
valmistus
Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden
valmistus
Tallennevälineiden valmistus
Sähkömoottorien; generaattorien ja muuntajien valmistus
Paristojen ja akkujen valmistus
Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus
Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus
Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus
Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus
Muiden erikoiskoneiden valmistus
Laivojen ja veneiden rakentaminen
Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus
Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus
Taisteluajoneuvojen valmistus
Taisteluajoneuvojen valmistus
Muualla luokittelematon kulkuneuvojen valmistus
Soitinten valmistus
Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus
Muu muualla luokittelematon valmistus
Sähkön tuotanto
Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu
Viemäri- ja jätevesihuolto
Tavanomaisen jätteen keruu
Ongelmajätteen keruu
Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
Ongelmajätteen käsittely; loppusijoitus ja hävittäminen
Materiaalien kierrätys
Romujen purkaminen
Lajiteltujen materiaalien kierrätys
Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
Polttoaineiden; malmien; metallien ja teollisuuskemikaalien
agentuuritoiminta



Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta
Muu erikoistunut agentuuritoiminta
Yleisagentuuritoiminta
Elintarvikkeiden; juomien ja tupakan tukkukauppa
Farmaseuttisten tuotteiden tukkukauppa
Tietokoneiden; oheislaitteiden ja ohjelmistojen tukkukauppa
Elektroniikka- ja viestintälaitteiden ja osien tukkukauppa
Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa mukaan
lukien traktorit
Työstökoneiden tukkukauppa
Kaivos- ja rakennuskoneiden tukkukauppa
Tekstiiliteollisuuden koneiden sekä ompelu- ja kutomakoneiden
tukkukauppa
Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa
Muiden koneiden; laitteiden ja tarvikkeiden tukkukauppa
Puun; rakennusmateriaalien ja saniteettilaitteiden tukkukauppa
Rautakauppatavaroiden; LVI-laitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa
Jätteen ja romun tukkukauppa
Muu tukkukauppa
Ravitsemistoiminta
Ohjelmistojen kustantaminen
Kiinteän puhelinverkon hallinta ja palvelut
Langattoman verkon hallinta ja palvelut
Satelliittiviestintä
Muut televiestintäpalvelut
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi
Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut
Muu laitteisto- ja tietotekninen palvelutoiminta
Tietojenkäsittely; palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut
Verkkoportaalit
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi
Biotekninen tutkimus ja kehittäminen
Muu luonnontieteellinen ja tekninen tutkimus ja kehittäminen
Eläinlääkintäpalvelut
Terveyspalvelut
Sosiaalihuollon laitospalvelut
Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden korjaus
Viestintälaitteiden korjaus

Tuensaajatyyppi -

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin
kokonaismäärä 

HUF 12 500 (miljoonaa)

Takaukset - 

Tukiväline (5 artikla) Avustus/Korkotuki

Viittaus komission päätökseen -

Jos yhteisön varoista saadaan yhteisrahoitusta 

 
 



Tavoitteet Tuen
enimmäisintensiteetti

prosentteina tai
enimmäismäärä

kansallisessa valuutassa

Pk-yrityksille
myönnet-tävät lisät

prosentteina

Alueellinen tuki – investointituki (14 artikla) – Järjestelmä 50 % 20 %

Pk-yrityksille myönnettävä investointituki (17 artikla) 20 %

Pk-yrityksille konsulttipalveluihin myönnettävä tuki (18 artikla) 50 %

Tuki pk-yritysten osallistumiseen messuille (19 artikla) 50 %

Käynnistystuki (22 artikla) 496 HUF

Perustutkimus (25 artiklan 2 kohdan a alakohta) 100 %

Teollinen tutkimus (25 artiklan 2 kohdan b alakohta) 65 % 20 %

Kokeellinen kehittäminen (25 artiklan 2 kohdan c alakohta) 40 % 20 %

Toteutettavuustutkimukset (25 artiklan 2 kohdan d alakohta) 50 %

Tuki tutkimusinfrastruktuurin perustamiseen (26 artikla) 50 %

Pk-yrityksille myönnettävä innovaatiotuki (28 artikla) 100 %

Prosesseihin tai organisointiin liittyvään innovaatiotoimintaan
myönnettävä tuki (29 artikla)

15 % 35 %

Koulutustuki (31 artikla) 50 % 20 %

Investointituki ennakoivaan mukautumiseen tuleviin unionin
normeihin (37 artikla)

35 %

Investointituki energiatehokkuustoimenpiteisiin (38 artikla) 30 % 20 %

Investointituki uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian käytön
edistämiseen (41 artikla)

100 % 20 %

 
 

Internet-linkki tukitoimenpiteen koko tekstiin 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1700050.NGM 


