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 Irinyi Terv 

 Körkörös gazdaság  - hulladékgazdálkodás

 Zöldgazdaság fejlesztés – az Irinyi Tervben
o A Kormányhatározat tervezet előkészítésének állása     

(ea-ban csak a hulladékgazdálkodás vonatkozásában)

o Az  egyes al-fejezetekhez kapcsolódó már 
azonosított horizontális kapcsolódási iparágak

 Irinyi Alap ismertetése

Az előadás tartalma



Irinyi Terv az innovatív iparfejlesztés 
irányainak meghatározásáról

 Irinyi Terv;  2016. február
 Az Európai Unió újraiparosítási stratégiája
 A hazai iparfejlesztés támogatási 

rendszere  



Az Irinyi Terv céljai
Ipari termelés GDP részesedése 2020-ra

23,5 %-ról  30 %-ra növekedjen

MIKRO (vállalati szinten)
‒ Magyar vállalkozások magasabb hozzáadott 

értékű termékeket gyártsanak
‒ Nemzetközi cégek beszállítóinak köre bővüljön
‒ K+F+I hajlandóság javítása

MAKRO (nemzetgazdasági szinten)
‒ Csökkenő energiahordozó és nyersanyagigény
‒ Export termékek feldolgozottsági foka & hazai 

tulajdonú vállalatok exportképessége növekedjen



Járműipar

Speciális gépgyártás

Egészséggazdaság

Védelmi ipar

IKT-szektor

Élelmiszeripar

Zöldgazdaság

Feldolgozóipar

Kiemelt ágazatok



Horizontális szempontrendszer

Új, digitális technológiák 
alkalmazása

Energia- és anyaghatékony 
eszközök és gyártási módok

Területi egyenlőségek oldása Munkahely-teremtés

Hazai erőforrások hatékonyabb 
felhasználása



EU 2020 fejlesztési célok a körforgásos 
gazdasághoz kapcsolódóan

pl. Zéró lerakás mintaprojekt !



Szemléletváltás

Tudás K+F+I Szak-
képzés

Felső-
oktatás

A gazdaság 
innovációs 

képességének növelése



Zöldgazdaság - ; Kiemelt 
ágazatok kapcsolódásai 

 Zöldgazdaság

Speciális gépgyártás

Hulladékfeldolgozás, 
biomassza feldolgozás 
– égetés gépészeti 
berendezései

Élelmiszeripar

Biomassza kaszkád 
hasznosítás BIOECONOMY !  -
körkörös gazd.

Egészséggazdaság

IKT-szektor
smart grid / city + szabályozások 

Járműipar

elektromibilitás – megújuló erg. 
használat



Környezetipar, 
hulladékgazdálkodás

 A lerakott hulladékok mennyiségének
jelentős csökkenése,

 Az anyagában és az energetikailag
hasznosított hulladékok mennyiségének
növelése,

 A környezetvédelmi- és ezen belül a
hulladékipari vállalkozások számának,
kapacitásának, az alkalmazott munkaerő
létszámának növekedése,

 Az új hulladékhasznosító technológiák
meghonosítása.



„Zöldgazdaság”- fejlesztés

 Hulladékhasznosítás - újtechnológiák
segítségével élelmiszeripari és állattenyésztési
hulladékok ártalmatlaníthatók, illetve
energetikai célra hasznosíthatók.

 Anyagában történő hasznosítás mellett a
keletkező hulladékok energetikai hasznosítása
kiemelt fejlesztési terület a tüzeléses és
(bio)gázosításos eljárások.



Körforgásos gazdaság –
hulladékgazdálkodás
 Fontos nemzetgazdasági és környezetvédelmi cél a 

körforgásos gazdaság fejlesztése,
 Cél a nulla hulladékkal járó termelés, a hulladék minél 

hasznosabb felhasználására, a hulladék anyagában 
v. energetikailag történő hasznosításának 
fejlesztésére.

 Olcsó hőenergia előállítása / felhasználás

Más területeket, pl. szennyvíztisztítás, - iszap hasznosítás most nem említve







Irinyi Alap 
iparstratégiai támogatásai program; 

a támogatható tevékenységek 

• a) kapacitásbővítés,
• b) új létesítmény (új helyrajzi számon) létrehozása,
• c) termékkínálat bővítése,
• d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló 

induló beruházások,
• e) termékek piacra vitele,
• f) K+F tevékenység,
• g) az f) és h) pontokhoz kapcsolódó iparjogvédelem,
• h) Közbeszerzési törvény szerinti innovációs partnerség,KBT.95.97. §

• i) az a-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
• j) az a-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát 

célzó beruházás.

Évi 3 Mrd Ft ( +++ )



Irinyi Alap 
a támogatható tevékenységek eredménye 

a) új ismeret vagy technológia hasznosítása,
b) jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték,
c) már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő 

hasznosítása,
d) jelentős teljesítmény-növekedés,
e) a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a 

teljesítmény csökkenne,
f) hatékonyabbá válik a termelésben az anyagáramlási 

folyamata,
g) a termékfejlesztés rendszerébe integrált ipari szolgáltatások 

kiépítésére és bővítésére irányulnak,
h) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 

eljárások prototípusfejlesztése,
i) új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és 

eljárások legalább hazai piacra vitele.



Irinyi Alap 
a támogatás módja, mértéke, összege

a) Projektméret 100 m – 800 mFt
b) Intenzitás legfeljebb 50%, min. 50 mFt
c) A támogatási összeg 100%-ára vonatkozó biztosíték!
d) Előleg lehetséges, max. a támogatás 50%-a.
e) A fennmaradó támogatási összegek a támogatási 

szerződés szerint, utólag kerülnek kifizetésre.

Formanyomtatvány és tájékoztató;    

www.kormany.hu/Dokumentumok/Pályázatok

http://www.kormany.hu/Dokumentumok/P%C3%A1ly%C3%A1zatok


 2020-as jövőkép megfogalmazása 
 Azon eszközök azonosítása, amelyekkel ez a jövőkép 

megvalósítható
 Cselekvési Terv

 számszerűsíthető adatok, célok kifejtése
 konkrét javaslatok megfogalmazása
 ambiciózus,  de reális célkitűzések 
 konkrét beavatkozási javaslatok (túlléphetnek az NGM  

hatáskörén)
 pályázati rendszerek koncepciója,
 pilot projektek – Irinyi Alap
 kormányhatározati javaslat,  jogszabálytervezet stb.

Az együttműködés célja és (el)várt 
eredménye



Köszönet nemcsak a mai  
figyelemért, hanem még 
inkább a közös munkában 

való részvételért !
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