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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2016. április 1-30. 

 

1. A Magyar Közlöny 2016. április 5-én megjelent 2016. évi 46. számában került kihirdetésre az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 

75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya a 2014–2020 közötti programozási 

időszakban az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (Connecting Europe Facility, a 

továbbiakban: CEF) származó források terhére történő kötelezettségek vállalására, a projektek 

előkészítésére, pályázatára, végrehajtására, nyomon követésére, a teljesítés ellenőrzésére, a 

felhasználásra és a lebonyolításra terjed ki.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16046.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2016. április 6-án megjelent 2016. évi 47. számában került kihirdetésre az 

ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Feleinek 21. Konferenciáján 

létrehozott Párizsi Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott 

felhatalmazásról szóló 1170/2016. (IV. 6.) Korm. határozat.  

A határozat alapján a Kormány egyetért az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes 

Feleinek 21. Konferenciáján létrehozott Párizsi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 

bemutatott szövegével és elfogadta a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és 

elrendelte a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően annak az 

Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány a nemzeti 

fejlesztési minisztert jelölte ki. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16047.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2016. április 11-én megjelent 2016. évi 49. számában került kihirdetésre  

 a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint 

az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 

módosításáról szóló 2016. évi XIX. törvény. A törvény pontosítja a Paksi Atomerőmű 

kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes 

törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §-ában meghatározott üzleti és 

műszaki adatok megismerhetőségére vonatkozó rendelkezést. A pontosítás értelmében csak 

akkor lehetséges a közérdekű adatigénylés teljesítésének megtagadása, ha az igényelt adat 

megismerése az Infotv. 27. § (2) bekezdés b) és h) pontjában hivatkozott érdeksérelmet 

valósítana meg, azaz ha az adat nyilvánosságra hozatala nemzetbiztonsági érdeket, illetve 
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szellemi tulajdonhoz fűződő jogot sértene. A módosított szabályokat a folyamatban lévő 

adatigénylési eljárásokban is alkalmazni kell. A törvény 2016. április 1-jén lépett hatályba; 

 

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló 2016. évi XX. 

törvény. A törvény célja a 2016. szeptember 30-án lejáró földgáz forrásszerződések 

meghosszabbítása annak érdekében, hogy az egyetemes szolgáltatók a 2016/2017-es, 

2017/2018-as gázévekben is hozzáférhessenek a megfelelő földgázforrásokhoz. Ennek 

keretében rögzíti, hogy 

o az egyetemes szolgáltatók a Magyar Földgázkereskedő Zrt-től (MFGK Zrt.) történő 

földgázátvétel során legfeljebb 5%-kal térhetnek el az adott negyedév hónapjaira 

általuk korábban bejelentett földgázmennyiségtől; 

o 2018. szeptember 30-ig, vagyis kettő gázévvel meghosszabbodnak az egyetemes 

szolgáltatók forrásellátását szolgáló szerződések (mind az MFGK Zrt.-től, mind a 

MOL Nyrt.-től vásárolandó földgázmennyiség tekintetében); 

o pontosításra kerülnek egyrészt egy egyetemes szolgáltató esetleges kivonulásakor 

alkalmazandó részletszabályok, másrészt a tárolói lekötések módosításának 

lehetőségeire vonatkozó rendelkezések; 

o az MFGK Zrt. köteles egy úgynevezett szabályozói számlán nyilvántartani az 

árszabályozásból adódó elszámolási különbözetet. 

A törvény 2016. április 26-án lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16049.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2016. április 15-én megjelent 2016. évi 53. számában került kihirdetésre a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek 

beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról szóló 1/2016. (IV. 15.) MEKH rendelet. A 

rendelet alapján  

 a földgázellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazó 

táblázat kiegészül a KAF engedélyezése, illetve szabályzatának jóváhagyása, illetve 

módosítása esetén fizetendő összegeket tartalmazó sorokkal; 

 a villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjait 

tartalmazó táblázat kiegészül a VET. 143. § (3a) bekezdése szerinti egyetemes szolgáltatási 

árszabások árának és áralkalmazási feltételeinek módosítására és visszavonására vonatkozó 

kérelem elbírálása esetén fizetendő összeget tartalmazó sorral; 
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 a távhőellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjait tartalmazó 

táblázat kiegészül a rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség 

kérelem benyújtása esetén fizetendő összeget tartalmazó sorral. 

A rendelet 2016. május 16-án lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16053.pdf. 
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