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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. június 1-30. 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. június 8-án megjelent 2016. évi 80. számában került kihirdetésre a 

közlekedési és energetikai szervek honvédelmi feladatairól szóló 22/2014. (IV. 18.) NFM 

rendelet módosításáról szóló 16/2016. (VI. 8.) NFM rendelet. A rendelet alapján a miniszter 

az ágazathoz tartozó szervek új honvédelmi feladataként határozza meg a lakosság létfenntartása 

szempontjából nélkülözhetetlen termelési és szolgáltatási feladatok végrehajtásában a 

honvédelmi vonatkozású különleges jogrendi időszak esetében történő közreműködést. A 

rendelet 2016. június 13-án lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16080.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 2016. évi 84. számában került kihirdetésre a 

villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 140/2016. (VI. 

13.) Korm. rendelet. A rendeletmódosítás alapján a felhasználó és a hálózati engedélyes eltérő 

megállapodása hiányában összefüggő területnek kell tekinteni a felhasználási hely szempontjából 

– egyebek mellett – a hálózati engedélyes ellátási területén, ideiglenes biztonsági határzár 

technikai megerősítését szolgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósításával összefüggően, a 

Magyarország területének a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének 

létrehozásáról szóló 562/2006/EK rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti 

határvonaltól, illetve a határjeltől számított 60 méteres sávját is. A rendeletmódosítás 2016. 

június 14-én hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16084.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 2016. évi 84. 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 146/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. 

A módosítás a rendelet hatályát érinti, így az alól kikerülnek a fővárosi és a megyei 

kormányhivatalok projektjei is. A rendeletmódosítás 2016. június 14-én hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16084.pdf. 
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4. A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 2016. évi 84. számában került kihirdetésre a 

146/2016. (VI. 13.) Korm. rendelethez részben kapcsolódóan a gazdasági növekedés 

érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről szóló 1299/2016. (VI. 13.) Korm. 

határozat. A Korm. határozat – egyebek mellett – rögzíti, hogy az Európai Unió vagy más 

nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2014–2020 programozási 

időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja terhére finanszírozott, közszféra 

szervezet épületenergetikai célú beruházás – ideértve a megújuló energiaforrás alkalmazásával 

kombinált beruházást is – megvalósítását célzó kiemelt projekt megvalósítása nem utalható a 

nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe, ha azt a fővárosi és megyei kormányhivatal valósítja 

meg. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16084.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 2016. évi 84. számában került kihirdetésre az 

Országos Villamos Teherelosztó épületének lebontásához szükséges intézkedésekről szóló 

1294/2016. (VI. 13.) Korm. határozat, valamint ezzel összefüggésben az Országos Villamos 

Teherelosztó épületének lebontásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 148/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. Az intézkedési 

határozat alapján a nemzeti fejlesztési miniszternek 2016. november 15-ig kell gondoskodnia az 

ingatlan Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján történő lebontásáról. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16084.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 2016. évi 85. 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, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a 

megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 

158/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya az Európai Unió vagy más nemzetközi 

szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter 

hatáskörébe utalt, a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programja terhére finanszírozott, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság 

növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló projektekre terjed ki, de nem 

terjed ki az egyházi jogi személyek által megvalósítandó projektekre, a közszféra tervezett 

projektjeire, valamint a 2016. június 14-én már eredményes közbeszerzési eljárással rendelkező 

projektekre. A projektek határidőben történő megvalósításáról a nemzeti fejlesztési miniszter 

gondoskodik a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

bevonásával. A rendelet 2016. június 14-én hatályba lépett. 
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16085.pdf. 

 

7. A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 2016. évi 85. 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, a távhőszolgáltató szektort érintő, energiahatékonyság növelésére és a 

megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások megvalósításáról szóló 

1310/2016. (VI. 13.) Korm. határozat. A határozat a 6. pontban hivatkozott 158/2016. (VI. 13.) 

Korm. rendelettel összefüggésben rögzíti a projektek megvalósításához szükséges miniszteri 

feladatokat és határidőket. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16085.pdf. 

 

8. A Magyar Közlöny 2016. június 13-án megjelent 2016. évi 85. számában került kihirdetésre a 

központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) 

Korm. határozat. A határozat alapján – egyebek mellett – a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal 2017. január 1-jén beolvad Budapest Főváros Kormányhivatalába, a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 

vonatkozásában a nemzeti fejlesztési miniszternek 2017. január 1-jéig el kell készítenie a 

bányászati igazgatás fejlesztési koncepcióját. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16085.pdf. 

 

9. A Magyar Közlöny 2016. június 14-én megjelent 2016. évi 86. számában került kihirdetésre az 

energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LIX. 

törvény. A törvény szerinti módosítások indoka, hogy az Európai Bizottság az Európai Unió 

harmadik energiacsomagja átültetésével összefüggésben kötelezettségszegési eljárást indított 

Magyarország ellen. A jogszabály célja a szükséges törvényi szintű módosítások megvalósítása 

és ennek keretében 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, 

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint 

 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 

módosítása. 
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A módosítások egy része a rendszerhasználati és egyéb díjakkal kapcsolatos rendelkezéseket 

módosítja, míg a módosítások másik része az energiapiacra történő belépéssel kapcsolatos egyes 

jogszabályi rendelkezéseket érinti. Így különösen rögzíti, hogy 

 természetes személy is végezhet földgáz-, illetve áramkereskedelmi tevékenységet; 

 a nem egyetemes szolgáltató villamosenergia-kereskedők, illetve földgázkereskedők a 

jövőben csak elérhetőséget kötelesek biztosítani, ügyfélszolgálati helyiséget nem 

kötelesek fenntartani; 

 a MEKH négyévente, az árszabályozási ciklus kezdetét megelőzően eszköz- és költség-

felülvizsgálatot végez, 

 a rendszerhasználati díjak kereteit a MEKH rendeletben, a díjak pontos mértékét 

határozatban állapítja meg a MEKH (így újra lesz jogorvoslati lehetőség a MEKH 

határozataival szemben), 

 a MEKH módszertani útmutatót készít és nyilvánosságra hoz a költség-felülvizsgálattal 

és az egyes évekre vonatkozó ármegállapítás rendszerével kapcsolatban, és ennek 

elkészítése során egyeztet az érintett engedélyesek és a felhasználók reprezentatív 

érdekképviseleteivel; 

 az egyetemes szolgáltatási árak meghatározásának joga az energiapolitikáért felelős 

miniszternél marad. 

A törvényjavaslatnak az árszabályozás átalakításával kapcsolatos rendelkezései 2016. október 1-

jén, a többi rendelkezés 2016. június 22-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf. 

 

10. A Magyar Közlöny 2016. június 17-én megjelent 2016. évi 88. számában került kihirdetésre a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. 

törvény. A törvény alapján  

 módosul a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvénynek a tájrendezés határidejére 

vonatkozó rendelkezése. A módosítás alapján a tulajdonosnak a tájrendezést – 2017 

helyett – a 2018. évtől kell úgy kell ütemeznie, hogy minden évben a használaton kívüli 

bányászati célú mélyfúrások tájrendezési kötelezettségének legalább 1/13 részét 

teljesítse. Ezzel összhangban módosul a tájrendezés végső határideje is, így a tulajdonos 

a tulajdonában lévő összes használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tájrendezését – 

2029. december 31. helyett – 2030. december 31-ig köteles befejezni; 

 speciális szabályok kerülnek előírásra a többségi állami tulajdonban álló földgáz-ipari, 

illetve villamosenergia-ipari cégek gazdálkodásának megismerhetőségével kapcsolatban. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16088.pdf. 

 

11. A Magyar Közlöny 2016. június 22-én megjelent 2016. évi 89. számában került kihirdetésre a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási 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 3/2016. (VI. 22.) MEKH rendelet. A 

módosítás értelmében a földgáz rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 

rendelet szerinti nem téli időszakra vonatkozó kapacitáslekötés igazolása iránti kérelem 

elbírálása díjmentes. A módosítást a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 

alkalmazni kell. A rendelet 2016. június 23-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16089.pdf. 

 

12. A Magyar Közlöny 2016. június 23-án megjelent 2016. évi 90. számában került kihirdetésre az 

egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXXI. törvény. A 

törvény módosítja az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (Atomtv.), a 

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Távhő tv.) a villamos energiáról szóló 2007. 

évi LXXXVI. törvény (VET), a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET), valamint 

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Enhat. tv.)  rendelkezéseit, az alábbiak 

szerint: 

 az Atomtv. módosításai alapján a radioaktívhulladék-tároló létesítmények (a 

Bátaapátiban üzemelő Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló, valamint a püspökszilágyi 

Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló) és az atomerőművi kiégett üzemanyag 

átmeneti tárolója (Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója) vonatkozásában a felügyeleti díj 

mértékének módosítását tartalmazza. A javaslat értelmében a felügyeleti díj mértéke nem 

képlet (a tároló létesítményben tárolt radioaktív hulladékok mennyisége) alapján, hanem 

a tároló létesítmény vonatkozásában határozza meg a fizetendő felügyeleti díj mértékét, 

tételesen (átmeneti tároló: 300 millió Ft/év, felszín alatti tároló: 200 millió Ft/év, felszíni 

tároló: 100 millió Ft/év); 

 a Távhő tv. módosításai alapján 

o az engedélyes köteles kérelmezni az engedélye módosítását, ha arra okot adó 

körülmény következik be, 

o az engedély visszavonásával egyidejűleg lehetőség nyílik új engedély kiadására 

az új engedélyes kijelölése mellett, és ezekben az esetekben a korábbi engedélyes 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16088.pdf
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köteles lesz az eszközeit ellenszolgáltatás fejében átadni az új vagy kijelölt 

engedélyesnek (eddig ez csak lehetőség volt, ha a MEKH úgy döntött); 

o a távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződéskötési kötelezettség 

szabályai változnak, így ez a kötelezettség a távhőellátás biztonságát garantáló 

kapacitás mértékéig vonatkozik, és kikerül a legalább ötéves időtartamra 

vonatkozó előírás a törvényből; 

o lehetővé válik, hogy rendeletben kötelezővé tegye a Kormány a felhasznált távhő 

mennyiségének épületrészenkénti mérését; 

o pontosításra kerül a MEKH részére megküldött dokumentumok felsorolása; 

o a földgáz alapú távhőtermelő minden év július 1-jéig köteles megkötni a 

következő gázévre vonatkozó földgázbeszerzési szerződéseit, és köteles azokat 

megküldeni a MEKH-nek; 

o a távhőtermelő és a távhőszolgáltató nyereségkorlátjának meghatározására 

vonatkozó szabály miniszteri rendeletbe kerül törvényi szintről; 

o megszűnik az állami tulajdonban álló távhőtermelő, illetve távhőszolgáltató cégek 

eltérő kezelhetősége; 

o a kazánházakat nem kell a szolgáltatói hőközpontoktól eltérően kezelni; 

o a jövőben a MEKH-nek az árelőkészítéséhez nem kell bekérnie az érintett 

önkormányzatok képviselőtestületeinek véleményét; 

 a VET módosításai alapján 

o pontosításra kerül az elektromos gépjármű töltésének fogalma, valamint 

rögzítésre kerül, hogy az elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély 

határozatlan időre szól; 

o rögzítésre kerül, hogy végső menedékes kijelölése esetén speciális szabályok 

alkalmazhatók a mérési és elszámolás tekintetében, valamint, hogy ha az 

egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó a végső menedékes szolgáltatás 

időtartama alatt nem köt villamosenergia-vásárlási szerződést, akkor a végső 

menedékes szolgáltatás időtartamát követő nappal a törvény erejénél fogva 

létrejön a szerződés a területileg illetékes egyetemes szolgáltatóval; 

o a villamos energia nagykereskedelmi piacán jelentős piaci erővel rendelkező 

engedélyesre a MEKH a jövőben csak energiára vonatkozó értékesítési 

kötelezettséget írhat elő, kapacitás-értékesítési kötelezettséget nem; 

 a GET módosításai alapján 

o rögzítésre kerül, hogy a földgázelosztó rendszeregyensúlyozási tevékenységének 

végzéséhez és a korrekciós elszámoláshoz, valamint a KAF korrekciós 
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elszámolásához kapcsolódó földgáz adásvétele nem minősül földgáz-

kereskedelemnek; 

o lehetővé válik, hogy a földgáz kiskereskedelem piacán jelentős piaci erővel 

rendelkező engedélyes a vele szerződő fél beleegyezése esetén eltérjen az általa 

kötelezően alkalmazandó mintaajánlattól; 

o a mérők felszerelése vonatkozásában a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. 

törvény módosításáról szóló 2015. évi V. törvény által 2017. január 1-jei hatállyal 

elfogadott előírásokat jelen törvénymódosítás korábbi határidővel hatályba lépteti, 

azzal hogy átmeneti szabályként 2017. január 1-jei megfelelési határidőt ír elő; 

o a rendszerüzemeltetők tisztségviselőire vonatkozó szétválasztási szabályok 

pontosításra kerülnek. A módosítással a közvetett irányítást gyakorlók esetében 

felügyelő bizottságba kinevezhetők köre szűkült, míg az igazgatóságba 

kinevezhetők köre bővült. A módosított rendelkezés – az indokolás szerint – 

figyelembe veszi a bennfentes információk áramlására vonatkozó szabályokat, 

ugyanakkor a szigorú hazai szabályozás választási lehetőséget is biztosít az 

engedélyes számára tulajdonosi, irányítói joga gyakorlásához; 

o a 2013-ban megvásárolt földgáztárolók tekintetében mobilgázzá átminősített 120 

millió m3 párnagáz megmaradt részével kapcsolatban előírásra kerül, hogy  

 azt az MFGT Zrt. saját célokra felhasználhatja, majd  

 a fennmaradó mennyiséget könyv szerinti értéken köteles felajánlani az 

MFGK Zrt-nek az egyetemes szolgáltatók ellátása érdekében, ezt 

követően pedig  

 a maradékot szabadon értékesítheti; 

o a FŐGÁZ-nak elegendő lesz az egyetemes szolgáltatási engedélyéhez, ha 2018. 

szeptember 30-ig rendelkezik az MFGK által biztosított forrásszerződéssel, ebben 

az esetben nem kell 3 gázévre lekötött beszerzési szerződéssel rendelkeznie; 

 az Enhat. tv. módosításai bevezetik a távhűtésre vonatkozó alapvető előírásokat. 

A törvény 2016. július 1-jén lép hatályba, de az Atomtv. rendelkezései 2017. január 1-jén, és 

egyes más rendelkezések 2016. október 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf. 

 

13. A METÁR bevezetéséhez kapcsolódó törvény- és rendeletmódosítások 

A Magyar Közlöny 2016. június 23-án megjelent 2016. évi 90. számában került kihirdetésre  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf
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 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint az energetikai 

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

2016. évi LXXXII. törvény, valamint ezzel összefüggésben 

 a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium 

típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet és 

 a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos 

energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és 

átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

166/2016. (VI. 23.) Korm. rendelet. 

Az új támogatási rendszer alapvető jellemzője, hogy a termelők a működési támogatást a piaci 

referencia áron felül fizetett felárként (prémium) kapják, melynek költségviselői 

Magyarországon az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult villamosenergia-fogyasztók. A 

kedvezményezettek a menetrendtől való eltérésből adódó kiegyensúlyozás szokásos költségeit 

viselik, mivel létezik likvid, napon belüli villamosenergia-kereskedés. Az új rendszer biztosítja, 

hogy a termelőknek ne álljon érdekükben negatív villamosenergia-piaci árak mellett értékesíteni 

a villamos energiát. A 0,5 MW-nál kisebb kapacitású erőművek (a szélerőművek kivételével) és 

a demonstrációs projektek esetén a fentiektől eltérően a termelt energiát az átvételi 

rendszerirányító (MAVIR) veszi át a termelőktől és értékesíti a Magyar Szervezett 

Villamosenergia-Piacon. Ezzel a kivételezetti körbe tartozó erőművek a szabadpiaci értékesítési, 

kiegyenlítési és pénzügyi kockázatoktól mentesülnek. A nem pályázat útján elnyert 

támogatásokat (KÁT, adminisztratív prémium, barna prémium) egységes, MEKH rendeletben 

rögzített elvek alapján határozza meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A 

demonstrációs projektek olyan nem kiforrott innovációs technológiát alkalmaznak, ahol 

nincsenek beruházási, működtetési tapasztalatok, a támogatások mértékének meghatározását 

segítő referenciák, ezért ezek költsége kiugróan magas is lehet. A demonstrációs célú és a 

termelési célú támogatások optimális arányának fenntartása végett az éves támogatási keretre 

felső korlát kerül meghatározásra, továbbá a támogatás odaítélésénél csak azok a demonstrációs 

projektek kapnak kötelező átvételt, amelyek beruházási támogatást kaptak más forrásból. A 

beruházási támogatás összegét le kell vonni a működési támogatás összegéből, így az 

energiatermelés (működés) kisebb támogatást igényel azoknál a projekteknél, amelyek 

beruházási támogatásban részesültek, és ez lehetővé teszi a rendelkezésre álló keret optimális 

felhasználását. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf. 

 

14. A Magyar Közlöny 2016. június 23-án megjelent 2016. évi 90. számában került kihirdetésre a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXXXIII. 

törvény. A törvény alapján a szervezett földgázpiacot működtető részvénytársaságban történő 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf
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tulajdonszerzési korlátok alól a MAVIR Zrt-n kívül az FGSZ Zrt. is mentesül (rendszerirányítást 

végző szállítási rendszerüzemeltető).  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf. 

 

15. A Magyar Közlöny 2016. június 23-án megjelent 2016. évi 90. számában került kihirdetésre a 

földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosításáról szóló 2016. 

évi LXXXIV. törvény. A törvény alapján 2016. szeptember 1-jétől visszaigényelhetővé válik az 

MSZKSZ tagi hozzájárulásból azon földgázmennyiség után megfizetett tagi hozzájárulás teljes 

egésze, amelyet igazoltan nem energetikai célra, hanem vegyipari célra, vegyipari alapanyagként 

hoznak be, használnak fel vagy értékesítenek. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf. 

 

16. A Magyar Közlöny 2016. június 23-án megjelent 2016. évi 90. számában került kihirdetésre a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi LXXXV. törvény. A törvény a budapesti székhellyel működő 

Energiaszabályozók Regionális Egyesülete (Energy Regulators Regional Association, a 

továbbiakban: ERRA) nyilvántartásával és törvényességi felügyeletével kapcsolatos szabályokon 

változtat. A törvény alapján  

 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a feladatai ellátásához és az 

integrációs folyamatok előmozdítása érdekében nemzetközi együttműködés keretében a 

jövőben kizárólag az ERRA tagja lehet; 

 az ERRA működésére mögöttes szabályként továbbra is az egyesületekre vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni, de  

o az ERRA nyilvántartásával kapcsolatos feladatok a bíróságoktól a külgazdaságért 

és külpolitikáért felelős miniszterhez kerülnek át; 

o az ERRA törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat ugyancsak a 

külgazdaságért és külpolitikáért felelős miniszter látja el; 

o az ERRA jogutód nélküli megszűnése esetén a vagyoni kérdések rendezését az 

ERRA által kijelölt vagyonbiztos látja el, ilyen kijelölés hiányában a 

külgazdaságért és külpolitikáért felelős miniszter jelöli ki a vagyonbiztost. A ki 

nem elégített követelésekért az ERRA tagjai egyetemlegesen felelősek. 

A Fővárosi Törvényszéknek a hatálybalépést követő 15 napon belül át kell adnia az ERRA 

nyilvántartási adatait és az általa őrzött iratait a külgazdaságért és külpolitikáért felelős 

miniszternek. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf. 

 

17. A Magyar Közlöny 2016. június 30-án megjelent 2016. évi 95. számában került kihirdetésre az 

üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási 

szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet 

módosításáról szóló 19/2016. (VI. 30.) NFM rendelet. A rendelet 2016. július 1-jei és 2017. 

január 1-jei hatállyal módosítja a klímavédelmi felügyeleti díj megfizetésével kapcsolatban a 

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság feladatait, valamint a díjfizetés határidejét. Így a Nemzeti 

Klímavédelmi Hatóság részére fizetendő felügyeleti díj megfizetése díjbekérő alapján történik, 

amelyet a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 2016. év második felében 2016. december 1-jén küld 

ki a díjfizetésre kötelezetteknek, azt követően pedig június 30. és december 31. napját követő öt 

munkanapon belül. A díjfizetésre kötelezettek a lezárt félévek alapján kötelesek megfizetni a 

klímavédelmi felügyeleti díjat, minden év július 31. és január 31. napjáig. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16095.pdf. 

 

18. A Magyar Közlöny 2016. június 30-án megjelent 2016. évi 95. 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 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet. A 

módosítások – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 2016. július 1-jétől hatályos 

módosításaiból következő szükségszerű módosítások átvezetésén (GET 141/C. §-ának hatályon 

kívül helyezése miatt történő hivatkozási pontosítások) kívül – megváltoztatják az egyetemes 

szolgáltatók részére felajánlott földgázforrások árait és mennyiségeit. Így különösen az MFGK 

Zrt. által  

 a FŐGÁZ Zrt-nek értékesítendő földgáz ára 5,863 Ft/kWh-ról 6,036 Ft/kWh-ra,  

 az ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt-nek értékesítendő földgáz ára 

6,107 Ft/kWh-ról 6,193 Ft/kWh-ra,  

 a TIGÁZ Zrt-nek értékesítendő földgáz ára 6,413 Ft/kWh-ról 6,635 Ft/kWh-ra  

emelkedik a harmadik negyedévben.  

A MOL Nyrt. által az MFGK Zrt-nek értékesítendő hazai termelésű földgáz ára nem változik. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16095.pdf. 
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