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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. október 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. október 13-án megjelent 2016. évi 155. számában került kihirdetésre a 

földgáz és a villamos energia rendszerhasználati díjainak megállapításának keretszabályairól 

szóló egy-egy MEKH rendelet, nevezetesen 

 a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak 

meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, 

valamint 

 a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 

meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet. 

A rendeleteket kell alkalmazni a 2017. január 1-jétől 2020. december 31-ig tartó négyéves 

árszabályozási ciklusban a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 

meghatározása során. A rendeletek 2016. október 14-én hatályba léptek. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16155.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. október 19-én megjelent 2016. évi 158. számában került kihirdetésre a 

megújuló energiák alkalmazásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 

szóló 312/2016. (X. 19.) Korm. rendelet. A rendelet módosítja 

 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. rendeletet, 

 a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében 

napelemes villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) 

Korm. rendeletet 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. 

rendeletet. 

A 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez kapcsolódó módosítások alapvetően a METÁR – 

Kormány által tervezett – 2017. január 1-jei indulásához kapcsolódó szükséges módosításokat 

tartalmazzák.  

A 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet módosításai a gyakorlati tapasztalatok alapján 

szükségessé vált módosításokat, pontosításokat tartalmazzák, továbbá rögzíti azokat a 

feltételeket, amelyeket az MVM Hungarowind Kft-nek, mint a pécsi naperőművet üzemeltető 

társaságnak teljesítenie kell a napelemes villamosenergia-termelő erőmű fejlesztésére vonatkozó 

támogatási szerződésben vállalt fenntartási időszak elteltét követően, az üzemeltetés 

pályáztatása során. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16155.pdf
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A rendelet – főszabály szerint – 2016. október 20-án hatályba lépett, de egyes rendelkezései 

csak 2017. január 1-jén, illetve a METÁR-ra vonatkozó törvényi szabályok – európai bizottsági 

jóváhagyásától függő – hatálybalépésének időpontjában lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16158.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. október 20-án megjelent 2016. évi 159. számában került kihirdetésre a 

központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok 

megerősítésével összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési 

szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény. A törvény a korábban 

bejelentett és közzétett kormányzati bürokrácia-csökkentési intézkedések megvalósítását 

célozza, és a módosítások túlnyomó többségükben 2017. január 1-jén lépnek hatályba. A törvény 

az alábbi, energetikai szabályozás szempontjából releváns törvényeket módosítja: 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (20. §); 

 az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási 

keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (73. §); 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (75. §); 

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (78.§); 

 az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási 

határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (110. §). 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16159.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2016. október 21-én megjelent 2016. évi 160. számában került kihirdetésre a 

2017. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési 

intézmények kijelöléséről szóló 1578/2016. (X. 21.) Korm. határozat. A határozat a 

költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes 

villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 

alapján határozza meg azokat a költségvetési intézményeket, amelyek kedvezményes 

villamosenergia-felhasználásra jogosultak a 2017. évben.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16160.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2016. október 27-én megjelent 2016. évi 165. számában került kihirdetésre 

az Alpiq Csepel Korlátolt felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének MVM Magyar 

Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi megszerzése 

nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről szóló 326/2016. (X. 27.) Korm. rendelet. A 

rendelet alapján az ügylet nemzetstratégiai jelentőségűnek minősül, ami azt jelenti, hogy a 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16158.pdf
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Gazdasági Versenyhivatal nem vizsgálhatja az ügylet versenyjogi vonatkozásait, ahhoz nem kell 

a GVH jóváhagyása. A rendelet 2016. október 28-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16165.pdf. 
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