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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. november 1-30. 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. november 8-án megjelent 2016. évi 172. számában került kihirdetésre 

a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és 

feladatairól szóló 1618/2016. (XI. 8.) Korm. határozat, amely újabb három hónapra, 2016. 

december 31-ig tartó hatállyal ismét Dr. Aszódi Attilát nevezi ki kormánybiztossá, és – 

változatlan tartalommal – rögzíti a feladatait is.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16172.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. november 10-én megjelent 2016. évi 173. számában került kihirdetésre 

a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező 

gázvezeték betáplálási-kiadási pontján a kapacitások felajánlásáról szóló 9/2016. (XI. 10.) 

MEKH rendelet. A rendelet  

 hatályon kívül helyezte a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító rendszeréhez 

kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontján a havi megszakítható 

kapacitások felajánlási határidejéről szóló 10/2015. (XII. 7.) MEKH rendeletet, 

 rögzíti az ukrán és a szerb határkeresztező vezetékek kiadási pontjára alkalmazandó napon 

belüli megszakítható és nem megszakítható kapacitások felajánlási rendjét; 

 a 10/2015. (XII. 7.) MEKH rendelettel azonos módon rögzíti az ukrán és a szerb 

határkeresztező vezeték kiadási pontjára alkalmazandó havi megszakítható kapacitások 

felajánlási időpontját (tárgyhónap első napját megelőző harmadik munkanap). 

A rendelet 2016. november 13-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16173.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. november 14-én megjelent 2016. évi 175. számában került kihirdetésre 

 a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak 

alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet, valamint 

 a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak 

alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet. 

A rendeleteket kell alkalmazni a 2017-2020 közötti négyéves árszabályzási ciklusban a 

rendszerhasználati díjak megállapítása és alkalmazása során.  

A rendeletek 2017. január 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16175.pdf. 
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4. A Magyar Közlöny 2016. november 18-án kihirdetett 2016. évi 178. számában került kihirdetésre 

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, valamint a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi 

CXX. törvény. A törvény célja, hogy felhatalmazza az NMHH-t és a MEKH-t arra, hogy a 

hatáskörük alá tartozó ágazatokban működő engedélyesek e-közmű szolgáltató felé történő 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítését ellenőrizzék, illetve az esetleges mulasztásokat 

szankcionálják. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16178.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2016. november 29-én megjelent 2016. évi 184. számában került kihirdetésre 

az egyes kormányrendeleteknek az egységes elektronikus közműegyeztetés 

megvalósításához szükséges módosításáról szóló 369/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet. A 

rendelet módosítja – egyebek mellett –  

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

15.) Korm. rendeletet, 

 a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 

23.) Korm. rendeletet, 

 a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi 

hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletet, valamint 

 az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. 

rendeletet. 

A rendelet túlnyomó többsége 2017. április 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16184.pdf. 
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