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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. január 15-31. 

 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. január 15-én megjelent 2016. évi 6. számában került kihirdetésre  

 az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és 

ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatályba lépésével összefüggésben 

egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 2/2016. (I. 15.) EMMI rendelet. A 

rendelet módosította az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2000. (VI. 8.) EüM rendeletet, a radioaktív 

hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az 

ipari tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló radioaktív anyagok sugár-

egészségügyi kérdéseiről szóló 47/2003. (VIII. 8.) ESZCSM rendeletet, az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 

20.) ESZCSM rendeletet, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 

szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendeletet. A rendelet hatályon kívül helyezte a külső 

munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről szóló 30/2001. (X. 3.) EüM rendeletet. A 

rendelet 2016. január 16-án lépett hatályba; 

 a Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Közgyűlésein történő 

részvételről szóló 5/2016. (I. 15.) ME határozat. A határozat alapján a miniszterelnök 

egyetért azzal, hogy az IRENA Közgyűlésein a Kormány képviseltesse magát, a küldöttség 

tagjainak kijelölésére pedig az energiapolitikáért felelős minisztert és a külpolitikáért 

felelős minisztert jelölte ki. Az IRENA 6. Közgyűlését egyébként 2016. január 16-17-én 

tartották Abu Dhabiban. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16006.pdf. 

 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. január 18-án megjelent 2016. évi 7. számában került kihirdetésre  

 a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat. A kormányhatározat alapján 

az operatív program „Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten 

a városi területeken című 3. prioritás” keretében várhatóan 2016 júliusában összesen 

36,731 Mrd forint forráskerettel kerülnek meghirdetésre az alábbi pályázati felhívások: 

o Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16006.pdf


2 

 

o Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex 

fejlesztési programok keretében; 

 a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat. A kormányhatározat szerint 

az operatív program keretein belül négy energetikai pályázat indul 2016-ban: 

o Távhőszektor energetikai korszerűsítése és helyi hő- és hűtési igény kielégítése 

megújuló energiaforrás felhasználásának lehetőségével (19,99 milliárd forint 

összegű visszatérítendő és 34,96 milliárd forint összegű vissza nem térítendő 

forráskerettel), várható megjelenése 2016 júniusa; 

o Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása az energetika területén (30,35 

milliárd forint összegű visszatérítendő és 59,45 milliárd forint összegű vissza 

nem térítendő forráskerettel), várható megjelenése 2016 júliusa; 

o Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának 

növelését célzó hitel termék (103,19 milliárd forint összegű forráskerettel), 

várható megjelenése 2016 augusztusa; 

o Megújuló alapú zöldáramtermelés elősegítése (10,66 milliárd forint összegű 

visszatérítendő és 18,97 milliárd forint összegű vissza nem térítendő 

forráskerettel), várható megjelenése 2016 decembere. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16007.pdf. 

 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. január 27-én megjelent 2016. évi 10. számában került kihirdetésre  

 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 rendelet, valamint  

 az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által 

történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának 

módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 2/2016. (I. 27.) 

NFM rendelet.  

A miniszteri rendeletek megalkotása a kötelező átvételi rendszert szabályozó villamos 

energiáról szóló törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek 2015. év végi módosítása 

(tőzsdei értékesítés, gyakoribb menetrendadás, adminisztrációs költségek csökkentése, stb.) 

miatt vált szükségessé.  
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A 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet szerinti módosítások 2016. március 1-jén lépnek hatályba, 

míg az 1/2016. (I. 27.) NFM rendelet főszabály szerint 2016. április 1-jén lép hatályba – az 

átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő 

szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 

63/2013. (X. 29.) NFM rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése mellett –, de egyes 

rendelkezései 2016. május 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16010.pdf. 
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