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Megjelent a „Gyármentő Program” részleteit tartalmazó jogszabály  

A hét elején kiadott hírlevelünkben (amely itt érhető el) már szó esett róla, hogy a kormány elindítja a kifejezetten 
nagyvállalatokat célzó, válságkezelési támogatási konstrukciót energiahatékonysági beruházásokkal kapcsolatban. 

Szerda éjjel megjelent a kormány 416/2022. (X. 26.) Korm. rendelete a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 
szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet („EKD rendelet”) módosításáról, amely a mai napon lépett hatályba, és a 
támogatásra vonatkozó részletes szabályokat és határidőket tartalmazza. 

Mielőtt ezekre rátérnénk, egy nagyon fontos és közeli határidőre hívnánk fel a figyelmet: november 2-án, várhatóan a 
reggeli órákban indul az előzetes regisztráció a támogatást igénylők számára. Ez kötelező feltétele a támogatási 
kérelem benyújtásának, amelyre a regisztráció napját követően 4 hónapig van lehetőség. A regisztráció a 
www.gyarmento.hu oldalon lesz lehetséges és az alapvető cégadatokon túl várható, hogy a beruházás rövid leírását 
és tervezett összegét is be kell mutatni. A rendelkezésre álló információk alapján a regisztráció lezár, ha a maximális 
támogatási keretösszeget (150 milliárd Ft) eléri a regisztrált beruházásokra adható támogatás teljes összege. 

A konstrukció három támogatási jogcímen nyújtható, ezek a következők: 

1. Energiahatékonysági-beruházási támogatás 
2. Megújuló energiatermelési-beruházási támogatás 
3. Korlátozott összegű támogatás (ideiglenes válságkezelési keret alapján) energiahatékonysági és megújuló 

energiatermelési beruházásokhoz 

A legfontosabb, mindhárom jogcímre érvényes sarokszámokat még egyszer összefoglalva: a támogatást 
energiahatékonysági és megújuló energia termelésre irányuló beruházásokhoz lehet majd igénybe venni, 
Budapesten legfeljebb 30%, vidéken pedig legfeljebb 45%-os támogatási intenzitással. Egy kedvezményezett 
összesen legfeljebb 15 millió euró támogatásra lehet jogosult, és a megvalósított beruházásnak legalább 500 000 euró 
értékűnek kell lennie.   

A részletszabályokat tartalmazó rendelet legfontosabb - mindhárom támogatási formára vonatkozó - rendelkezései a 
következők: 

 A támogatásra jogosult lehet minden nagyvállalat, amelynek termelő, feldolgozóipari tevékenységéhez kapcsolódik a 
beruházás (ezt a jogszabály melléklete tételesen tartalmazza), és legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik. 

 A beruházási időszak legfeljebb 24 hónap, amely egyszer 12 hónappal meghosszabbítható. Nem minősül 
megkezdett beruházásnak, ha a beruházó rendelkezik a beruházásra vonatkozó műszaki tervekkel, 
energetikai audittal vagy a szükséges engedélyekkel. 
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 A fenntartási időszak a beruházás befejezését követő üzleti év, amely alatt előírás a 2022. évi átlagos állományi 

létszám 90%-ára vonatkozó létszámtartási kötelezettség és a támogatott eszközökre vonatkozó fenntartási 
kötelezettség. 

 A támogatási szerződés hatályba lépését követően a támogatott előlegre jogosult, 50%-os mértékben. A 
biztosíték a kedvezményezett bankszámláira vonatkozó felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra.       

 Az elszámolható költségek köre kizárólag a következő: 
o Energiahatékonyságra irányuló projekt esetében a) meglévő épület energiahatékonyságának növelését 

célzó épületszigetelési munkák költsége, b) egyéb energiahatékonysági célokat szolgáló, eszközcserére 
vagy eszközkorszerűsítésre irányuló beruházás esetén  a  beruházás költségeinek és egy azonos 
funkciójú, de alacsonyabb energiahatékonyságú beruházás költségeinek különbsége. 

o Megújuló energiatermelésre irányuló projekt esetén a megújuló energiatermeléshez vagy megújuló 
energiatermeléshez és tároláshoz közvetlenül kapcsolódó beruházási költségek. 

Megújuló energiatermelési beruházás és korlátozott összegű támogatás esetén a támogatott beruházás által megtermelt 
energia mennyisége nem lépheti túl a beruházás üzembe helyezésekor számított önellátáshoz szükséges mértéket (az 
önellátást meghaladó mértékű energiatermelő beruházás arányos költsége nem lesz elszámolható költség). 

Energiahatékonysági beruházás esetén a támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a  beruházás megkezdését megelőző 
állapotot rögzítő, a  beruházással érintett helyszínről és a  tervezett beruházásról készült energetikai auditot, valamint a 
támogatási kérelem mellékletét képező igazolást, melyeket a MEKH által vezetett energetikai auditorok vagy auditáló 
szervezetek névjegyzékében szereplő személy állít ki. Megújuló energiatermelésre irányuló támogatás esetén a támogatási 
kérelemhez mellékelni kell a tervezett beruházásnak a Magyar Mérnöki Kamara megfelelő tagozatában tagsággal rendelkező 
személy által készített műszaki tervet tartalmazó, érvényes kivitelezői árajánlatot. A műszaki tervnek ki kell térnie arra is, 
hogy az energiatermelő beruházás és a fogyasztási hely közötti elektromos kapcsolat megfelelően biztosítható-e. 

Amennyiben úgy gondolja, hogy a fenti feltételeknek megfelel tervezett beruházása, forduljon hozzánk bizalommal - 
a PwC széleskörű tapasztalattal és dedikált szakértői csapattal rendelkezik az energetikai, energiahatékonysági 
megoldásokkal és a beruházási támogatásokkal kapcsolatban (többek között saját energetikai auditoraink is rendelkezésre 
állnak). Ennek megfelelően komplex és teljeskörű szolgáltatást tudunk nyújtani ezekben a témákban a műszaki és pénzügyi 
tervezéstől kezdve a teljes támogatási folyamat során. 

Ha kérdése lenne a témában, vagy bármely más támogatást illetően, kérem forduljon bizalommal alábbi, szakértő 
munkatársainkhoz vagy szokásos PwC kapcsolattartójához. 
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Details of “Factory-saving program” (“Gyármentő Program”) published 
and effective 

In our Subsidy Alert sent at the beginning of this week (available here), we provided information on a new type of crisis 
management subsidy aimed specifically at large companies in connection with energy-efficiency related 
investments. 

Wednesday night, Government Decree 416/2022. (X. 26.) on the amendment of Government Decree 210/2014. (VIII. 27.) 
(“VIP cash subsidy decree”) has been published and became effective, containing the details and deadlines for this type of 
subsidy. 

Before going into such details, we would like to draw attention to a very important and fast-approaching deadline: on 2 
November 2022, expectedly in the morning hours, a preliminary registration will open for companies. This registration 
will be necessary for the submission of the subsidy request, which is possible within 4 months of the registration. 
The process will be available at www.gyarmento.hu and beside basic company data, a brief description of the planned 
investment and costs is expected to be required. Based on the information available as of now, the registration will close if 
the amount of subsidy for the registered investment plans reach the maximum amount of subsidy (HUF 150 billion). 

Subsidy can be provided based on the following legal titles: 

1. Energy efficiency investment subsidy 
2. Renewable energy production investment subsidy 
3. Limited amount aid for energy efficiency and renewable energy investments (based on the temporary crisis framework) 

The most important cornerstones that apply to all three legal titles are as follows: the subsidy can be requested for energy 
efficiency and renewable energy producing investments, with a maximum aid intensity of 30% in Budapest and 
maximum 45% elsewhere. One beneficiary may only be eligible for a maximum aid amount of EUR 15 million, and the 
minimum amount of investment will be EUR 500,000. 

The legislation contains the following important details (applicable for all three categories mentioned above): 

 Any large company can be eligible for the subsidy if the investment is connected to its production or processing 
activity (such activities are enlisted in the annex of the legislation) and has at least one closed business year. 

 The investment period is 24 months maximum, which can be prolonged once for 12 months. If a company 
already has the plans, energy audit or necessary permissions for the planned investment, it does not qualify 
as a “started” investment. 
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 The monitoring period is the business year starting after the investment, within which the company has to maintain at 
least 90% of its statistical average head count reported in 2022 as well as the subsidized assets . 

 After the incentive agreement becomes effective, the subsidized company becomes eligible for advance 
payment in the amount of 50%. Regarding the subsidy amount, collateral should be provided in the form of an 
authorization letter for the company’s bank accounts. 

 The eligible costs are only as follows: 
○ In case of investments aimed at energy efficiency a) the cost of the insulation of an existing building 

making it more energy efficient b) in other cases, the difference between the costs of the investment (asset 
replacement or modernization) and an investment with the same function but a higher energy 
efficiency. 

○ In case of projects aimed at producing renewable energy production, costs directly related to renewable 
energy production and storage are eligible. 

In case of renewable energy production investments, the energy amount produced by the investment cannot be higher than 
the level of self-sufficiency at the start of operation of the investment (in case of higher amounts, the proportional part of the 
investment becomes non-eligible). 

In case of energy efficiency investments, the subsidy request should contain an energy audit regarding the planned 
investment at the time before the investment and a certificate issued by an energy auditor. In case of other two subsidy 
categories, the subsidy request should contain a valid fee proposal with a technical plan issued by a person with a 
membership in the Hungarian Chamber of Engineers. The technical plan should also contain whether the electrical 
connection between the energy production investment and the place of consumption can be secured satisfactorily. 

If you are of the opinion that your planned investment might meet the above criteria, please do not hesitate to 
contact us - PwC has a very thorough experience and dedicated expert team regarding energy efficiency projects and 
investment subsidies as well (we also have certified energy auditor colleagues). Based on this, we can provide you with 
complex and A-Z services in these topics, from the technical and financial planning through the complete subsidy process.  

If you have any questions regarding the topic – or regarding any other form of subsidy – please don’t hesitate to contact one 
of our expert colleagues below, or your usual PwC contact. 
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