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HÍRLEVÉL 
 

 

 

KORMÁNYRENDELET A VÁLLALKOZÁSOK 

FOLYAMATOS ENERGIAELLÁTÁSÁNAK 

BIZTOSÍTÁSÁRÓL 
 

Szeptember 8-án az MKIK a területi kamarák jelzései alapján levelet küldött Nagy Márton 

gazdaságfejlesztési miniszternek, melyben kérte a jelenlegi problémák kezelésére az 

energiaszolgáltatók erőfölényének a letörését. A kezdeményezés hatására megjelent a 348/2022. 

(IX. 9.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a vállalkozások folyamatos energiaellátásának 

biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről. 

A Kormány a következőt rendelte el: 

 

“A villamosenergia- és földgáz kereskedelmi engedélyes társaságok a gazdasági társaságok részére 

történő ajánlatadás során a vállalkozások folyamatos energiaellátása érdekében tekintettel kell, 

hogy legyenek a kockázatkezelési szempontokon túl a gazdasági társaságok korlátos 

biztosítéknyújtási képességére abban az esetben is, ha ezzel a fogyasztók gazdasági erejét 

(hitelképességét) és biztosítéknyújtási képességét meghaladó mértékben vállalnak fel nemfizetési 

kockázatot.” 

ÉLELMISZERIPARI INNOVÁCIÓK TÁMOGATÁSA 

 Az Európai Unió támogatásával működő EIT Food 20 millió eurós kerettel támogatja új, 

innovatív élelmiszeripari termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztését, meglévő 

technológiák élelmiszeripari adaptációját és piacosítását különböző tématerületeken: 

egészségesebb élelmiszerek (csökkentett só, cukor, transz- és telített zsírok), élelmiszertermelés 

CO2 kibocsátásának csökkentése, élelmiszerhulladékot felhasználó termékek, alternatív vagy új 

összetevőket tartalmazó élelmiszerek, élelmiszerbiztonságot és 

nyomonkövethetőséget javító technológiák. 

https://csongradszentespaktum.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200348.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2200348.kor
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A pályázatot nemzetközi konzorciumban kell benyújtani (minimum 3 tag legalább két országból, a 

tagok között lennie kell ipari és kutatási/oktatási szervezetnek is). Egy partnernek vállalnia kell a 

piaci hasznosítást. Projektenként legalább egy olyan eredményt kell kidolgozni, mely maximum 6 

hónappal a projekt befejezése után már mérhető (legalább 10 000 Euro) értékesítési bevételt 

termel. 

Igényelhető támogatás: maximum 600 ezer euró 12 hónapra vagy maximum 1,2 millió euró 24 

hónapra. Az EIT a fejlesztés költségeinek maximum 70%-át téríti vissza. A kapott finanszírozás egy 

részét (20-35%-ot) a projekt lezárása után az új termékből származó bevételből vissza kell juttatni 

az EIT számára, mely a befolyt összegből újabb innovációk megvalósulását támogatja. 

Beadási határidők: 2022. október 14. és 2023. április 13. 

További információ: 

Pályázati felhívás: https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-call-for-proposals-2023 

EIT Food magyar hub (központ): 

Dr. Sebők András a.sebok@campdenkht.com, 

Pomázi Eszter eszter.pomazi@ppis.hu 

 

https://csongradszentespaktum.hu/
https://www.eitfood.eu/projects/eit-food-call-for-proposals-2023
mailto:a.sebok@campdenkht.com
mailto:eszter.pomazi@ppis.hu

