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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. december 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. december 2-án megjelent 2016. évi 188. számában került kihirdetésre 

az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 

kormányrendeleteknek a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő 

minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő módosításáról szóló 

380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet. A rendelet számos energetikai beruházás tekintetében 

vezeti át az egyes engedélyező, eljáró hatóságok megnevezésének változását. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16188.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. december 2-án megjelent 2016. évi 189. számában került kihirdetésre a 

közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi 

CXXVII. törvény. A törvény – egyebek mellett – módosítja 

 a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényt (Tht.), 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (VET) és 

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (GET). 

A módosítások lényege, hogy  

 a legjellemzőbb közműszolgáltatók mérőleolvasása egyidejűleg fog történni az egyes 

lakossági fogyasztóknál, így a fogyasztónak csak egy alkalommal kell rendelkezésre állnia 

mindazon esetekben, amelyekben – távleolvasás lehetőségének hiányában – a fogyasztó 

személyes jelenléte, közreműködése szükséges, vagyis az egyes közműszolgáltatóknak 

egyeztetniük kell és össze kell hangolniuk a mérőleolvasásokat. A kötelezettség – bár csak a 

lakossági fogyasztók mérőleolvasását érinti – kiterjed a földgázszállítási 

rendszerüzemeltetőre is; 

 a szabálytalan vételezés, illetve a környezetet fenyegető veszélyhelyzet megszüntetése miatt 

szükségessé váló fogyasztási helyre történő szolgáltatói (elosztói) bejutással kapcsolatos 

viták rendezését és a fogyasztási helyre történő bejutás kikényszerítését a módosítás a járási 

kormányhivataloktól a járásbíróságokra tereli, amely nemperes eljárásban dönt a jogvitáról; 

 a VET-et érintő módosítás, hogy a közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, a 

közvetlen vezeték, és a tartószerkezeten, valamint nem tartószerkezeten elhelyezett külön 

jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezés üzembe helyezését követő 

üzemeltetési engedélyezési eljárást bejelentési eljárássá alakítja. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16189.pdf. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16188.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16189.pdf
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3. A Magyar Közlöny 2016. december 5-én megjelent 2016. évi 191. számában került kihirdetésre 

az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 

2016. évi CXXXVIII. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó kettő végrehajtási 

rendeletmódosítás.  

A 2016. évi CXXXVIII. törvény módosítja 

 az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 

keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvényt (Éhvt), 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (VET), 

 a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt, 

 az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 

erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 

CCXVII. törvényt (Ühgtv), 

 az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Enhat tv), valamint 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2011. évi XXIX. törvény módosításáról szóló 2016. évi 

LXXXII. törvényt (METÁR). 

Az Éhvt-hez és az Ühgtv-hez fűzött előterjesztői indokolás alapján a módosítások a fluortartalmú 

üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, természetes személyek 

terheinek könnyítését szolgálják a késedelmi pótlék eltörlésével, a fizetési könnyítés 

létrehozásával, valamint a fizetési kötelezettség teljesítési határidejének meghosszabbításával. 

Az Enhat tv-hez fűzött előterjesztő indokolás szerint a módosítások a 2012/27/EU irányelvből 

fakadó kötelezettségek teljesítését, másrészt a Kormány 2010/2016. határozatának 6. és 10. 

pontjában kapott feladatnak (nemzeti energetikusi hálózat létrehozása és működtetése, 

energetikai szakreferens szakpolitikai intézkedés bevezetése), a felelős nemzeti fejlesztési 

miniszter általi ellátását, harmadrészt az energetikai auditálás gyakorlati tapasztalatai alapján 

szükségessé váló módosításainak megalkotását célozzák. 

A VET és a METÁR módosítása a METÁR rendszer bevezetésének engedélyezésére vonatkozó 

uniós notifikáció elhúzódása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmazza. A Kormány az új 

támogatási rendszert az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 

nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 

1—78. o.) (a továbbiakban: Csoportmentességi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés v) pontjának 

megfelelő támogatásként kívánja elindítani 2017. január 1-jétől, áthidalva a notifikációs 

eljárással járó késedelmet. 

A 2016. évi CXXXVIII. törvényhez kapcsolódva került kihirdetésre  
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 az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos 

energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 

393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet, valamint 

 az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző 

szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról szóló 295/2012. (X. 16.) Korm. 

rendelet, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 

erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi 

CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 394/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16191.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2016. december 14-én megjelent 2016. évi 199. számában került kihirdetésre 

az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvény. A törvény 

lényegét – az előterjesztői indokolás alapján – az alábbiak szerint foglaljuk össze: 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása a pontosító módosításokon 

azt eredményezi, hogy a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 2009/31 EK irányelv 

nem megfelelő átültetése tárgyában indított 8558/16/ENER EU pilot eljárásban 

megfogalmazott EU Bizottsági javaslatnak megfelel a magyar szabályozás;  

 az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása a pontosító és egységesítő 

módosításokon túl az ionizáló sugárzás miatti sugárterhelésből származó veszélyekkel 

szembeni védelmet szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 

89/618/Euratom, a 90/641/Euratom, a 96/29/Euratom, a 97/43/Euratom és a 

2003/122/Euratom irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 5-i 

2013/59/Euratom tanácsi irányelv 4. cikk 76. és 78. pontjának való megfelelést szolgálja, 

valamint kiterjeszti az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójának döntési jogkörét a 

jutalom mértékének és a béren kívüli juttatások tekintetében. Ezen kívül a 

törvényjavaslat rendelkezik arról is, hogy az atomerőmű engedélyese, mint munkáltató a 

munkavállalók javára eltérhet a munka törvénykönyve szerinti munkaközi szünetre 

vonatkozó előírásoktól; 

 a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosításával az új szabályozás 

garantálja az ellátásbiztonságot azáltal, hogy egyértelműsíti a távhőtermelő és a 

távhőszolgáltató közötti hosszútávú szerződéskötési kötelezettség tartalmát azzal, hogy 

előírja, hogy a felek között az éves szerződés lejártát követő legalább további egy év 

időtartamra szóló szerződésnek kell fennállnia.  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16191.pdf
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 a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása 

elsősorban a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: MSZKSZ) 

működését egyszerűsítő és egyértelműsítő és a behozott kőolaj és kőolajtermékek 

biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény előírásaival történő összhang 

megteremtését szolgáló – rendelkezéseket tartalmaz; 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításai megfelelnek a 

technikai fejlődés és a jogalkalmazói tapasztalatok alapján előálló szükségleteknek; 

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításai a jogalkalmazási 

szükségleteknek megfelelő pontosító, és egyértelműsítő rendelkezéseket tartalmaznak, 

valamint a módosítások révén megtörténik a Központi Adatgyűjtő- és Feldolgozó 

Rendszer (KAF) tevékenységének kettéválasztása és a földgázellátásról szóló 2008. évi 

XL. törvény ennek megfelelő módosítása. Ennek megfelelően a KAF kvázi hatósági 

tevékenységként megállapított elszámolási és ellenőrzési feladatait ténylegesen a 

szabályozó hatóság Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogja végezni, 

míg az egyéb kiegészítő elszámolási, adatgyűjtési feladatokra az okos mérés 

mintaprojektet megvalósító, szintén állami tulajdonú piaci szereplővel közös platformon 

kerülhet sor. A KAF Zrt. felett az állami tulajdonosi joggyakorló személye a módosítás 

után a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lesz; 

 a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. 

törvény módosításai alapvetően szintén az MSZKSZ működésével kapcsolatos eljárási 

szabályokat egyszerűsíti és egyértelműsíti, továbbá rendezni kívánja az MSZKSZ-t 

megillető tagi hozzájárulás tartozás adók módjára behajtandó köztartozássá minősítését, 

mellyel lehetővé válna a fizetési kötelezettségét nem teljesítő taggal szemben a hatékony 

behajtási lehetősége.  

A törvény főszabály szerint 2016. december 22-én lépett hatályba, de a túlnyomó többsége 

2017. január 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16199.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2016. december 14-én megjelent 2016. évi 199. számában került kihirdetésre 

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő 

fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 12/2016. (XII. 14.) 

MEKH rendelet. A rendelet alapján 2017. január 1-jétől az FGSZ Zrt. és az MGT Zrt. között a 

kapacitásdíjból származó, előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértéke 221,386 millió forintról 

300,631 millió forintra emelkedik. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16199.pdf
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16199.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2016. december 14-én megjelent 2016. évi 199. számában került kihirdetésre 

a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről 

és feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló 1754/2016. 

(XII. 14.) Korm. határozat. A határozat alapján a kormánybiztos feladat- és hatáskörei közül 

kikerül a KAF Zrt. feletti tulajdonosi joggyakorlói feladatok ellátása. A határozat 2016. 

december 22-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16199.pdf. 

 

7. A Magyar Közlöny 2016. december 14-én megjelent 2016. évi 201. számában került kihirdetésre 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel 

nulla energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet. A rendelet alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősülnek a Budapesti Szent Ferenc 

Kórház közel nulla energiaigényű épületeinek létesítéséhez, a Váci Széchenyi István Római 

Katolikus Középiskola közel nulla energiaigényű épületeinek létesítéséhez, valamint a Heves 

Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény közel nulla energiaigényű épületeinek 

létesítéséhez kapcsolódó egyes közigazgatási hatósági ügyek. A rendelet 2016. december 15-én 

lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16201.pdf. 

 

8. A Magyar Közlöny 2016. december 15-én megjelent 2016. évi 204. számában került kihirdetésre 

az EDF International S.A.S.-nek az EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságban fennálló részesedése ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek 

minősítéséről szóló 434/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. A rendelet alapján a tranzakcióhoz 

nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélyező határozata, a fúziót a GVH nem 

vizsgálhatja. A rendelet 2016. december 16-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16204.pdf. 

 

9. A Magyar Közlöny 2016. december 16-án megjelent 2016. évi 205. számában került kihirdetésre 

a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 440/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet. A rendelet – egyebek mellett, összhangban a 

közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16199.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16199.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16201.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16204.pdf
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CXXVII. törvény rendelkezéseivel – módosítja a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (VET 

Vhr.) és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (GET Vhr.) rendelkezéseit is. A módosítások átvezetik a VET 

Vhr. és a GET Vhr. rendelkezésein azokat a változtatásokat, amelyek alapján a szabálytalan 

vételezés, illetve a környezetet fenyegető veszélyhelyzet megszüntetése miatt szükségessé váló 

fogyasztási helyre történő szolgáltatói (elosztói) bejutással kapcsolatos viták rendezése és a 

fogyasztási helyre történő bejutás kikényszerítése a járási kormányhivataloktól a 

járásbíróságokra kerül 2017. január 1-jétől. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16205.pdf. 

 

10. A Magyar Közlöny 2016. december 16-án megjelent 2016. évi 205. számában került 

kihirdetésre az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának 

címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 445/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet. A rendelet célja 

uniós bizottsági rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezések megállapítása. A rendelet 

2017. január 15-én lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16205.pdf. 

 

11. A Magyar Közlöny 2016. december 16-án megjelent 2016. évi 205. számában került 

kihirdetésre az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló nemzeti 

szakpolitikai keret című programról szóló 1783/2016. (XII. 16.) Korm. határozat. A 

határozat alapján a Kormány megtárgyalta és jóváhagyta a programot, elrendelte annak az 

Európai Bizottsághoz történő benyújtását, a Kormány honlapján történő közzétételét, valamint a 

program folyamatos végrehajtását. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16205.pdf. 

 

12. A Magyar Közlöny 2016. december 19-én megjelent 2016. évi 208. számában került 

kihirdetésre a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló 

2016. évi CLXIX. törvény. A törvény a szélerőművek engedélyezési szabályait módosítja. A 

törvény szerinti módosítások alapján: 

 a Kormány fogja meghatározni évente a szélerőművek létesítésére kiadható engedélyek 

számát és a létesíthető szélerőművek kapacitásának legnagyobb mértékét; 

 szélerőmű és szélerőműpark nem létesíthető  

o világörökségi területen, illetve  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16205.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16205.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16205.pdf
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o védett természeti területen; 

 a szélerőművek létesítése továbbra is pályázat alapján lehetséges, amelynek a szabályait az 

NFM miniszter fogja meghatározni; 

 a szélerőművet a létesítési engedély jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül meg kell 

építeni, ellenkező esetben az engedély hatályát veszti. Az építési engedély hatálya nem 

hosszabbítható meg; 

 az építési, illetve a használatba vételi eljárásban közreműködő szakhatóságok ügyintézési 

határideje 60 nap. 

A törvény 2016. december 22-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16208.pdf. 

 

13. A Magyar Közlöny 2016. december 19-én megjelent 2016. évi 208. számában került 

kihirdetésre a 2016. és a 2017. évben a szélerőművek, illetve szélerőmű parkok létesítésére és 

használatbavételére kiadható hatósági engedélyek számának és az engedélyezhető 

szélerőművek, illetve szélerőmű parkok teljesítményének meghatározásáról szóló 454/2016. 

(XII. 19.) Korm. rendelet. A rendelet alapján a 2016. és a 2017. évben nem adható ki 

szélerőművek építésére és használatbavételére hatósági engedély. A rendelet 2016. december 22-

én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16208.pdf. 

 

14. A Magyar Közlöny 2016. december 19-én megjelent 2016. évi 209. számában került 

kihirdetésre az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak 

az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban történő 

részesedésszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről szóló 455/2016. (XII. 

19.) Korm. rendelet. A rendelet alapján a tranzakciót nem vizsgálhatja a Gazdasági 

Versenyhivatal. A rendelet 2016. december 20-án lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16209.pdf. 

 

15. A Magyar Közlöny 2016. december 20-án megjelent 2016. évi 210. számában került 

kihirdetésre a 2017. január 1-jétől alkalmazandó földgáz és villamos energia rendszerhasználati 

díjak, külön díjak és csatlakozási díjak konkrét mértékéről szóló szabályozási csomag. 

A szabályozási csomag része az  

 egyes energetikai tárgyú törvények árszabályozási célú módosításáról szóló 2016. évi 

CLXXXIII. törvény. A törvény alapján a villamos energia és a földgáz rendszerhasználati 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16208.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16208.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16209.pdf
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díjak pontos mértékét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 2017. január 

1-jét követő időszakra továbbra is rendeletben állapítja meg. A törvény 2016. december 21-

én hatályba lépett; 

 a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről 

szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet. A rendelet tartalmazza a 2017. január 1-jétől 

alkalmazandó földgáz rendszerhasználati díjakt konkrét meghatározását, valamint rögzíti, 

hogy az ebben a tárgyban korábban kiadott határozatok nem alkalmazandóak; 

 a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 

meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet 

módosításáról és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a 

csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH 

rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről szóló 14/2016. (XII. 20.) MEKH 

rendelet. A rendelet a fenti, 2016. évi CLXXXIII. törvény alapján szükségessé vált 

módosításokat tartalmazza; 

 a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak 

mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet. A rendelet tartalmazza a 2017. 

január 1-jétől alkalmazandó villamos energia rendszerhasználati díjakt konkrét 

meghatározását; 

 a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak 

meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet 

módosításáról és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és 

külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet eltérő 

szöveggel való hatálybalépéséről szóló 16/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet. A rendelet a 

fenti, 2016. évi CLXXXIII. törvény alapján szükségessé vált módosításokat tartalmazza, 

valamint rögzíti, hogy a 2017. január 1-jétől alkalmazandó villamos energia 

rendszerhasználati díjak mértékéről szóló korábban kiadott határozatok nem 

alkalmazandóak. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16210.pdf. 

 

16. A Magyar Közlöny 2016. december 21-én megjelent 2016. évi 212. számában került 

kihirdetésre a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának 

mértékéről szóló 17/2016. (XII. 21.) MEKH rendelet. A rendelet hatálya a megújuló 

energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 

szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet szerinti kötelező átvételre jogosult villamosenergia-

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16210.pdf
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termelőkre és a prémium típusú támogatásra jogosult, 1 MW névleges villamos 

teljesítőképességnél kisebb erőműegységben termelő villamosenergia-termelőkre terjed ki. A 

rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba; 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16212.pdf. 

 

17. A Magyar Közlöny 2016. december 21-én megjelent 2016. évi 212. számában került 

kihirdetésre a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és 

működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 

55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet. A rendelet szerinti műszaki követelményeket azon megújuló 

energiaforrásból energiát termelő rendszerek esetében kell alkalmazni, amelyek beszerzése, 

működtetése, üzemeltetése hazai vagy európai uniós támogatási forrásból valósul meg. A 

rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16212.pdf. 

 

18. A Magyar Közlöny 2016. december 23-án megjelent 2016. évi 216. számában került 

kihirdetésre az energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 458/2016. (XII. 

23.) Korm. rendelet. A rendelet 2017. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezi a földgáz 

rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendeletet, 

valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak árszabályozásának kereteiről szóló 64/2013. 

(X. 30.) NFM rendeletet. A rendelet összesen kilenc energetikai tárgyú kormányrendeletet 

módosít, így módosítja 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rendeletet, amely a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által kiadott adatlapok 

használatát írja elő az ásványvagyon adatai változásának bejelentéséhez, ezzel a kialakult 

gyakorlathoz igazítja a jogszabályi rendelkezést; 

 a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. 

(VIII.15.) Korm. rendeletet, amely fogyasztóvédelmi rendelkezést szabályoz. A 

fogyasztóvédelmi rendelkezés a szolgáltatás díjával összefüggő tartozásra és a 

szolgáltatásból való felfüggesztésre vonatkozó értesítés módját szabályozza a fogyasztó 

érdekében; 

 a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletet, a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 

hatáskörének egyértelmű meghatározását szolgálja a határon átnyúló szolgáltatásnak 

minősülő turista palackba történő PB-gáz átfejtés engedélyezései során; 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet, amely jelentős részben az 

energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvénnyel kapcsolatos 

végrehajtási rendelkezéseket tartalmazza. A módosítás tartalmazza továbbá az elektromos 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16212.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16212.pdf
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gépjármű töltésére vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának 

részletes szabályait is; 

 a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 

tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség 

alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendeletet; 

 az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 

értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendeletet, 

amelyben a késedelmi kamat számítására vonatkozó előírásainak módosítására kerül sor a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § rendelkezéseinek megfelelően; 

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet, amely jelentős részben az energetikai tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2016. évi CXLIII. törvénnyel kapcsolatos végrehajtási rendelkezéseket 

tartalmazza; 

 a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi 

hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletet, amely – egyebek 

mellett –  a 0 és 20 méter mélység közötti, felszín alatti víz kitermelését nem igénylő 

geotermikus energia kinyerésének és energetikai célú hasznosításának építményeit 

bejelentés-kötelessé teszi a módosítás, megelőzve ezzel a visszaéléseket, és lehetőséget 

teremt a bányafelügyeletnek, hogy e mélységben is ellenőrizhetőek legyenek ezen 

építmények. Továbbá a kormányrendelet módosítása az adminisztrációs terhek csökkentését 

szolgálja a mélyműveléses bányában lévő építmények bontása tekintetében; 

 a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének 

lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása 

következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendeletet. A 

rendelet alapján változnak a kiegyensúlyozási szolgáltatást nyújtó földgázszállítási 

rendszerüzemeltető bejelentési kötelezettségeire, a kereskedelmi egyensúly helyreállítására 

és a földgázkereskedő engedélyének felfüggesztésére vonatkozó szabályok. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16216.pdf. 

 

19. A Magyar Közlöny 2016. december 23-án megjelent 2016. évi 216. számában került 

kihirdetésre az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendő 

regisztrációs és nyilvántartási díj összegére, megfizetésének módjára és visszatérítésére 

vonatkozó szabályokról szóló 7/2015. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról szóló 18/2016. 

(XII. 23.) MEKH rendelet. A rendelet 2016. december 31-én lép hatályba, de a MEKH részére 

fizetendő regisztrációs díjakra vonatkozó rendelkezések 2017. január 23-án lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16216.pdf. 

 

20. A Magyar Közlöny 2016. december 23-án megjelent 2016. évi 216. számában került 

kihirdetésre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16216.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16216.pdf
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díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb 

bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó 

szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról szóló 19/2016. (XII. 23.) 

MEKH rendelet. A rendelet 2017. január 23-án lép hatályba, az új díjakat a rendelet 

hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16216.pdf. 

 

21. A Magyar Közlöny 2016. december 27-én megjelent 2016. évi 217. számában került 

kihirdetésre az elektromobilitás elterjesztését szolgáló további intézkedésekről szóló 

1027/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról szóló 1855/2016. (XII. 27.) Korm. 

határozat. A határozat alapján a nemzetgazdasági miniszternek 2017. július 31-ig központosított 

közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia elektromos üzemű gépjárművek töltő berendezéseinek 

beszerzésére. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16217.pdf. 

 

22. A Magyar Közlöny 2016. december 28-án megjelent 2016. évi 219. számában került 

kihirdetésre a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatásának új szabályaira 

vonatkozó miniszteri rendeletcsomag. A rendeletcsomag az alábbi rendeleteket tartalmazza: 

 a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat 

minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 

33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról és az egyes energetikai működési 

támogatások finanszírozásához kapcsolódó, valamint az energetikai auditokkal 

kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályok hatályon kívül 

helyezéséről szóló 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet. A rendelet 2017. január 1-jén 

hatályon kívül helyezte a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával 

termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz 

mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 

1/2016. (I. 27.) NFM rendeletet, és 2017. január 31-én hatályon kívül helyezi az energetikai 

auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V. 26.) NFM rendeletet; 

 a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás 

korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 

62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet; 

 a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési 

támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16216.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16217.pdf
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módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) 

NFM rendelet. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16219.pdf. 

 

23. A Magyar Közlöny 2016. december 29-én megjelent 2016. évi 220. számában került 

kihirdetésre az új árszabályozási ciklus egyetemes szolgáltatási áraira vonatkozó 

keretszabályokat, valamint a 2017. év I. negyedévére vonatkozó villamosenergia-piaci és 

földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árakat tartalmazó miniszteri rendeletcsomag. 

A rendeletcsomag az alábbi rendeleteket tartalmazza: 

 az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű 

földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek 

köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet. A rendelet a 19/2010. (XII. 3.) NFM 

helyébe lépett; 

 az energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 68/2016. (XII. 29.) 

NFM rendelet. A rendelet módosítja a 

o a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM 

rendeletet, 

o a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak 

és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról 

szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletet, 

o a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendeletet, valamint 

o 2017. április 1-jei hatállyal az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok 

kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendeletet. A rendeletmódosítás 

rögzíti azokat az eljárási szabályokat, amelyeket az olyan rendkívüli helyzetben kell 

alkalmazni, ha az ellátásban bekövetkező hirtelen változás miatt a kéntartalomra 

vonatkozó előírások nem tarthatók be; 

 a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról 

és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet. A rendelet a 28/2009. (VI. 25.) 

KHEM rendelet helyébe lépett; 

 a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének 

keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet. A rendelet a 29/2009. (VI. 25.) 

KHEM rendelet helyébe lépett; 

 a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról 

szóló 71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet. A rendelet a földgáz rendszerüzemeltetők és 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16219.pdf
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egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen 

biztosítandó szolgáltatásokról szóló 17/2013. (IV. 30.) NFM rendelet helyébe lépett; 

 a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett 

szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet. A rendelet a  villamos energia 

elosztó és egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végezhető, valamint ingyenesen 

biztosítandó szolgáltatásokról szóló 52/2013. (IX. 13.) NFM rendelet helyébe lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16220.pdf. 
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