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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. július 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. július 1-jén megjelent 2016. évi 97. számában került kihirdetésre 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 178/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet. A rendelettervezethez fűzött előterjesztői indokolás 

szerint a jogszabály módosításával megvalósulhat a kibocsátási egységek (kvóták) kiosztásával 

kapcsolatos eljárások egyszerűsödése, illetve az ezzel járó bürokratikus terhek csökkenése. 

Fontos cél továbbá, hogy az érintett létesítmények és az állami szervek részére egyszerűsödne az 

eljárás, így a létesítmények gyorsabban és egyszerűbben juthatnának hozzá a részükre megítélt 

kibocsátási egységekhez. A rendelet 2016. július 2-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16097.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. július 1-jén megjelent 2016. évi 97. számában került kihirdetésre az 

Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 

2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló 

435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 182/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet. 

A rendeletmódosítás alapján a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat projektjeire sem terjed ki a 

rendelet hatálya. A rendelet 2016. július 2-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16097.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. július 5-én megjelent 2016. évi 99. számában került kihirdetésre a 

postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 

feladatairól szóló 1342/2016. (VII. 5.) Korm. határozat. A határozat alapján a kinevezett 

kormánybiztos látja el – egyebek mellett – az MFB-csoport, az ENKSZ Zrt. és a KAF Zrt. feletti 

tulajdonosi jogok gyakorlását a tulajdonosi jogokat gyakorló – 2016. július 29-ig a 

Miniszterelnökséget vezető – miniszter nevében és helyett. A kormánybiztos tevékenységét a 

miniszterelnök irányítja. A határozatot a 1423/2016. (VII. 29.) Korm. határozat 2016. július 

30-i hatállyal módosította. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16099.pdf. 
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4. A Magyar Közlöny 2016. július 7-én megjelent 2016. évi 101. számában került kihirdetésre a 

meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek 

forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 

szóló 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet. A rendelet hatálya az 50 és 1000 V tartományba eső, 

váltakozó áramú, illetve a 75 és 1500 V tartományba eső, egyenáramú felhasználásra tervezett 

villamossági termék tervezésére, gyártására, megfelelőségének értékelésére, forgalomba 

hozatalára és forgalmazására terjed ki. Nem terjed ki a rendelet hatálya – egyebek mellett – a 

robbanásveszélyes légkörben történő felhasználásra szánt villamossági termékekre és a 

villamosenergia-fogyasztásmérőkre. A rendelet 2016. július 15-én lépett hatályba, és az egyes 

villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség 

értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet helyébe lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16101.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2016. július 13-án megjelent 2016. évi 104. számában került kihirdetésre az 

atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel 

kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői 

tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba 

vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó 

szabályokról szóló 184/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya azokat az eljárási 

szabályokat tartalmazza, amelyek az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá 

tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki 

ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság 

igazolására és nyilvántartásba vételére vonatkoznak. A rendelet 2016. augusztus 1-jén lép 

hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16104.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2016. július 13-án megjelent 2016. évi 104. számában került kihirdetésre a 

GINOP-2.3.2-15 azonosító számú („Stratégiai K+F műhelyek kiválósága” című) pályázati 

felhívás első körös értékelési szakaszára beérkezett, egymilliárd forintot meghaladó 

támogatási igényű projektek támogatásához való hozzájárulásról szóló 1367/2016. (VII. 

13.) Korm. határozat. A határozat szerint a Kormány támogatja – egyebek mellett – a Miskolci 

Egyetem „Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki 

eljárások fejlesztése” című projektjét mintegy 1,6 Mrd forinttal. A projekt eredményei – a 

határozat szerint – hozzájárulnak a nemzeti ásványvagyon-készlet alapját képező, hagyományos 

és nem hagyományos szénhidrogének, valamint a szénhez kötött metán készleteinek kitermelését 

célzó intenzív termelési technikák (növelt hatékonyságú kőolaj-kitermelési eljárás, növelt 

hatékonyságú földgázkitermelési eljárás, széntelepek metángáza, növelt hozamú metántermelés) 
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fejlesztéséhez és ezen keresztül a hazai szénhidrogénpotenciál újraértékeléséhez, továbbá a 

projekt új alapokra helyezi a hazai geotermikus energia hasznosításának technológiai 

lehetőségeit, különös tekintettel a mesterséges földhőrendszer módszertanára. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16104.pdf. 

 

7. A Magyar Közlöny 2016. július 20-án megjelent 2016. évi 107. számában került kihirdetésre a 

benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó 

illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet 

módosításáról szóló 50/2016. (VII. 20.) FM rendelet. A rendelet a 2014/99/EU bizottsági 

irányelv átültetését szolgálja, amely kötelezően alkalmazandó mérési módszert vezet be az 

üzemanyagtöltő állomások II. fázisú benzingőz visszanyerő rendszerének (pisztolygáz 

visszavezető rendszer) hatékonyságára vonatkozó mérésekre. A rendelet 2016. július 28-án lépett 

hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16107.pdf. 

 

8. A Magyar Közlöny 2016. július 21-én megjelent 2016. évi 108. számában került kihirdetésre a 

távhűtési szolgáltatásról szóló 201/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet. A rendelet megalkotása 

jogharmonizációs kötelezettség teljesítését szolgálja (az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK 

és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 9-11. cikkének való megfelelés). A rendelet 2016. július 29-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16108.pdf. 

 

9. A Magyar Közlöny 2016. július 21-én megjelent 2016. évi 108. számában került kihirdetésre az 

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 202/2016. (VII. 21.) 

Korm. rendelet. A rendelet módosítja  

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

(VIII. 15.) Korm. rendeletet. A módosítás a költségmegosztók alkalmazására és a 

költségek megosztására vonatkozó egyes szabályokat pontosítja, 2016. szeptember 1-jei 

hatállyal; 

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

19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet (Get. Vhr.). A módosítás tartalmazza a Ft/kWh-ban, 

2016. október 1-jétől történő elszámolásra átálláshoz szükséges szabályváltozásokat; 
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 az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, 

valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos 

Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a 

kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját 

segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendeletet. A módosítás 

alapján a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Baranya Megyei 

Kormányhivatal jár el a nukleáris létesítmény környezeti zaj és rezgés elleni védelmi 

követelményeknek történő megfeleléssel kapcsolatos engedélyezési eljárásokban. 

A rendelet 2016. július 29-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16108.pdf. 

 

10. A Magyar Közlöny 2016. július 22-én megjelent 2016. évi 111. számában került kihirdetésre az 

egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 

mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 

19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról szóló 28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet. A 

rendeletmódosítás lehetővé tette, hogy az MFGK Zrt. és a földgáz egyetemes szolgáltatók a 

rendeletben meghatározottaktól - közös megállapodással - eltérjenek abban az esetben, ha az 

egyetemes szolgáltató az előrejelzett mennyiségnél - a rendelet szerinti tűréshatáron túl – több, 

illetve kevesebb földgázt vesz át az MFGK Zrt-től. A rendeletmódosítás 2016. július 23-án 

hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16111.pdf. 

 

11. A Magyar Közlöny 2016. július 29-én megjelent 2016. évi 113. számában került kihirdetésre az 

egységes elektronikus közműegyeztetés megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról 

szóló 1405/2016. (VII. 29.) Korm. határozat. A határozat alapján az NFM miniszternek  

 2016. augusztus 31-ig - az érintett közművek tekintetében - a Miniszterelnökség a BM, 

az NGM, az IM együttműködésével, valamint a MEKH, az NMHH, az MBFH és a 

MKEH bevonásával felül kell vizsgálnia a szakági nyilvántartások vezetésével 

kapcsolatos jogszabályokat, valamint  

 2016. október 31-ig előterjesztést kell készítenie a Kormány számára az e-közmű 

adatszolgáltatási rendjéhez igazodó, egységes szabványokon alapuló szakági 

elektronikus nyilvántartások jogszabályi környezetének kialakítására; 

 2018. január 1-ig a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel meg kell vizsgálnia a az e-

közmű közműegyeztető rendszerének gyakorlati tapasztalatait, és szükség esetén 

előterjesztést kell benyújtaniuk a jogszabályok módosítására. 
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16113.pdf. 

 

14. A Magyar Közlöny 2016. július 29-én megjelent 2016. évi 114. számában került kihirdetésre  

 a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 236/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, valamint  

 a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos 

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

szóló 1423/2016. (VII. 29.) Korm. határozat. 

A módosítások lényege, hogy 2016. július 30-tól a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja az 

állam nevében a tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. az ENKSZ Zrt, a KAF Zrt., és a Magyar Posta 

Zrt. fölött, továbbá a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztos 

munkáját segítő apparátus a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban kerül felállításra. A 

kormánybiztos a hatáskörébe tartozó gazdasági társaságokkal kapcsolatos tulajdonosi döntéseit a 

nemzeti fejlesztési miniszter nevében és helyett hozza.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16114.pdf. 
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