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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. augusztus 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. augusztus 8-án megjelent 2016. évi 117. számában került kihirdetésre a 

rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő 

fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 4/2016. (VIII. 8.) 

MEKH rendelet. A rendeletmódosítás alapján az éves kiegyenlítő fizetések mértéke tételesen 

meghatározásra kerül a rendeletben egy új 3. mellékletben. Ez alapján az FGSZ Zrt-nek 

838 454 315 Ft-ot kell fizetnie éves kiegyenlítő fizetés keretében a Magyar Gáz Tranzit Zrt. 

részére. A rendelet 2016. augusztus 15-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16117.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. augusztus 16-án megjelent 2016. évi 118. számában került kihirdetésre 

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás 

minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a 

nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, 

valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) 

MEKH rendelet módosításáról szóló 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet.  

A rendeletmódosítás  

 2016. október 1-jétől  

o hőmennyiség (MJ) alapú elszámolás helyett energiamennyiség (kWh) alapú 

elszámolást vezet be az elosztási díjrendszer elemeivel kapcsolatban; 

o megváltoztatja a gáztechnikai normálállapot definíciójában a földgáz 

termodinamikai hőmérsékletének értékét 288,15 K-ről 273,15 K-re; 

o hatályon kívül helyezi a rendszerirányítási díj fogalmát és a rendszerirányítási 

díjrendszerre vonatkozó rendelkezéseket, valamint az idei gázévet érintő átmeneti 

rendelkezéseket; 

o kismértékben emeli a Kiskundorozsma határkeresztező kiadási ponton és a 

Csanádpalota határkeresztező kiadási ponton fizetendő szállítási kapacitásdíj 

mértékét; 

 2016. szeptember 1-jétől  

o kötelezővé teszi, hogy a szállítási rendszerüzemeltető a lekötött kapacitás 

visszaadása, illetve hosszú távra lekötött kapacitás visszavétele esetén az újra 

értékesített kapacitás mértékére visszafizesse a visszavételben érintett 
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rendszerhasználó részére az eredeti kapacitáslekötésre vonatkozó szállítási 

kapacitásdíj időarányos részét; 

o pontosítja az kapacitásaukció során alkalmazott aukciós felár meghatározását. Így 

aukciós felárnak kell tekinteni a kiinduló ár százalékban kifejezett részét, vagy a 

szállítási rendszerüzemeltető által meghatározott abszolút értéket. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16118.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. augusztus 24-én megjelent 2016. évi 125. számában került kihirdetésre 

a kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezeléséről szóló nemzeti programról szóló 

1459/2016. (VIII. 24.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány elfogadta a 

dokumentumot, és felkérte a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon annak az Európai 

Bizottsághoz történő bejelentéséről, a program végrehajtásáról, és a dokumentumnak a Kormány 

honlapján történő közzétételéről.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16125.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2016. augusztus 24-én megjelent 2016. évi 125. számában került kihirdetésre 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1463/2016. 

(VIII. 24.) Korm. határozat. A határozat - egyebek mellett - jelentősen módosítja a KEHOP 

éves fejlesztési keretein belül az energiahatékonyság növeléséről, megújuló energiaforrások 

alkalmazásáról szóló 5. prioritására vonatkozó pályázatok ütemezését és keretösszegeit is. Így az 

év elejére tervezett, de meg nem hirdetett pályázati felhívások meghirdetésének tervezett 

időpontja 2016 szeptembere és októbere lesz. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16125.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2016. augusztus 26-án megjelent 2016. évi 127. számában került kihirdetésre 

a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos 

hő mennyisége megállapításának számítási módjáról szóló 110/2007. (XII. 23.) GKM 

rendelet módosításáról szóló 34/2016. (VIII. 26.) NFM rendelet. A rendelet alapvetően 

jogharmonizációs célú módosításokat tartalmaz. A rendelet 2016. szeptember 3-án lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16127.pdf. 
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6. A Magyar Közlöny 2016. augusztus 31-én megjelent 2016. évi 130. számában került kihirdetésre 

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 

25.) KHEM rendelet és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 

74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet módosításáról szóló 36/2016. (VIII. 31.) NFM rendelet. A 

rendelet lényege az alábbiak szerint foglalható össze: 

 az egyetemes szolgáltatás árának árelemei közé beilleszti a földgáz elszámolási díjat; 

 a 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet hatályát kiterjeszti a KAF-ra; 

 rögzíti, hogy a földgáz elszámolási díj induló árának meghatározása során figyelemmel kell 

lenni a Hivatal által, a KAF engedélyes engedélyköteles tevékenységéhez kapcsolódó 

összehasonlító (benchmark) elemzés és a legkisebb költség elve alapján készült elemzés 

eredményeire, valamint a hatályos rendszerhasználati díjak szintjére és szerkezetére, 

továbbá 

 a csanádpalotai és a kiskundorozsmai kilépési ponti rendszerhasználati díjak 

megállapításának alapját nem a 2009-ben lefolytatott eszköz- és költség-felülvizsgálatok 

képezik. 

A rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16130.pdf. 

 

7. A Magyar Közlöny 2016. augusztus 31-én megjelent 2016. évi 130. számában került kihirdetésre 

a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1472/2016. 

(VIII. 31.) Korm. határozat. A határozat – egyebek mellett – módosította a GINOP energiáról 

szóló 4. prioritásának keretében meghirdetni tervezett pályázat nevét és meghirdetésének 

tervezett időpontját. Így a pályázat  

 elnevezése „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva” szövegről „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai 

fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel” elnevezésre, 

 meghirdetési ideje pedig 2016 júliusáról 2016. szeptemberre  

változott.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16130.pdf. 
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