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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. március 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. március 5-én megjelent 2016. évi 30. számában került kihirdetésre az 

Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet. A rendelet hatálya 

az Országos Atomenergia Hivatalnak az atomenergia alkalmazásával összefüggő eljárásaira, a 

radioaktív anyagok szállításával, fuvarozásával és csomagolásával, radioaktív anyagok közúti 

szállításának engedélyezésére, az ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekkel, 

berendezésekkel, tevékenységekkel, eszköz, berendezés vagy az ionizáló sugárzás elleni 

védőeszköz sugárvédelmi minősítésével, sugárvédelmi képzéssel, személyi dozimetriai 

ellenőrzéssel és a belső sugárterhelés meghatározásával kapcsolatos, kérelemre lefolytatott 

eljárásaira terjed ki.  

A rendelet 2016. április 5-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a radioaktív anyagok 

szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 3. 

melléklete. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16030.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. március 9-én megjelent 2016. évi 33. 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 43/2016. (III. 9.) Korm. rendelet. A 

módosítás pontosította a rendelet hatályát, és rögzítette, hogy az nem terjed ki a szakaszolt 

projektekre, valamint az egyházi jogi személyek, villamosenergia-szolgáltatók, 

földgázszolgáltatók és távhőszolgáltatók projektjeire.  

A rendeletmódosítás 2016. március 10-én hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16033.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. március 10-én megjelent 2016. évi 34. számában került kihirdetésre a 

Magyarország Kormánya és a Globális Zöld Növekedési Intézet között a Globális Zöld 

Növekedési Intézet kiváltságairól és mentességeiről szóló jogállási megállapodás 

kihirdetéséről szóló 2016. évi VII. törvény.  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16030.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16033.pdf
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A törvény indokolása szerint a Globális Zöld Növekedési Intézet (GGGI) „gazdaságilag 

életképes, fenntartható megoldások bevezetését tűzte ki célul az energia, a vízgazdálkodás, a 

városfejlesztés és a termőföld-használat terén. Elsődleges feladata a fenntarthatóságot szolgáló 

helyzetértékelések elkészítése, és a piaci értelemben is értelmezhető tapasztalat megosztás 

lehetővé tétele. Magyarország a fenti területeken értékes tapasztalatokkal rendelkezhet a fejlődő 

országok gazdasági fejlődésének támogatására. További egyedülálló értéket jelenthet annak 

megosztása, hogy hazánk hogyan kezeli a klímaváltozás és az energetika kérdéseit stratégiái és 

jogalkotási tevékenysége részén, és hogyan valósítja meg a gazdaság-zöldítési politikákat (Zöld 

Beruházási Rendszer) miközben a nemzeti gazdasági érdek érvényesítésére törekszik”.  

A Megállapodás alapján Magyarország és a GGGI biztosítani kívánják azt, hogy a GGGI 

rendelkezzen jogállással, valamint kiváltságokkal és mentességekkel ahhoz, hogy területén és 

nemzetközi szinten tevékenységet végezhessen, és hogy feladatait – beleértve az irányító 

szerveit, személyi állományát és szakértőit, valamint a szervezettel kapcsolatban álló más 

személyeket illető feladatokat – hatékonyan és megfelelően láthassa el.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16034.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2016. március 17-én megjelent 2016. évi 36. számában került kihirdetésre a 

közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben az egyes bányászati tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 17.) NFM rendelet. A rendelet 

módosította  

 a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendeletet,  

 a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól szóló 40/2010. (V. 

12.) KHEM rendeletet,  

 a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM 

rendeletet.  

A rendelet hatályon kívül helyezte  

 a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi 

hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosításáról szóló 

10/2011. (IV. 7.) NFM rendeletet, valamint  

 a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet, valamint a 

bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar 

és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági 

szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosításáról szóló 

11/2011. (IV. 7.) NFM rendeletet. 

A rendelet 2016. március 25-én lépett hatályba. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16034.pdf
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16036.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2016. március 25-én megjelent 2016. évi 42. számában került kihirdetésre  

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

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2016. (III. 25.) Korm. rendelet. 

A rendelet a földgáz egyetemes szolgáltatók (ESZ) ellátási kötelezettségével kapcsolatos 

egyes szabályokat módosította, az alábbiak szerint: 

o a rendelet bevezette a téli időszak fogalmát, amely október 1-jétől március 31-ig tart; 

o az ESZ ellátási kötelezettség mértéke rugalmasabbá vált azáltal, hogy a 2600 napfok 

szám helyett az elmúlt 10 év téli időszakai közül a szolgáltatási terület vonatkozásában 

a legmagasabb napfok számúnak megfelelő mértékig terjed az ellátási kötelezettség; 

o lehetővé vált, hogy az ESZ közvetve rendelkezzen október 1-jén a hazai tárolóban 

elhelyezendő földgázkészlettel, továbbá  

o az ESZ-nek nem a téli felkészülési tervben meghatározott mennyiségű földgázkészlet 

60%-ával kell hazai tárolóban rendelkeznie, hanem a szolgáltatási terület elmúlt 

százhúsz hónap legmagasabb téli időszaki fogyasztása legalább 60%-ának megfelelő 

gázmennyiséggel. Az ESZ ezzel kapcsolatban köteles bemutatni a Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) részére március 31-ig a lekötött tárolói és 

szállítói kapacitásokat, október 1-jéig pedig a betárolt mobilkészlet mértékét. 

o a MEKH minden év május 1-jéig közzéteszi a honlapján a megelőző 10 év (120 

hónap) legmagasabb téli fogyasztásait; 

o az ESZ a téli felkészülési terv részeként – az eddigi május 31-i határidő helyett – 

minden év augusztus 31-ig köteles bemutatni, hogy közvetlenül vagy közvetve 

rendelkezik a felhasználói ellátásához szükséges lekötött szállítási- és elosztási 

kapacitásokkal. 

A rendelet 2016. március 26-án lépett hatályba; 

 a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról szóló 

1153/2016. (III. 25.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány elfogadta a 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításáról szóló javaslatot az 

Európai Bizottsággal történő hivatalos tárgyalások alapjául a részére benyújtott tervezet 

szerint, és felkérte a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a szükséges módosítások érdekében 

járjon el. A határozat nem tartalmazza a KEHOP módosítására vonatkozó javaslatot, de az – 

korábbi kormányzati nyilatkozatok alapján – feltehetően a KEHOP-ban eredetileg a 

lakosság számára biztosítani tervezett vissza nem térítendő energiahatékonysági 

támogatások átalakításával lehet összefüggésben. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16042.pdf. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16036.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16042.pdf
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6. A Magyar Közlöny 2016. március 30-án megjelent 2016. évi 43. számában került kihirdetésre az 

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2016. (III. 30.) NFM 

rendelet. A rendelet módosítja  

 a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletet, 

 a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 

25.) KHEM rendeletet, 

 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 rendeletet, 

 az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 

követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és 

a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási 

követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 

60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendeletet, 

 a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról szóló 57/2013. (IX. 

27.) NFM rendeletet és 

 az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII.13.) NFM 

rendeletet. 

A módosítások lényege, hogy 2016. második negyedévre vonatkozóan – az egyetemes 

szolgáltatási díjak változatlanul hagyása mellett –  

 jelentősen megemelkednek az földgázpiaci egyetemes szolgáltatás ár meghatározásánál 

figyelembe veendő devizaárfolyamok (260-ról 280 Ft/USD-re és 300-ról 310 Ft/EUR-ra); 

 jelentősen megemelkedik az egyetemes szolgáltatói árrések mértéke; 

 csökken az MFGK Zrt. által a FŐGÁZ Zrt, az ENKSZ Észak-Dél Regionális 

Földgázszolgáltató Zrt. és a TIGÁZ Zrt. részére értékesítendő földgázforrás legmagasabb 

hatósági ára; 

 csökken a MOL Nyrt. által az MFGK Zrt. részére értékesítendő hazai termelésű 

földgázforrás mértéke; 

 változnak az MFGK Zrt. egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő földgázforrás árának 

kiszámítására vonatkozó szabályok; 

 rögzítésre kerülnek – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény tegnap elfogadott 

módosításaival összhangban – az MFGK-nak az árszabályozásból adódó elszámolási 

különbözetet nyilvántartó szabályozói számlájára vonatkozó részletes szabályok. 

További módosítás, hogy változnak a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos 

szabályok, így a piaci szereplőknek a 1348/2014/EU bizottsági rendelet 10. cikke szerint kell 

közzétenniük a bennfentes információkat. 
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A módosítások – főszabály szerint – 2016. április 1-jén lépnek hatályba, de a bennfentes 

információk közzétételével kapcsolatos rendelkezések 2016. április 7-én lépnek hatályba, míg 

egyes, a földgázpiaci egyetemes szolgáltatással kapcsolatos részletszabályok 2016. október 1-jén 

lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16043.pdf. 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16043.pdf

