
1 

 

ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. május 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. május 5-én megjelent 2016. évi 64. számában került kihirdetésre a 

közigazgatási bürokráciacsökkentés keretében egyes adminisztratív kötelezettségek 

megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2016. évi XXXII. törvény. A 

törvény számos, érdemi joghatás kifejtésére nem alkalmas törvényt helyez hatályon kívül, 

valamint egyes hatósági bejelentések számát csökkenti 2016. július 1-jétől. A törvény ez utóbbi 

cél érdekében módosítja – egyebek mellett –  

 az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt, és 

 az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 

erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 

CCXVII. törvényt. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16064.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. május 12-én megjelent 2016. évi 68. 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 2/2016. (V. 12.) MEKH rendelet. A rendelet – egyebek 

mellett – módosítja a szállítási rendszerüzemeltetési díjrendszer általános előírásait, a szállítási 

kapacitásdíj fizetésének szabályait, a szállítórendszerben alkalmazott aukciós eljárások 

szabályait. A módosítások 2016. június 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16068.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. május 18-án megjelent 2016. évi 70. számában került kihirdetésre az 

Energiatakarékossági Hitel Alappal kapcsolatos feladatokról szóló 1244/2016. (V. 18.) 

Korm. határozat. A határozat alapján megszüntetésre kerül az Energiatakarékossági Hitel Alap 

és az Energiatakarékossági Tárcaközi Bizottság, az alapban lévő források az NFM-hez kerülnek, 

amelynek ezeket energiahatékonyság-javító programokra, vissza nem térítendő támogatásokra 

kell fordítania.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16070.pdf. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16064.pdf
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4. A Magyar Közlöny 2016. május 20-án megjelent 2016. évi 71. számában került kihirdetésre az 

elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi XLIII. 

törvény. A törvénynek energetikai vonatkozása annyiban van, hogy új szabályokat határoz meg 

– egyebek mellett – a földgáz, a villamos energia, a távhő előállításával, termelésével, 

szállításával, elosztásával vagy átvitelével kapcsolatos szolgáltatások, valamint a közvilágítás 

nyújtására szolgáló fizikai infrastruktúra tulajdonosára és annak üzemeltetőjére az elektronikus 

hírközlő hálózatok kiépítésének, fejlesztésének tervezésével, összehangolásával kapcsolatos 

eljárás során. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2016. május 25-én megjelent 2016. évi 73. számában került kihirdetésre  

 az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján 

elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló 2016. évi L. törvény, valamint 

 az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 

végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású 

gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 

végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról 

szóló 2016. évi LI. törvény. A törvény szerinti módosítások – az előterjesztő szerint –,  

o a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekhez szükséges, az 

EU más tagállamai által kiadott képesítések elismerését érintő szabályokat 

illesztenek az Éhvt.-be; 

o a felügyeleti díj megfizetésének részletszabályait kis mértékben érintik, valamint a 

jogalkalmazás során felmerült kérdések (különösen az adatbázisban történő 

regisztrációs kötelezettség egyértelműsítése) miatt az Éhvt. egyes rendelkezéseit 

pontosítják;  

o a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság képesítés felfüggesztéssel kapcsolatos eljárását és 

eljárási határidejét kismértékben módosítják; 

o lehetővé teszik a bírósági úton történő jogorvoslatot közvetlenül a Nemzeti 

Klímavédelmi Hatóság döntését követően. Ezáltal a másodfokú közigazgatási szintet 

már nem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el; 

o rendelkeznek többek között a nemzetközi klímafinanszírozást érintő feladatokról is, 

melyek érintik az államháztartásért felelős miniszter hatáskörét. Ennek körében 

indokolt, hogy a nemzetközi klímafinanszírozást koordináló nemzetközi szervezet 

(Zöld Klíma Alap) döntéshozó testülete esetében, a szervezethez akkreditált nemzeti 

képviselő kijelölésekor az államháztartásért felelős minisztert tájékoztassák a 

jelölésről, valamint az is, hogy az államháztartásért felelős miniszter is részt vegyen 

a klímafinanszírozással kapcsolatos döntések meghozatalában.  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf
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o rögzítik, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos nemzetközi és 

hazai feladatok ellátásáról az energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik; 

továbbá a Montreali Jegyzőkönyvvel kapcsolatos feladatok ellátásáról az 

energiapolitikáért felelős miniszter gondoskodik a környezetvédelemért felelős 

miniszterrel együttműködésben.  

o tartalmaznak módosítást – az Éhvt. vonatkozásában – a Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia felülvizsgálatának időbeli ütemezésére is a nemzetközi 

kötelezettségvállalásoknak való megfelelés érdekében.  

o az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-

megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. 

törvényt (a továbbiakban: Ügkr.) érintően az eddigi joggyakorlat és jogalkalmazás 

során tapasztalt nehézségeket, esetleges hiányosságokat kívánják orvosolni, valamint 

beemelik az Ügkr. értelmező rendelkezéseibe – új elemként – a piaci stabilizációs 

tartalék fogalmát, valamint kiegészítik az üvegházhatású egységek értékesítésére 

vonatkozó szabályozást. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16073.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2016. május 27-én megjelent, 2016. évi 74. számában került kihirdetésre a 

fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 112/2016. (V. 27.) Korm. rendelet. A rendelet szorosan kapcsolódik a 2016. május 25-én 

kihirdetett, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 

végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény, valamint az üvegházhatású gázok 

közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában 

történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LI. 

törvényhez. A rendelet – főszabály szerint – 2016. június 12-én lép hatályba; 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16074.pdf. 
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