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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VENGRIJOJE 

Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės 

2020 m. lapkritis 
 

DATA 

(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS 
PASTABOS 

(šaltinis) 

 COVID-19  

11-I 
Bankų asociacija, bankai, atsiskaitymo kortelėmis įmonės vieningai palaiko sprendimą 
pratęsti maksimalios sumos, iki kurios galimi mokėjimai be PIN kodo, galiojimą dar 
metams. Pavasarį Parlamentas šią ribą nuo 15000 Ft pakėlė iki 25000Ft (~69,44 EUR). 

 

11-I Už maistą „išsinešimui“ PVM sumažintas nuo 27% iki 5%. 
hvg.hu; 

nepszava.hu 

11-01 
Vaistų ir maisto tarnyba Ogyei spalio mėnesį patvirtino klinikinių bandymų pradžią 
Richter gaminamam vaistui remdesivirui, o lapkričio mėnesį įmonei buvo padidintas 
valstybinis užsakymas nuo 3000 dozių iki 5000 dozių. 

hvg.hu; 
nepszava.hu 

11-04 
Medicinos darbuotojams ir studentams, dalyvaujantiems kovoje su epidemija, viešasis 
transportas (miesto, tarpmiestinis autobusais ir geležinkelių) – nemokamas. 

MTI.hu 

11-11 
Nežiūrint to, kad beveik visos viešojo maitinimo įstaigos klientams uždarytos, 
vyriausybė 30 d. mokės pusę atlyginimo neatleistiems darbuotojams. 

portfolio.hu; 
24.hu;  

origo.hu 

11-11 

Vaistinėse, maisto prekių ir mišriose higienos-maisto-vaistų-buitinių prekių 
parduotuvėse ("drožerijose") bei pašte tam tikru laiku draudžiama lankytis asmenims, 
jaunesniems nei 65 m.: darbo dienomis (pirmadieniais - penktadieniais) - nuo 9:00 iki 
11:00, savaitgaliais (šeštadieniais, sekmadieniais) ir švenčių dienomis - nuo 8:00 iki 
10:00 įvesta „pensininkų apsauga“. 

TV; 
MTI; 

koronavirus.g
ov.hu 

11-30 

Įmonės, kurios pradeda plėtros projektus, išlaikydamos savo darbuotojų skaičių, per 
Vyriausybės darbo vietų išsaugojimo subsidiją schemą papildomai gaus 61 mlrd. 
Ft(~169,44 mln.EUR). Paskelbus subsidijų schemą, per 15 minučių paraiškas pateikė 
363 įmonės, planuojančios investuoti 199 mlrd. Ft (~0,55 mlrd. EUR) ir išsaugoti 49 
tūkst. darbo vietų. 

Portfolio.hu; 
24.hu; 

telex.hu 

 Mažmeninė prekyba:  

11-30 
Mažmeninės prekybos tinklas Aldi pradeda bendradarbiavimą su internetinės 
prekybos tinklu Roksh, kad per šį galima būtų užsakyti prekes iš Aldi. 

Portfolio.hu; 
napi.hu; 
telex.hu 

 PRAMONĖ/GAMYBA/STATYBA  

11-I 
Rugsėjį pramonės produkcija išaugo 2,2%, palyginus su pernai metais – pirmąkart nuo 
vasario, tam labiausiai pasitarnavo 7,8% automobilių pramonės augimas. 

infostart.hu; 
portfolio.hu 

 ENERGETIKA  

 Dujos/nafta/chemijos pramonė  

11-25 

Kalbėdamas su ES energetikos komisare Kadri Simson, URiP ministras Peteris Szijjarto 
sakė, kad Krk suskystintų dujų terminale Vengrija yra užsakiusi milijardo kubinių metrų 
pajėgumą per metus, todėl, kai sausio 1 d. šis terminalas pradės veikti, pirmą kartą 
Vengrijos energijos tinkluose gali atsirasti suskystintų dujų. 
Europos Komisija Krk terminalo įrengimui skyrė 100 milijonų eurų. 

magyarhirlap.
hu; atv.hu; 

magyarnemze
t.hu; 

 Branduolinė energetika  

11-23 

Energijos reguliatorius MEKH paspartintos procedūros būdu išdavė elektros energijos 
naudojimo licenciją dviejų naujų blokų statybai Pakšo atominėje elektrinėje. 
Ši licencija - išankstinė sąlyga norint gauti statybą leidžiantį dokumentą, dėl kurio 
Nacionalinė atominės energetikos tarnyba turėtų nuspręsti iki 2021 m. rudens.  

profitline.hu; 
portfolio.hu; 

 „Žalioji“ ekonomika  

11-30 

Alternatyvios energetikos kompanija Alteo gavo konkurencijos tarnybos leidimą įsigyti 
15MW vėjo jėgainių kompleksą, po įsigijimo jos turimos vėjo jėgainės pasieks 47MW 
pajėgumą, iš atsinaujinančių šaltinių – 69MW ir bendrą (nes dar turi dujų kogeneracinių 
elektrinių) 122MW. 

 

11-24 

Pradėtas konkursas dėl subsidijų elektrinių dviračių pirkimui: programai iš viso skirta 1 
mlrd. Ft. (~2,78 mln. EUR). 
Paramos prašyti gali asmenys, kurie e-dviračius naudos kelionei į savo darbo vietą, 
subsidija gali padengti iki 50% pirkimo kainos, bet ne daugiau kaip 90 000 Ft (~250 EUR) 
dviračiams su greičio jutikliu ir iki 150 000 Ft (~416,67 EUR) už dviračio su sukimo 
momento jutikliu įsigijimą. 

magyarhirlap.
hu; origo.hu; 

 Gynybos pramonė  
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DATA 

(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS 
PASTABOS 

(šaltinis) 

11-I 

Brazilijos įmonė „Embraer Defense“ pranešė, kad Vengrija iš jos perka du karinius 
transporto lėktuvus Embraer KC-390, kuriuos privalės pristatyti 2023-2024 m. 
„Embraer“ ne tik apmokys Vengrijos pilotus, bet ir techninės priežiūros darbuotojus. 
Embraer KC-390 gali gabenti 23 t. krovinio, 80 kareivių ar 60 parašiutininkų, nusileisti ant žolinio tako, 
užpildyti ore kuru Vengrijos armijos naikintuvus JAS-39 „Gripen“.  

atv.hu; 24.hu; 
origo.hu; 

444.hu; 
magyarhirlap.

hu 

11-I 
Oficialiai pranešta, kad HU vyriausybė  priešlėktuvinei gynybai įsigyja sistemą NASAMS 
iš Norvegijos Kongsberg ir JAV Raytheon įmonių. 

 

 
INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS,  

SKAITMENIZACIJA, MPT, KT. INOVACIJOS 
 

 Parama inovacijoms, tyrimams, naujiems sektoriams  

11-I 

Inovacijų ir technologijos ministerija žada Mokslų akademijai grąžinti teisę vertinti 
nacionalines mokslinių tyrimų ir plėtros paraiškas finansavimui – kaip tai buvo iki 2014 
m., kada teisė spręsti buvo perduota Nacionalinio tyrimų, plėtros ir inovacijų biuro 
vadovui. 

 

11-I 
Vyriausybė (Inovacijų ir technologijų ministerija), kartu su EIT InnoEnergy, pradeda 
konsultacijas dėl Nacionalinės Akumuliatorių Strategijos sukūrimo ir žada stoti į 
Europos Akumuliatorių Aljansą (European Battery Alliance) 

 

 Informacinės ir ryšių technologijos  

11-I 

Inovacijų ir technologijų ministerija MIT pateikė dronų kontrolės įstatymo projektą – 
į orą nuo 2021-01-01 bus leidžiama pakilti tik HungaroControl aplikacija valdomiems 
įrenginiams (arba lengvesniems nei 120 g, priskirtiniems žaislų klasei) ir tik 
HungaroControl registruotiems įrenginiams, valdomiems tokias teises turinčių pilotų. 

 

11-23 
Magyar Telekom bus pirmoji Vengrijos mobiliojo ryšio tiekėja, pateiksianti 5G ryšį 
2,1GHz dažnių juostoje, papildant jau paleistą komercinę paslaugą 3,6GHz juostoje, 
veikiančią 22 gyvenvietėse. 

portfolio.hu; 
napi.hu; 

11-17 
„Cisco“ paskelbė įsigysianti Budapešte veikiantį, 2017 m. įkurtą startuolį „Banzai 
Cloud“. Bendrovė kuria programinę įrangą ir BigData sprendimus su platforma, 
leidžiančia įmonėms lengviau kurti, diegti ir keisti debesijos programas. 

forbes.hu 

 Finansų, mokėjimo technologijos, bankininkystė  

11-27 

Elektroninių sąskaitų apmokėjimo platformos „Dijnet“ registruotų vartotojų skaičius 
padidėjo 10% iki 787 000., vien per pastarąsias 3 sav., paskelbus komendanto valandą, 
užsiregistravo ~9 tūkst. naujų klientų. Paslaugų teikėjai taip pat ieško skaitmeninių 
kanalų. 
Didžioji operacijų dalis vyksta atsiskaitant banko kortele, tačiau populiarėja ir „iCsekk“ mobilioji programa, 
naudojanti QR kodus pašto čekiuose ir sąskaitose. 

portfolio.hu; 
profitline.hu; 

 

11-19 

Mobiliųjų ir internetinių mokėjimų bendrovė „Barion“ per 10 mėnesių padvigubino 
savo elektroninės prekybos partnerių skaičių. Šios Fintech įmonės internetiniu 
mokėjimo sprendimu dabar naudojasi daugiau nei 9000 Vengrijos ir beveik 1000 
užsienio parduotuvių. Įmonė aktyviai veikia užsienio rinkose - Austrijoje, Čekijoje, 
Vokietijoje ir Slovakijoje 

uzletem.hu; 
profitline.hu; 

11-18 
Mastercard diegia savo Google-Pay paslaugą ir Vengrijoje. Google pay pirmiausia bus 
pasiekiama Revolut, Curve ir Monese vartotojams. 

Portfolio.hu; 
hvg.hu 

11-18 

Rizikos kapitalo fondas „Exim“ investavo 6 milijonus eurų į JK registruotą Vengrijos 
startuolių įmonę, pinigų pervedimo paslaugas teikiančią „DiPocket“ naujiems kapitalo 
plėtros projektams vykdyti, plėtrai Rytų Europoje ir praktinės patirties pirkimui. 
Bendrovė turi elektroninių pinigų licencijas JK ir Lietuvoje. Skelbiama, kad „DiPocket“, glaudžiai 
bendradarbiaudama su „MasterCard“, 2019 m. gavo 1,5 mln. Eurų pajamų.  

portfolio.hu 

 ŽEMĖS ŪKIS, MAISTO PRAMONĖ  

11-I 

Parlamentas priėmė finansų ministerijos parengtas pataisas, paankstinančias ES 
direktyvos 2020/1151 nuostatas - alkoholio mikrogamybai (savo reikmėms, t.y. ne 
daugiau 50 l/metus, iš savo žemėje užaugintų vaisių) nuo 2021 m. sausio 1 d. nebebus 
taikomi jokie mokesčiai  
Anksčiau lipdukas  litrui naminės palinkos žymėti kainuodavo 700 Ft. (~2EUR) . 

 

 BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

11-I 
III ketv. valstybės skola pasiekė 35 trilijonus Ft (~97,22 mlrd. EUR) arba 73,8% BVP, 
(pernai buvo 70,3%), jei neįskaityti valstybės eksporto skatinimo banko „Eximbank“ 
skolų, tai skola sudarė 72,1% BVP. 

Portfolio.hu 
ksh.hu 

ecb.europa.e
u 
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PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS 
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(šaltinis) 

11-I 
Preliminariais statistikos tarnybos KSH duomenimis, Vengrijos BVP nuo II ketvirčio iki 
III išaugo 11,3%. Lyginant III ketv. BVP su pernykščiu, jis sumažėjo 4,7%. 

portfolio.hu; 
napi.hu; 

11-30 

Pasak statistikos tarnybos, per spalio mėn. bedarbių skaičius sumažėjo iki 199000 (nuo 
222 000), o nedarbo lygis buvo 4,3% (rugsėjį – 4,7%). 3 mėnesių vidutinis nedarbo lygis 
buvo 4,3% (palyginti su 3,5% 2019 metais). Remiantis valstybinės užimtumo tarnybos 
NFSZ statistika, spalio mėnesį ieškančių darbo buvo 31,4% daugiau nei prieš metus. 

ksh.hu; 
portfolio.hu; 

 
Spalio mėn infliacija siekė 3,0% (rugsėjį ji siekė 3,4%). Spalį sparčiai didėjo 
dešrų(13,4%), cukraus(11,6%), miltų(11,0%), sezoninių daržovių ir vaisių (15,7%) 
kainos. Kuras atpigo 5.3%. Vidutinė metinė infliacija – 3,5%. 

Ksh.hu;  
portfolio.hu 

 Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz.  

11-I 

5 mlrd.Ft (~13,89 mln. EUR) paramos fondas suteiks 2-60 mln. Ft. (iki ~166,67 
tūkst. EUR) dotacijas įmonėms, įsikūrusioms nykstančiose gyvenvietėse ar 
atsiliekančiose vietovėse - įrangos įsigijimui, personalo mokymui ir algoms. „Kiekviena 
darbo vieta svarbi“ – finansų ministras perfrazavo šalies šūkį „Kiekviena gyvybė svarbi“. 

uzletem.hu; 
index.hu 

11-27 

Kinijos valdoma cheminių medžiagų bendrovė „BorsodChem“ investuoja 12 mlrd. 
Ft(~33,33 mln. EUR) į gamybos pajėgumų išplėtimą savo bazėje Kazincbarcikoje,  
vyriausybė tam skiria 1,3 mlrd. Ft(~3,61 mln. EUR) dotaciją. Projektas padės išsaugoti 
3000 d.v. regione, dabartiniai 200 kilotonų azoto rūgšties gamybos pajėgumai padidės 
iki 290 Kt/m ir išlaikys bendrovę lyderio pozicijose pasaulinėje rinkoje. 
Kinijos ir Vengrijos prekyba šiais metais išaugo 18%, įskaitant  12% eksporto padidėjimą, sakė URiP ministras 
P.Szijarto. Kinijos investicijos Vengrijoje šiais metais pasieks 140 mlrd. Ft. (~0,39 mlrd. EUR) 

 

11-I 
Spartinamas dvigubo neapmokestinimo bei investicijų apsaugos sutarčių pasirašymas 
su Angola, HU įmonės gauna prieigą maisto gamybos ir e-Vyriausybės sektorių 
Angoloje. 

Portfolio.hu; 

11-I 

Eximbank‘as atidaro 50 mln. JAV dolerių kredito liniją Vengrijos-Kambodžos įmonių 
bendravimui ir kad HU vyriausybė pasiruošusi paskelbti 150 mln. JAV dolerių susieto 
kredito programą Vengrijos įmonių investicijoms į Kambodžos ž.ū., skaitmenizacijos, 
vandens valdymo ir maisto gamybos sektorius. 

Portfolio.hu; 
MTI.hu 

11-I 

Kinijos akumuliatorinės folijos gamintojas Semcorp investuoja 65,5 mlrd. Ft (~181,94 
mln. EUR) į gamyklos statybą Debrecene – tai bus pirmoji gamykla ne Kinijoje. Pasak 
URiP ministro, Vengrija varžėsi su kitomis 3 Europos valstybėmis dėl šio projekto, 
Vengrijos valstybės 13 mlrd. Ft(~36,11 mln. EUR) parama padėjo laimėti 440 d.v. 
užtikrinsiančią investiciją. Žurnalistai primena, kad Japonijos Toray Industries jau stato 
panašią gamyklą Komaromo-Estergomo apskrityje, už 127 mlrd.Ft(~352,78 mln. EUR). 

portfolio.hu; 
kemma.hu 

11-26 

Dviračių gamintojas „Neuzer“ iš ES gavo 53 mln. Ft. (~0,15 mln. EUR) ir iš vyriausybės 
75 mln. Ft (~0,2 mln. EUR) investicijai gamykloje Estergome. „Neuzer“ įsirengs 
gamybos liniją, galinčią išpresuoti aliuminio dvigubų sienelių ratlankius ir tokiu būdu 
sumažins priklausomybę nuo iš Kinijos importuojamų dviračių ratų.  
Šeimos verslui priklausanti įmonė kasmet pagamindavo ~80K dviračių. 

vg.hu; 
portfolio.hu; 

tozsdeforum.
hu; 

11-24 

JAV programinės įrangos kūrėja ir paslaugų įmonė „Diligent“ į Budapeštą atkelia savo 
pasaulinį produktų kūrimo centrą, pranešė URiP ministras P.Sijarto. Šis 11,3 mlrd. Ft 
(~31,39 mln. EUR) projektas, kuriam vyriausybė skiria 2,8 mlrd. Ft (~7,78 mln. EUR) 
subsidiją, turėtų sukurti 300 darbo vietų. 

origo.hu; 
portfolio.hu 

11-20 

Tualetinio popieriaus gamintojas Vajda-Papir stato naują gamybos padalinį 
Dunafoldvare, investuodamas 16 mlrd. Ft (~31,39 mln. EUR), prie kurių valstybė 
prisidės 5,5 mlrd. Ft(~15,28 mln. EUR) subsidija. 
„Vajda-Papir“ deklaruoja, kad eksportuoja savo produkciją į Vidurio Europą, Skandinaviją ir Baltijos šalis, turi 
gamyklą Norvegijoje. Moderniausių technologijų popieriaus ji atidarė fabriką 2018 m. lapkričio mėn., 
užbaigdama 15 mlrd. Ft (~41,67 mln. EUR)  projektą, kuriam vyriausybė buvo skyrusi 4,5 mlrd. Ft (~12,5 mln. 
EUR) subsidiją. Vyriausybė šią įmonę yra paskelbusi valstybinės svarbos įmone. 

napi.hu; 
origo.hu; 

Naudojami sutrumpinimai: HU - Vengrija, LT – Lietuva, ES - Europos Sąjunga, EP - Europos Parlamentas, EK - Europos Sąjungos Komisija; V4 – 
Vyšegrado valstybės (Čekija CZ, Lenkija -PL, Slovakija SK, Vengrija HU); Ft – forintas; d.v.-darbo vieta; d.u. – darbo užmokestis; ž.ū. – žemės 
ūkis; BVP – bendrasis vidaus produktas, MVĮ – mažos  ir vidutinės įmonės; KSH – Valstybinė statistikos tarnyba, URiPM – užsienio reikalų ir 

prekybos ministerija, IT min-ja – Inovacijų ir technologijų ministerija, valst.sek. – valstybės sekretorius/-ė. 

 
Sumas, nurodytas forintais, perskaičiuodami į eurus, naudojome kursą 1 EUR = 360 Ft,  

kai kurias sumas eurais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.  

 
Rengė ambasados ministras patarėjas Viktoras DAGILIS,  
viktoras.dagilis@urm.lt, +36 1 224 7910. 
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