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LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA VENGRIJOJE 
Dėl aktualios ekonominės informacijos suvestinės 

2020 m. gruodis 
 

DATA 

(MM-
DD) 

PATEIKIAMOS INFORMACIJOS APIBENDRINIMAS PASTABOS 

(šaltinis) 

 Informacija apie konkursus, viešuosius pirkimus  

12--30 

Budapešto viešo transporto įmonė BKK ES viešųjų pirkimų svetainėje paskelbė konkursą 
atnaujinti Blaha Luiza aikštę Budapešto VIII-ąjame rajone. Vyriausybė yra pažadėjusi 
projektui skirti 1 mlrd. Ft (~2,75 mln. EUR) 
Viešojo transporto stotelės turės būti pritaikytos neįgaliųjų vežimėliams, atnaujinta požeminės perėjos 
izoliacija, įrengtas viešasis tualetas, šiek tiek pakeista eismo tvarka šalia esančiose gatvėse. 

portfolio.hu; 
index.hu; 

telex.hu 

12-27 

Valstybinės infrastruktūros vystytojas NIF ir susiję Slovakijos miestai ES viešojo konkurso 
svetainėje paskelbė kvietimus statyti du tiltus virš Ipoly upės tarp Vengrijos ir 
Slovakijos (tarp Orhalom ir Vrbovkos bei Dregelypalank ir Ipelske Predmostie) 
Statyba abiem atvejais turi būti baigta per 24 mėnesius. Nugalėtojai taip pat turės nutiesti jungiamuosius 
kelius į tiltus. Pasiūlymuose, kurie turi būti pateikti iki 2021 m. vasario 10 d., kainos svoris bus 70%, o kokybės 
- 30%.  

napi.hu 

12-08 

Budapešto viešojo transporto įmonė BKK ES viešųjų pirkimų svetainėje paskelbė naujo 
tilto Budapešte per Dunojų projektavimo konkursą. „Aquincum“ tiltas eitų lygiagrečiai  
geležinkelio tiltui, jungiančiam Budos III rajoną su Pešto IV rajonu. 
Konkurso dalyviai per pastaruosius trejus metus turi būti uždirbę bent 45 mln. Ft (~123,63 tūkst. EUR) pajamų 
iš tiltų statybos. 

napi.hu; 
index.hu 

12-03 

Valstybinė viešųjų pirkimų agentūra KEF ES viešųjų pirkimų svetainėje paskelbė konkursą 
3000 video kameromis išplėsti viešųjų erdvių stebėjimo sistemą.  
Numatoma kaina - 16 mlrd. Ft. (~43,96 mln.EUR), paskirstyta per ketverius metus. Laimėtojas turės sukurti šių 
kamerų aptarnavimo infrastruktūrą, įskaitant duomenų saugojimą. Pareiškėjai turi būti įdiegę bent 300 
kamerų video stebėjimo sistemas. Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2021 m. vasario 17 d. 

Napi.hu 

 COVID-19  

12-I 

2021 m. PVM už statybos darbus bus sumažintas iki 5%. Bus pradėtos naujos pastatų 
renovavimo schemos. 
Pradedama PVM už statybos medžiagas ir sklypus susigražinimo schema statantiems 
savo būstą savarankiškai, iki 5 mln. Ft (~13,74 tūkst. EUR) 
iki 2021-07-01 pratęsti skolų išmokėjimo moratoriumai  tiek šeimoms, tiek verslui.  

MTI.hu 

 

Vyriausybė padengs 2/3 darbo užmokesčio turizmo ir maitinimo sektoriaus įmonėse bei 
privačių autobusų parkams už 2020 m. gruodį ir 2021 m. sausį. Pagalba taip pat teikiama 
meno, pramogų ir laisvalaikio organizavimo paslaugų teikėjams, kelionių 
organizatoriams. 

portfolio.hu; 
24.hu; 

origo.hu 

 

Nac.banko valdytojas mano, kad, jei per I-mą 2021 m. pusmetį pavyks apsaugoti žmonių 
gyvybes, tai ekonomika augs taip sparčiai, kaip nėra buvę 100 metų. Svarbu, kad kapitalo 
investicijos nebūtų mažesnės nei 25% nuo BVP 2021 m (ir 27% 2020 m.) – juk investicijos 
geriausias pagrindas augimui, ir kad vietoj prarastų darbo vietų būtų kuriamos naujos, 
labiau produktyvios. 

 

 

Argumentuojant parama verslui dėl COVID-19, savivaldybėms 2021 m. uždrausta didinti 
kokius nors vietos mokesčius arba sumažinti kokias nors dabar galiojančias vietos 
mokesčių lengvatas arba įvesti naujus mokesčius, dvigubai sumažintas 2% įmonių 
apyvartos mokestis savivaldybėms. 

 

12-28 

Kūčių dieną vyriausybė iš Ekonomikos Apsaugos Fondo paskirstė 862 mlrd. Ft (~2,37 
mlrd. EUR), didžioji dalis (~2% nuo BVP) – švietimo ir sveikatos apsaugos sistemai (ir 
ligoninių skoloms apmokėti) bei kultūrinei veiklai Vengrijoje ir užsienyje. Viso šiais metais 
per Ekonomikos Apsaugos Fondą paskirstyti 4 trilijonai Ft.(~10,99 mlrd. EUR), ~9% nuo 
BVP.  

 

12-16 

5 sveikatos priežiūros įrangos gamintojai gavo esminę paramą iš Sveikatos pramonės 
paramos programą, kuria bandoma sumažinti sveikatos apsaugos sektoriaus 
priklausomybę nuo importo: 
„Mold Tech“ iš valstybės gavo 3,5 mlrd. Ft (~9,62 mln. EUR), ventiliatorių ir dezinfekavimo įrangos gamybai 
Zalaėgersėge. Metalo perdirbėjas „FF Femfeldolgozo“ - 506 mln. Ft, ligoninių įrangos gamybai Mezoture. 
Budapešto „Medicor Elektronika“ - 1 mlrd. Ft , kad pradėtų gaminti medicinos įrangą. Tatabanės 
„Thermotechnika-Crown Cool“ - 426 mln. Ft valstybės pagalbos prie 400 mln. Ft projekto oro valymo prietaisų 
gamybai. Sėgedo „Florinn“ dezinfekavimo gamybos pajėgumai bus išplėsti 2,5 mlrd. Ft projekte, kurį valstybė 
parems 2 mlrd. Ft (~5,49 mln. EUR, t.y. (~80%) pagalba. 

portfolio.hu; 
napi.hu; 

magyarhirlap.
hu 
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12-12 
Artėjant šventėms, didėjo žmonių noras apsipirkti, todėl, kad ir kaip būtų rūpinamasi 
pagyvenusiais žmonėmis, suderinus su „Pagyvenusiųjų sąjunga“, nuo gruodžio 12 d. 
panaikintos valandos, dedikuotos pensininkams (į parduotuves vėl gali eiti visi). 

 

12-07 

Vokietijos stiklo kompanija „Schott“ investuoja ~13,5 mlrd. Ft. (~37,09 mln. EUR) į 
gamyklą Lukače, kur gamins ampules Pfizer / BioNTech vakcinai. Per valstybės subsidijų 
schemą darbo vietoms išsaugoti vyriausybė paskyrė 2 mlrd. Ft (~5,49 mln. EUR) 
paramos. Schott įrengs 16 naujos kartos gamybos linijų, pajėgių kasmet pagaminti 
šimtus milijonų ampulių 

napi.hu; 
portfolio.hu; 

hvg.hu; 

 
Paskirdamas naujai įkurto medicinos įstaigas valdysiančio organo – Nacionalinio 
ligoninių direktorato – vadovus, premjeras išsitarė, jog mano, kad nepaprastoji padėtis 
išliks galioti visus 2021 metus. 

 

 LIETUVOS EKSPORTUOTOJAMS AKTUALI INFORMACIJA  

 Mažmeninė prekyba:  

11-30 

Vyriausybės planuose numatoma išstumti užsienio prekybos tinklus, todėl bus vykdoma 
atvirai protekcionistinė politika. „Turime pulti, nes mažmeninė prekyba turi būti 
nacionalinė Vengrijos prekyba“, - konferencijoje sakė J.Lazar. 
Pasak jo, 2021–27 m. ES biudžeto ciklas suteiks paskutinę galimybę Vengrijai tapti savarankišką ir stiprią maisto 
pramonę turinčia šalimi. Per ateinančius 9 metus ž.ū. reikės skirti tūkstančius milijardų forintų, jo nuomone, 
Vengrija turėtų sekti Lenkijos ir Slovakijos pavyzdžiais. Tiek Vengrijai priklausanti maisto perdirbimo pramonės 
dalis, tiek maisto gamybos šalyje dalis turėtų pakilti iki 80%, vietinių gamintojų indėlis į sektorių būtų 80%. 
Analitikai perspėja, kad, išėjus efektyviai veikiančioms tarptautinėms įmonėms, padidės kainos ir sumažės 
produktų pasirinkimas. Profsąjungų lyderiai perspėja, kad dėl nuosavybės perskirstymo darbuotojai patirtų 
neigiamą poveikį. 
2019 m. 9 mažmenininkai sukūrė 38,5% visų sektoriaus pajamų. Didžiausi - „Tesco“, „Lidl“ ir „Spar“. 
Vengriškasis „Coop“ – IV vietoje pagal apyvartą. 

penzcentrum.
hu; 

nepszava.hu; 
portfolio.hu; 

 ENERGETIKA  

 Dujos/nafta/chemijos pramonė  

12-18 

Į Budapeštą atvykęs Serbijos UR ministras Nikola Selakovičius susitiko su Vengrijos URiP 
ministru P.Sijarto ir ministru pirmininku V.Orbanu. Po UR ministrų susitikimo P.Sijarto 
pareiškė, kad geležinkelio linija tarp Segedo ir Suboticos bus atidaryta iki 2022 m. 
pavasario, sukuriant naują jungtį tarp Vengrijos ir Serbijos, o geležinkelio linija 
Budapeštas-Belgradas bus greičiausias Kinijos prekių gabenimo maršrutas, einantis į 
Vakarų Europą per Graikiją, kad iki 2021 m. spalio mėn. Vengrijos dujotiekių tinklas bus 
sujungtas su dujotiekiu, tiesiamu iš Turkijos per Bulgariją ir Serbiją. 

magyarhirlap.
hu; atv.hu; 

magyarnemze
t.hu; 

12-08 

Po derybų su Turkijos pramonės ir technologijų ministru Mustafa Varank HU URiP 
ministras P.Sijarto pareiškė, kad Vengrija pradėjo tiesti 15 km. dujotiekio jungtį tarp HU-
RS sienos ir Vengrijos nacionalinės dujų sistemos, todėl nuo 2021 m. spalio mėn. Vengrija 
galės naudotis fizine galimybe pirkti Kaspijos jūros dujas iš į pietų. 

 

 

URiP ministras P.Sijarto paviešino, kad su Rusijos energetikos ministru N.Šulginovu 
kalbėjosi apie dujų tiekimą iš Rusijos po 2021 m. spalio mėnesio, pasibaigus ilgalaikei 
dvišalei sutarčiai. Ministrai sutarė, kad susijusios valstybinės įmonės gali pradėti 
derybas. Vengrijos ministras pastebėjo, kad dujų tiekimas į Vengriją esmingai taps 
saugesniu nuo 2021 m. spalio, kai pradės veikti 6 mlrd.m3 metinio pralaidumo dujotiekis 
iš pietų. 

 

 

Rusijos „Lukoil“ degalinių Vengrijoje (77) ir Slovakijoje (16) savininkė „Norm Benzinkúts“ 
planuoja plėsti savo tinklą. Maždaug pusė bendrovės degalų, parduodamų Vengrijoje, 
gaunama iš „Petrotel“, „Lukoil“ naftos perdirbimo gamyklos Rumunijoje, likę - iš vietinių 
šaltinių. 

 

 Branduolinė energetika  

12-03 

Premjero V.Orbano susitikime su RosAtom vadovu A.Lichačiovu dalyvavo ir URiP 
ministras, ir J. Šuli, ministras Pakšo AE plėtros klausimams. Abi pusės apžvelgė 
pagrindinius artimiausios ateities darbus ir pastebėjo, kad leidimą iš nacionalinės 
branduolinės saugos tarnybos yra tikimasi gauti 2021 m. rudenį, tuomet galės prasidėti 
realūs statybos darbai. 
12-07 paaiškėjo, kad paraiška žemės darbams Pakšo AE plėtros projekte vis dar 
nepateikta (pagal tokią galima būtų pradėti dalį darbų, nelaukiant, kol bus išnagrinėta 
pagrindinė paraiška, pateikta birželio 30 d. Paraiška nagrinėtina iki metų, su galimybe 
nagrinėjimą pratęsti 3 mėn.) 
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 „Žalioji“ ekonomika  

12-I 

Elektros bendrovė „E.On“ paleido pirmąją mobilią atsinaujinančių išteklių pagamintos 
elektros kaupimo sistemą, leidžiančią pigiau ir greičiau pajungti el. šaltinius (pvz., saulės 
jėgaines) prie tinklo. Projektas finansuojamas iš ES „IElec-trix“ programos, skirtos 
tinklinių, mobilių energijos kaupimo įrenginių kūrimui 15-koje šalių. 

 

12-28 

„Aldi“ tinklas plečia savąją antrinių žaliavų surinkimo paslaugą - panaudotą kepimo 
aliejų galima bus palikti prie 11 parduotuvių. Perdirbimą vykdys įmonė „Biofilter“, 
veikianti visoje šalyje. Degalinių tinklas MOL paskelbė, kad jų degalinių, kuriose žmonės 
gali palikti naudotą kepimo aliejų, skaičius pasiekė 350. 
Kol kas šalyje surenkama tik ~2%iš namų ūkiuose pagaminamo 25 tūkst. tonų naudoto maistinio aliejaus.  

Propeller.hu; 
dehir.hu; 

hirado.hu; 

 Gynybos pramonė  

12-I 

Vengrijos armija ne tik perka dar 40 šarvuotų kovos mašinų iš Turkijos gamintojo Nurol 

Makina  (pagal senesnę sutartį į Vengriją jau pristatytos 10 „Ejder Yalcin“ kovos mašinų, 
su įrengtomis Vokietijos gamybos ryšio sistemomis ir jutikliais), ne tik siekia įsigyti 300 
tokių karinių keturračių, bet ir planuoja jas gaminti Kapošvare, padedant Vokietijos 
gynybos kompanijai „Rheinmetall“. 
Vengriškoji „Ejder Yalcin“ modelių versija bus pavadinta „Gidran“ ir galbūt bus eksportuojama. Gali būti, kad 
Vengrijoje bus gaminama ir modifikuota kitos Turkijos karinės transporto priemonės „Yoruk“ versija. 

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

444.hu; 
magyarhirlap.

hu 

12-I 
Vengrija perka Izraelio technologijomis pagrįstus radarus ELM-2084 iš Rheinmetall 

Canada. 
 

 TRANSPORTAS  

12-29 

„Stadler Rail Valencia“ sausio viduryje Vengrijos geležinkeliams MAV pristatys pirmąjį 
tramvajų-traukinį, nuo rudens 8 tokie bus naudojami naujoje linijoje tarp Segėdo ir 
Hiodmeziovašarhėjaus. Kiekviena iš šių dyzelinių-elektrinių transporto priemonių galės 
vežti 216 keleivių. 

napi.hu; 
444.hu; 

origo.hu; 

 INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS,  
SKAITMENIZACIJA, MPT, KT. INOVACIJOS 

 

 Informacinės ir ryšių technologijos  

12-10 

„Magyar Telekom“, Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas BME ir 
„Ericsson Magyarország“ paskelbė partnerystę programoms, naudojančioms 5G 
technologijas, kurti. „MTelekom“ leis BME nemokamai naudotis 20 MHz iš 3600 MHz 
juostos ir 10 MHz iš 2600 MHz juostos, kurias neseniai laimėjo mokslinių tyrimų ir plėtros 
tikslais. 

nfostart.hu; 
bitport.hu; 

hvg.hu; 

12-01 
IBM IT centro Sėkešfėhervare plėtros 3,5 mlrd.Ft projektui skirta 1 mlrd.Ft (~2,78 
mln.EUR) (t.y. ~ 28,57%) valstybinė parama. 

portfolio.hu; 
magyarhirlap.
hu; origo.hu; 

 Finansų, mokėjimo technologijos, bankininkystė  

12-10 
Vengrijos nacionalinis bankas MNB Budapešte vykusiame pasauliniame „FinTech 
festivalyje“ pasirašė susitarimą su Singapūro pinigų tarnyba MAS dėl abiejų šalių 
bendradarbiavimo stiprinimo, diegiant Fintech naujoves. 

portfolio.hu 

12-09 

TransferWise prisijungė prie Vengrijos momentinių pervedimų sistemos ir mokesčiai už 
pervedimą nuo buvusių 208 Ft (~57,14 cnt) už pavedimą sumažėjo beveik dvigubai. 
Paprastai TransferWise prisijungdavo prie nacionalinių mokėjimo sistemų per 
komercinius bankus-partnerius, bet Vengrijoje ji susitarė dėl tiesioginio pasijungimo prie 
centrinės sistemos.  
Sekančiu žingsniu TransferWise planuoja jungtis prie Australijos nacionalinės  mokėjimų sistemos 

portfolio.hu 

 
Turizmas ir kt. šiam sektoriui aktuali informacija  

(pvz., apgyvendinimas, sportas, festivaliai) 
 

12-23 
III ketv. užsienio turistų skaičius sumažėjo 50% (palyginus su 2019 m.). Jie išleido 383 
mlrd. Ft (~1,05 mlrd. EUR), t.y. 54% mažiau nei 2019 m. III ketv. ir praleido 27,7 milijono 
dienų, t.y. 46% mažiau nei 2019 m. Vidutinė viešnagės trukmė buvo 2,6 dienos. 

ksh.hu; 
novekedes.hu 

 ŽEMĖS ŪKIS, MAISTO PRAMONĖ  

12-31 

Vengrijos grūdų rinka pasižymi didele paklausa ir didelėmis kainomis, ir tokios 
tendencijos greičiausiai išliks 2021 m. pirmąjį pusmetį 
Antrąją gruodžio savaitę maistinių kviečių kaina, neįskaitant mokesčių ir transporto, vidutiniškai siekė 64 000 
Ft (~175,82 EUR) už toną, t.y., palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 25%. Pašarinių kviečių kainos tuo pačiu 
laikotarpiu pakilo 21% iki 60 600 Ft. Aukštos kokybės maltų kviečių kaina rinkoje yra 65 000-66 000 Ft, tačiau 
ūkininkų atsargos greitai senka. Kviečių derlius 2020 m. buvo vidutinis tiek kiekiu, tiek kokybe - tik trečdalis 
produkcijos pasiekė maistinę kokybę. 

Vilaggazdasag 
Vg.hu 
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12-14 

Dėl 6,3% pakilusių kainų, nors produkcijos apimtys nuo 2019 m. sumažėjo 2,1%, ž.ū. 
produkcijos vertė per 2020 m. padidėjo 4,1% iki 2,95 trln. Ft.(~8,1 mlrd. EUR). 
Grūdų derlius sumažėjo 2,9% (kviečių derlius buvo 7% mažesnis, rapsų - 14%.) Vaisių derlius sumažėjo 18%, 
įskaitant 8% - vynuogių. 

azuzlet.hu; 
ksh.hu; 

12-07 
UR ministras, pranešdamas, kad Filipinai vėl leidžia įvežti paukštieną iš Vengrijos, 
priminė, kad jis prieš porą mėnesių lankėsi Filipuose ir derėjosi dėl rinkos atvėrimo 

Magyarnaracs
.hu; 24.hu 

 BENDRA EKONOMINĖ INFORMACIJA REZIDAVIMO ŠALYJE  

 

Vyriausybė, atsižvelgdama į apsaugos nuo pandemijos ir ekonomikos skatinimo 
priemonėms skirtas lėšas, 2021 m. nustatė 6,5% BVP deficito rodiklį. 2021 m. biudžetą 
parlamentas buvo patvirtinęs dar prieš vasarinę epidemijos pertrauką ir patvirtinęs 2,9% 
deficito rodiklį. Tuo metu vyriausybė tikėjosi, kad 2020 m. BVP sumažės 3%, o 2021 m. - 
4,8%. Šie skaičiai buvo patikslinti iki atitinkamai 6,5% ir 3,5%. 

 

12-09 

Lapkričio mėn. infliacija siekė 2,7%, sumažėjusi nuo spalį buvusių 3% (lyginant su tais 
pačiais 2019 m. periodais). Per pirmuosius 11 mėnesių vidutinė metinė infliacija buvo 
3,4%. 
Kainos nuo spalio vidutiniškai sumažėjo 0,2%, sezoninių maisto produktų kainos per metus padidėjo 14,4%, 
dešros pabrango 12,6%, kepimo aliejus pabrango 11,5%, miltai 10,5%, cukraus - 10,4%. Degalų kainos 
sumažėjo 7,6%. Infliacija, neįskaičiuojant degalų ir sezoninių maisto produktų, siekė 3,9% per metus. 

Ksh.hu; 
portfolio.hu 

12-28 

Užsienio prekybos perteklius spalio mėnesį siekė 894 mln. eurų. Prekyba su kitomis ES 
valstybėmis narėmis per spalį sudarė 77% Vengrijos eksporto ir 71% importo. Prekybos 
perteklius su ES pasiekė 1,3 mlrd. eurų (prieš metus buvo 512 mln. eurų). 
Eksportas padidėjo 3,6% iki 10,2 mlrd. eurų, o importas tuo laikotarpiu nepakito ir siekė 9,3 mlrd. Eurų. 
Palyginti su rugsėju, eksporto apimtis spalio mėn. padidėjo 2,7%, o importo - 1,4%. Mašinų ir transporto 
priemonių eksportas padidėjo 5,4%, o šių prekių importas sumažėjo 1,3%. 

mandiner.hu; 
tozsdeforum.

hu; 
mfor.hu; 

 Inovatyvios/įdomios paramos verslui ar reguliavimo pvz.  

12-30 

Sportas Vengrijoje paskelbtas strateginiu sektoriumi - planuojama pastatyti didelį ledo 
ritulio centrą, penkiakovės centrą, pradėti nacionalinę fechtavimo ir dviratininkų 
programas, sukurti baidarių akademiją, pastatyti „Moto GP“ trasą ir rekonstruoti 
„Formulės-1“ trasą „Hungaroring", tęsti paramą futbolo vystymui visais lygiais. 

 

12-I 
Continental 25,6 mlrd. Ft projektą gamyklose Budapešte ir Vėsprėme valstybė parėmė 
7,7 mlrd.Ft (~21,39 mln.EUR) (t.y. ~30,08%). 

Portfolio.hu; 

12-I 

Kinijos įmonė „Shenzhen Kedali Industries“ investuoja 14,1 mlrd. Ft (~38,74 mln. EUR) į 
ličio baterijų dalių gamyklos statybą Godolo mieste, netoliese Budapešto, pranešė URiP 
ministras P.Sijarto. Kadangi projektas sukurs 300 darbo vietų, todėl vyriausybė prisideda 
1,3 mlrd. Ft (~3,57 mln. EUR). 

 

12-21 
Vyriausybė 4 dideles Vengrijos įmones „Csabacast“ (metalurgija), „Videoton 
Autoelektronika“ (Automobilių detalių gamintoja), „Regio Jatek“( žaislų mažmenininkas) 
ir „Waberer’s“(logistika) per URiPM subsidijuos 8,7 mlrd. Ft. (~23,9 mln. EUR). 

portfolio.hu; 

12-18 

Paramos didelėms įmonėms programai iki metų pabaigos bus išleista 80 mlrd. Ft 
(~219,78 mln. EUR). Štai kelių maisto perdirbimo įmonių 18,5 mlrd. Ft. investiciniai 
projektai sulaukė 7,6 mlrd. Ft (t.y. 41,08%) valstybės pagalbos per finansų ministeriją: 
„Univer“ plėsis Kečkemete, „Gyermelyi“ statys moderniausią kviečių malūną, o pieninė „Tolnatej“ kurs sūrių 
gamyklą Sėksarde. 

napi.hu; 
magyarnemze

t.hu; 
novekedes.hu 

12-06 

Japonijos elektronikos milžinė TDK į savo automobilių elektronikos gamyklą 
Szombathėjuje investuos 4,1 mlrd. Ft (~11,26 mln. EUR) , iš jų 1,8 mlrd. Ft (~) bus 
finansuojama Vengrijos vyriausybės. - naujai gamybos linijai ir atnaujintoms esamoms, 
kad pradėtų gaminti elektrinių ir hibridinių transporto priemonių elektroniką. 

hvg.hu; 
portfolio.hu; 
autopro.hu; 

12-02 

Plastikinių ir sportinių grindų gamintojas „Graboplast“ Tatabanijoje pradėjo 837 mln. Ft 
plėtros projektą su 317 mln. Ft (~0,87 mln. EUR) valstybės pagalba. Pasak UR ministro, 
„Graboplast“ eksportuoja savo produkciją į maždaug 100 šalių ir todėl nusipelno 
valstybės paramos. 

origo.hu; 
portfolio.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 = 364 Ft,  

kai kurias sumas eurais nurodėme tiesiogiai iš šaltinių.  

Rengė ambasados ministras patarėjas Viktoras DAGILIS,  

viktoras.dagilis@urm.lt, +36 1 224 7910. 


