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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. szeptember 1-30. 

 

1. A szélerőművek engedélyezésével kapcsolatos rendeletmódosítások a Magyar Közlönyben 

A Magyar Közlöny 2016. augusztus 31-én megjelent 2016. évi 132. számában került kihirdetésre 

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

23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 267/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet. A rendelet 

alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak (MKEH) 

 minden év január 15. napjáig javaslatot kell tennie az NFM és a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter felé arra, hogy a  tárgyévben Magyarország területén összesen hány darab, illetve 

mekkora teljesítményű szélerőmű, valamint szélerőmű park létesítésére vonatkozó építési 

engedély, illetve használatbavételi engedély adható meg; 

 az elfogadott javaslatot a MKEH honlapján közzé kell tenni; 

 nyilvántartást kell vezetnie a honlapján a  kérelmek és a  jogerősen megadott engedélyek 

számáról, illetve a kérelmezett és engedélyezett teljesítmény összmértékéről; 

 az eljáró hatóságok tájékoztatási kötelezettséggel tartoznak a szélerőmű építésével 

kapcsolatos kérelmekről, illetve az azokkal kapcsolatos döntésekről; 

 szélerőmű létesítésére vonatkozó építési engedély, illetve használatbavételi engedély a 

tárgyévben csak kormányzati döntésben meghatározott számban, illetve teljesítmény erejéig 

adható meg. Nem adható meg engedély mindaddig, amíg a kormányzati döntés a Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján meg nem jelenik. A MKEH a 2016. évre 

vonatkozóan 2016. szeptember 30-ig készíti el a javaslatát. A rendelet szerinti 

módosításokat a hatálybalépéskor már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A 

rendelet 2016. szeptember 1-jén lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny 2016. szeptember 14-én megjelent 2016. évi 137. számában került 

kihirdetésre a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről 

szóló 8/2001. (III. 30.) GM rendelet, és a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet módosításáról 

szóló 34/2016. (IX. 14.) NGM rendelet. A rendelet  

 duplájára emelte a szélerőművek biztonsági övezetének területét, továbbá  

 a 8/2001. (III. 30.) GM rendelet módosításával – további speciális követelményeket ír elő a 

szélerőművek létesítésére (teljesítmény, lapáthossz, lapát kerületi sebessége, vészleállás, 

zajterhelés, stb…).  

A rendelet 2016. szeptember 22-én lépett hatályba. 
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A Magyar Közlöny 2016. szeptember 15-én megjelent 2016. évi 138. számában került 

kihirdetésre a szélerőművekre vonatkozó szabályok módosításáról szóló 277/2016. (IX. 15.) 

Korm. rendelet. A rendelet a szélerőművek építésére, elhelyezésére, és építésének 

engedélyezésére tekintettel módosítja 

 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendeletet, 

 a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet, és 

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

23.) Korm. rendeletet. 

A módosítások lényege az alábbiak szerint foglalható össze: 

 beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12 kilométeren belül, 

továbbá a Magyar Honvédség által üzemeltetett radaroktól számított 40 kilométeren, 

valamint a katonai repülőterektől számított 15 kilométeren belül új szélerőmű, vagy 

szélerőmű park nem helyezhető el. Ezeken a védőtávolságokon belül a meglévő 

szélerőművek magassága nem növelhető, a szélerőmű parkok pedig nem bővíthetők. E 

területeken kívül új szélerőmű vagy szélerőmű park akkor létesíthető, és a  meglévő 

szélerőművek magassága akkor növelhető, a  szélerőmű parkok akkor bővíthetők, ha 

igazolható, hogy a  tervezett szélerőmű vagy szélerőmű park létesítése és működése nem 

csökkenti a honvédelmi és katonai képességet; 

 ha a tervezett villamos erőmű termőföld igénybevételével jár, az engedély iránti kérelemhez 

mellékelni kell az ingatlanügyi hatóság művelés alól kivonást engedélyező, legalább három 

éve jogerőre emelkedett határozatát.  

 a szélerőmű vagy szélerőmű park építési engedélyének kiadásakor, szakhatóságként első 

fokon - országos illetékességgel - a Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) Megyei Kormányhivatal 

vezetője jár el ki. A kormányhivatal a szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem, illetve a 

szakkérdés elbírálása során a megvizsgálja, hogy a szélerőmű nem okoz-e olyan hátrányos 

következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a létesítésétől várható előnyöket; 

 a BAZ megyei kormányhivatal döntése ellen a Baranya Megyei Kormányhivatal 

vezetőjéhez lehet fellebbezni, ő a másodfokú hatóság. Ez a kormányhivatal a döntése előtt 

beszerzi, egy erre a célra létrejött bizottság véleményét. A bizottság tagjai a következők: a 

településfejlesztésért és településrendezésért, az iparügyekért, a környezetvédelemért 

és a természetvédelemért, valamint az  energiapolitikáért felelős miniszterek képviselői. A 

bizottság vizsgálja a szélerőmű, vagy szélerőmű park környezeti, természeti és 

településrendezési hatásait, valamint mérlegeli a létesítmény használatával - vagy a 

használat elmaradásával - várható kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, 

csökkentésére vonatkozóan megtehető, vagy pedig a kérelmező által megvalósított 



3 

 

intézkedések következményeit. A kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalása kiadása 

során mérlegeli a bizottság véleményét. 

A rendelet 2016. szeptember 23-án lépett hatályba, és a rendelkezéseit a folyamatban lévő 

eljárásokban is alkalmazni kell. 

A Magyar Közlöny 2016. szeptember 16-án megjelent 2016. évi 139. számában került 

kihirdetésre a szélerőmű kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeiről, a pályázat 

minimális tartalmi követelményeiről, valamint a pályázati eljárás szabályairól szóló 33/2009. 

(VI. 30.) KHEM rendelet módosításáról szóló 38/2016. (IX. 16.) NFM rendelet. A rendelet 

alapján  

 a MEKH-nek csak az energiapolitikáért felelős miniszter felkérésére kell elemzést végeznie 

a villamosenergia-rendszer középtávon várható teljesítményének egyensúlyáról, 

szabályozhatóságáról és biztonságos működéséről a jelenlegi évente elvégzendő elemzés 

helyett; 

 a MEKH-nek az elemzés során nem kell figyelembe vennie a  

 a rendszerszabályozási elveket, 

 a rendszerjellemzőket, 

 a villamosenergia-ellátási szabályzatokat, 

 a legfejlettebb hazai és nemzetközi gyakorlatot, valamint 

 a már üzemben lévő szélerőművek működési tapasztalatait; 

 a MEKH-nek az elemzésben nem kell megállapítást tennie azzal kapcsolatban, hogy van-e 

lehetőség újabb szélerőmű-kapacitás létesítésére; 

 a MEKH-nek nem kell közzétennie az elemzést a honlapján; 

 a MEKH az elemzést követően az energiapolitikáért felelős miniszter felkérésére készíti el a 

pályázati hirdetményt, és gondoskodik annak a közzétételéről. 

A rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott számai elérhetőek az alábbi linkeken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16132.pdf, 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16137.pdf, 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16138.pdf, 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16139.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. augusztus 31-én megjelent 2016. évi 132. számában került kihirdetésre 

az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Részes Feleinek 24. és a Kiotói Jegyzőkönyv 

Részes Feleinek 14. konferenciája 2018. évi rendezéséről szóló 1478/2016. (VIII. 31.) Korm. 

határozat. A határozat alapján a Kormány nem kívánja megrendezni a Konferenciát. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16132.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16137.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16138.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16139.pdf
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16132.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. augusztus 31-én megjelent 2016. évi 132. számában került kihirdetésre 

a nukleáris biztonságról szóló egyezmény szerinti Nemzeti Jelentésről és a részes országok 

nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről szóló 

1481/2016. (VIII. 31.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány elfogadta a jelentést és 

felhatalmazta az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatóját, hogy a részes országok nemzeti 

jelentéseit megvitató 2017. március 27. és április 7. között tartandó felülvizsgálati értekezleten 

kormány-felhatalmazottként részt vegyen. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16132.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2016. szeptember 1-jén megjelent 2016. évi 133. számában került 

kihirdetésre az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró 

hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) 

Korm. rendelet. A rendelet az alábbi, energetikai szabályozási szempontból releváns 

rendeleteket módosítja: 

 a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község 

közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet; 

 az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási 

területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet; 

 a magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 

működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) 

Korm. rendelet; 

 a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték 

magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez 

kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet; 

 a magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 

működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) 

Korm. rendelet; 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16132.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16132.pdf
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 a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez 

kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 

25.) Korm. rendelet; 

 a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az azzal kapcsolatos 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet. 

A módosítások alapvetően arra irányultak, hogy a tűzvédelmi eljárásokban első fokon az 

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság került kijelölésre, és a fellebbezés elbírálására jogosult 

hatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság lett. A módosítások 2016. 

szeptember 9-én léptek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16133.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2016. szeptember 15-én megjelent 2016. évi 138. 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 6/2016. (IX. 15.) MEKH rendelet. A rendelet 

a 2016. augusztus 16-án kihirdetett 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelet 2. számú mellékletében a 

2016. október 1-jétől hatályos rendszerhasználati díjakat megállapító rendelkezéseket pontosítja, 

nevezetesen a teljesítmény alapján egyes fogyasztási kategóriákba sorolt felhasználói kategóriák 

meghatározása során is az energiamennyiség szerint besorolást alkalmazzák. A rendelettel 

megállapított rendszerhasználati díjak 2016. október 1-jén lépnek hatályba.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16138.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2016. szeptember 21-én megjelent 2016. évi 142. számában került 

kihirdetésre a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási 

válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet. A 

rendelettervezethez fűzött indokolás szerint az új szabályok egy esetleges krízishelyzet 

hatékonyabb kezelését szolgálnák. A rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a 

villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló 285/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet helyébe lépett. A rendelet 2016. szeptember 29-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16142.pdf. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16133.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16138.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16142.pdf
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7. A Magyar Közlöny 2016. szeptember 21-én megjelent 2016. évi 142. számában került 

kihirdetésre az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2016. 

(IX. 21.) Korm. rendelet. A rendelet módosítja 

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

15.) Korm. rendeletet. A módosítás a költségmegosztók alkalmazására és a költségek 

megosztására vonatkozó egyes szabályokat pontosítja, valamint módosítja a távhőtermelői 

és a távhőszolgáltatói működési engedélyek, illetve engedélykérelmek tartalmi elemeire 

vonatkozó szabályokat; 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet. A módosítások rögzítik az 

elektromos gépjármű töltésére vonatkozó engedély iránti kérelem tartalmi elemeit, valamint 

– a VET legutóbbi módosításaival összhangban – módosítják az MVM Partner Zrt., mint a 

villamos energia nagykereskedelmi piacán jelentős piaci erővel rendelkező engedélyes 

villamosenergia-értékesítési kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat; 

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

19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet. A módosítás a földgáz szállítási rendszerüzemeltetők 

részére díjvisszatérítési kötelezettség nélkül biztosított, kapacitáscsökkenéssel járó 

karbantartási, javítási munkák maximális időtartamát módosítja úgy, hogy arra az FGSZ Zrt, 

illetve az MGT Zrt. évente egy alkalommal, vagy legfeljebb 48 órányi gázszünettel, vagy 

legfeljebb 120 óra időtartamú, a kapacitás legfeljebb 50%-os csökkenésével jogosultak; 

 az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének 

komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. 

rendeletet. A módosítás adminisztratív könnyítést tartalmaz azzal, hogy előírja, hogy 

amennyiben a megkeresett közigazgatási szerv az adatszolgáltatási vagy véleményadási 

kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti, a bányafelügyelet megkeresi a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság felügyeleti szervének vezetőjét annak 

érdekében, hogy a közigazgatási szervet az adatszolgáltatás teljesítésére utasítsa, más 

közigazgatási szerv esetében pedig úgy tekinti, hogy az érintett közigazgatási szerv részéről 

koncessziós tevékenységet korlátozó körülményt nem kívánnak megnevezni; 

 a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendeletet. A módosítás 

pontosítja, hogy a kutatási engedély időtartama alatt a kutatási területtel lehatárolt térrészt 

semmiféle más, a szén-dioxid geológiai tárolásával ellentétes célra igénybe venni nem lehet, 

továbbá módosítja a potenciális szén-dioxid tárolókomplexum és az azt körülvevő terület 

jellemzésének és vizsgálatának földtani kutatási követelményeit és a monitoringterv tartalmi 

követelményeit. 

A rendelet – főszabály szerint – 2016. szeptember 29-én lépett hatályba, de egyes, a MEKH 

engedélyezési eljárásához kapcsolódó rendelkezései csak 2017. január 1-jén lépnek hatályba. 
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16142.pdf. 

 

8. A Magyar Közlöny 2016. szeptember 21-én megjelent 2016. évi 142. számában került 

kihirdetésre a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos 

kinevezéséről és feladatairól szóló 1504/2016. (IX. 21.) Korm. határozat. A határozat 

hatályon kívül helyezi a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos 

kinevezéséről és feladatairól szóló 1358/2014. (VI. 30.) Korm. határozatot. A határozat alapján 

dr. Aszódi Attila kormánybiztos megbízatása 2016. július 1-jétől 2016. október 31-ig szól. A 

kormánybiztos 

 biztosítja Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értemében 

kötendő, a Paksi Atomerőmű fenntartandó blokkjainak  

o tervezési, beszerzési és kivitelezési szerződés tárgyalása során a szakmai irányítást 

és koordinációt,  

o üzemeltetési és karbantartási támogatásról szóló szerződés tárgyalása során a 

szakmai irányítást és koordinációt,  

o nukleáris fűtőanyag-ellátás biztosítására, a használt üzemanyag kezelésére (beleértve 

az újrafeldolgozást is) és a nukleáris hulladék kezelésére vonatkozó szerződés 

tárgyalása során a szakmai irányítást és koordinációt,  

 kidolgozza Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében 

atomenergia békés célú felhasználást célzó alap- és alkalmazott kutatás elősegítésének 

programját,  

 javaslatot tesz Magyarország és az Oroszországi Föderáció közötti megállapodás értelmében 

radioizotópok előállítására irányuló együttműködésre, illetve ipari, orvosi és mezőgazdasági 

célú felhasználásra. 

 ellátja a Paksi Atomerőmű új blokkjai teljesítményének fenntartásával összefüggő 

valamennyi feladat, így különösen a tervezéséhez és megépítéséhez szükséges pontos 

kiinduló adatok, elkészítendő tervdokumentáció, a  megvalósítás tervezett időkerete, 

valamint a  minőségbiztosítási programok szakmai irányítását, és az ezzel összefüggő 

hatástanulmányok elkészítésében való részvételt és szakmai irányítást, 

 közvetlenül irányítja a Miniszterelnökségen a Kommunikációs és Társadalmi Kapcsolatok 

Főosztálya, a Jogi Főosztály, a Műszaki Főosztály, a Hatósági és Emberi Erőforrások 

Főosztálya, valamint az Atomenergetikai Elemző Főosztály vezetője tevékenységét. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16142.pdf. 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16142.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16142.pdf
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9. A Magyar Közlöny 2016. szeptember 22-én megjelent 2016. évi 143. számában került 

kihirdetésre  

 az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 

ülésszakain való magyar részvételről szóló 1509/2016. (IX. 22.) Korm. határozat, 

valamint 

 az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes országai 

Konferenciájának ülésein való magyar részvételről szóló 1510/2016. (IX. 22.) Korm. 

határozat.  

A határozatok alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a fenti egyezmények alapján rendezendő 

üléseken a Kormány képviseletében küldöttség vegyen részt. A küldöttség tagjait az 

energiapolitikáért felelős miniszter jelöli a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16143.pdf. 

 

10. A Magyar Közlöny 2016. szeptember 27-én megjelent 2016. évi 146. számában került 

kihirdetésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési 

keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 

1523/2016. (IX. 27.) Korm. határozat. A határozat néhány technikai pontosítást vezet át a 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. számú mellékletében, valamint rögzíti, hogy a KEHOP-

5.2.2. projekt keretében a Budapesti Corvinus Egyetem valamennyi épületének energetikai 

korszerűsítésére fel lehet használni a forrásokat, nemcsak a székesfehérvári telephely épületeire. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16146.pdf. 

 

11. A Magyar Közlöny 2016. szeptember 29-én megjelent 2016. évi 148. számában került 

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

szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 300/2016. (IX. 29.) Korm. 

rendelet. A rendelet rögzíti, hogy a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszert működtető 

engedélyes (KAF) engedélyének kibocsátásáig a KAF feladatait, valamint az érdekkörükbe 

tartozó érintett adatok kezelését és az elszámolást továbbra is a rendszerüzemeltetők és a 

kereskedők végzik az ÜKSZ szerint. A KAF engedély kibocsátásáról a Hivatal tájékoztatja a 

rendszerüzemeltetőket és a kereskedőket. A rendelet 2016. szeptember 30-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16148.pdf. 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16143.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16146.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16148.pdf
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12. A Magyar Közlöny 2016. szeptember 30-án megjelent 2016. évi 149. számában került 

kihirdetésre az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek, valamint az egyes folyékony 

tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 

módosításáról szóló 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet. A rendelet módosítja az alábbi 

rendeleteket: 

 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. A módosítás keretében  

o pontosításra kerülnek a hazai termelésű földgáz árában veszteségként elszámolható 

költségekre vonatkozó szabályok; 

o mintegy 9,25%-kal emelkedik 2016 negyedik negyedévére a hazai termelésű földgáz 

hatósági ára, 

o mintegy 6-7%-kal csökken az MFGK Zrt. által a FŐGÁZ Zrt-nek, illetve az ENKSZ 

Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt-nek értékesítendő földgáz hatósági ára 

a 2016. negyedik negyedévben; 

o módosulnak a december hónapra vonatkozó elismert fajlagos földgázár 

meghatározására vonatkozó számítási szabályok; 

 a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a 

külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. A módosítás keretében meghatározásra kerülnek az új 

távhőértékesítői díjak; 

 a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet. A módosítás 

keretében meghatározásra kerülnek a távhőszolgáltatókra vonatkozó új támogatási 

mértékek; 

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

rendelet. A módosítás jogharmonizációs célokat szolgál, és a tengeri hajózásban használatos 

üzemanyagok forgalmazásával összefüggésben pontosítja az üzemanyagok kéntartalmára 

vonatkozó előírásokat. 

A rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16149.pdf. 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16149.pdf

