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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2017. december 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2017. december 4-én megjelent 2017. évi 202. számában került kihirdetésre az 

összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes 

közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló 40/2017. (XII. 4.) 

NGM rendelet. A rendelet hatálya alá tartoznak az ipari, mezőgazdasági, szolgáltatás i, 

kommunális, lakó- és egyéb épületek villamosenergia-ellátását biztosító vagy közvilágítási célú, a 

villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény hatálya alá tartozó összekötő és felhaszná ló i 

berendezések, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos 

berendezések és védelmi rendszerek. Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a föld alatti és a külszíni 

bányaüzemek és a bányahatóság felügyelete alá tartozó egyéb üzemek villamos berendezései, a 

vasutak munkavezetékei, vasúti vontatás villamos berendezései, vontatási alállomások, vasúti 

vontatás mozgó (mozdony) berendezései, a haditechnikai célt szolgáló villamos berendezések, az 

atomenergiáról szóló törvény hatálya alá eső villamos berendezések, a 0,1 A-nél kisebb zárlati 

áramerősségű villamos berendezések, a közlekedési eszközök saját villamos berendezései, 

valamint ezek beindítására, ideiglenes táplálására és vizsgálatára szolgáló mobil berendezések, az 

1000 Hz-nél nagyobb frekvenciájú villamos rendszerek berendezései, ha nincsenek fémes vezetői 

kapcsolatban az e rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezésekkel, az 

információtechnológiai berendezések azon részei, amelyek változó frekvenciával vagy 

impulzusokkal működnek, a legfeljebb 10 J energiát tároló kondenzátorokból táplált villamos 

berendezések, a villamosművek és a villamosműhöz tartozó villamos berendezések, valamint a 

villamosáram- fejlesztő berendezések.  

A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, és a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvéde lmi 

Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet helyébe lép. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17202.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2017. december 4-én megjelent 2017. évi 202. számában került kihirdetésre a 

KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú („4 MW teljesítményt meghaladó 

fotovoltaikus beruházás” című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú 

(„Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán” című), hárommilliárd forintot meghaladó 

támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról szóló 

1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat módosításáról szóló 1897/2017. (XII. 4.) Korm. 

határozat. A határozat alapján a Kormány egyetért azzal, hogy a projekt Felsőzsolca helyett Paks 

város délnyugati részén, Csámpa városrésztől északra valósuljon meg. A projekt alapján az MVM 

Hungarowind Kft. egy 19,9584 MWp teljes kapacitású, 16,632 MW névleges teljesítőképességű 

fotovoltaikus erőművet valósít meg. A projekt keretében 73 920 db 270 Wp teljesítményű napelem 

és 462 db inverter kerül telepítésre, amelyek révén évente 20 748 753 kWh villamos energia 

értékesíthető a kötelező átvételi rendszerben. A projekt eredményeként a megújuló 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17202.pdf
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energiaforrásból előállított energiamennyiség évente 74 695,51 GJ-lal növekszik, az 

üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 20 242,48 tonnával csökken.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17202.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2017. december 6-án megjelent 2017. évi 204. számában került közzétételre a 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1905/2017. 

(XII. 6.) Korm. határozat. A határozat alapján módosulnak egyes köztulajdonban álló épületek 

energetikai korszerűsítésére rendelkezésre álló források. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17204.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2017. december 8-án megjelent 2017. évi 206. számában került kihirdetésre a 

2018. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési 

intézmények kijelöléséről szóló 1918/2017. (XII. 8.) Korm. határozat. A határozat rögzít i 

azoknak a költségvetési intézményeknek a körét, amelyek az állami tulajdonban álló naperőműben 

termelt áram mennyiségére tekintettel a 2018. évben kedvezményes árú villamosenergia -

ellátásban részesülnek. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17206.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2017. december 11-én megjelent 2017. évi 208. számában került kihirdetés re 

a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről, az e 

tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre 

vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről 

szóló 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet. A rendelet meghatározza azokat a feltételeket, amelyek 

teljesítése elengedhetetlen a gázszerelő, illetve gázkészülék-javító tevékenység végzéséhez. A 

rendelet – főszabály szerint – 2017. december 26-án lépett hatályba. A rendelet a gázszere lők 

engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet helyébe lépett. A 

rendelet rögzíti, hogy azok a gázszerelők, akik részére a rendelet hatálybalépése előtt állítottak ki 

gázszerelői igazolványt, a tevékenységüket az abban meghatározott időpontig a rendelet szerint i 

többletkövetelmények nélkül folytathatják. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17208.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2017. december 13-án megjelent 2017. évi 210. számában került kihirdetés re 

a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazás i 

szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználat i 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17202.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17204.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17208.pdf
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díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 

módosításáról szóló 15/2017. (XII. 13.) MEKH rendelet.  

A rendelet alapján 

• pontosításra kerül, hogy az elosztó a kiserőművi csatlakozást igénylőtől a külön díj 

ellenében igényelhető szolgáltatások után kiserőművenként jogosult a külön díj 

igénylésére; 

• a 2017. év után a MAVIR Zrt. az elosztók felé 2018. március 31-ig teljesíti a kiegyenlítő 

fizetéseket; 

• csökkennek az átviteli díjak, 

• az elosztási díjelemek közül az elosztói alapdíjak, az elosztói forgalmi díjak és az elosztói 

meddő energia díjak csökkennek, az elosztói teljesítménydíjak és az elosztói veszteség 

díjak nagyfeszültségű csatlakozás esetén csökkennek, alatta emelkednek; 

• csökkennek a közvilágítási elosztási díjak; 

• változnak az elosztók közötti kiegyenlítő fizetések megosztásának arányai, amely alapján 

növekszik az NKM Áramhálózati Kft. (korábban DÉMÁSZ) és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

részesedése a kiegyenlítő fizetésekből. 

A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17210.pdf. 

 

7. A Magyar Közlöny 2017. december 13-án megjelent 2017. évi 210. számában került kihirdetés re 

a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő 

fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 16/2017. (XII. 13.) 

MEKH rendelet. A rendelet alapján 2018. január 1-jétől az FGSZ Zrt. és az MGT Zrt. közötti 

havi kiegyenlítő fizetések mértéke 336,97 millió forintről 324,825 millió forintra csökken. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17210.pdf. 

 

8. A Magyar Közlöny 2017. december 21-én megjelent 2017. évi 219. számában került kihirdetés re 

a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés 

módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség 

határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, 

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

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

rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának 

szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a 

külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 

módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17210.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17210.pdf
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hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról szóló 17/2017. 

(XII. 21.) MEKH rendelet.  

A rendelet módosítja a FŐGÁZ Zrt. által szolgáltatandó adatok körét, valamint módosítja az 

adatszolgáltatásra kötelezett egyes engedélyesek által szolgáltatandó adatok körét. A rendelet 

2018. január 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17219.pdf. 

 

9. A Magyar Közlöny 2017. december 21-én megjelent 2017. évi 220. számában került kihirdetés re 

az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2017. évi CCVIII. törvény.  

A törvény módosítja  

• az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényt. A módosítás  

o megteremti az előzetes elvi lehetőségét annak, hogy az atomerőműben a hatályos 

engedély(ek)ben engedélyezettől eltérő fűtőelemkötegek (a továbbiakban: eltérő 

fűtőelemkötegek) alkalmazását az atomenergia felügyeleti szerv speciális átalakítás i 

eljárás keretében engedélyezze; 

o kiegészíti továbbá az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) 

építésügyi eljárásaiban közreműködő szakhatóságok körét, valamint pontosítja a 

nukleáris létesítmények és a radioaktívhulladéktárolók felszín alatti részének 

biztonsági övezetté való kijelölése esetén az eljáró szakhatóságok körét; 

o tartalmazza továbbá a Magyar Honvédségben az atomenergia alkalmazásának 

hatósági felügyeletére vonatkozó rendelkezések pontosítását; 

o tartalmazza a független műszaki szakértőkre vonatkozó szabályok módosítását is, 

amelynek lényege, hogy az OAH a jövőben csak abban az esetben készítteti el a 

független szakértői véleményt új nukleáris létesítmény esetén, ha azt a kérelmező nem, 

vagy nem megfelelően nyújtja be. Mindez azt jelenti, hogy a módosítások alapján – 

szemben a jelenleg hatályos szabályokkal, amelyek szerint az OAH az engedélyezés i 

eljárásba minden esetben hivatalból vonja be a független szakértőt – a független 

szakértő az eljárásba nem feltétlenül kerül bevonásra az OAH által. Az atomenergia 

körében eljáró független műszaki szakértői tevékenység folytatásának szabályait, 

minősítését, engedélyezését, nyilvántartására vonatkozó szabályokat a Kormány 

rendeletben állapítja meg; 

• az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés -

megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. 

törvényt (a továbbiakban: Ügkr. tv.),  

• a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényt (a továbbiakban: Tszt.),  

• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: Vet.), valamint  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17219.pdf
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• a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: Get.. 

Ez utóbbi törvénymódosítások technikai jellegűek, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseivel való összhang megteremtésé t 

célozzák, illetve a 2018. évre összességében kb. a felére csökkentik a szénipari szerkezetátalakítás i 

támogatás, a villamosenergia- ipari dolgozókat érintő áramellátási támogatás, valamint a kapcsolt 

szerkezet-átalakítási támogatás mértékét, így ennek következtében kb. 1 Ft/kWh-val 

csökkenhetnek a nem lakossági villamosenergia-felhasználók költségei.  

A törvény főszabály szerint 2017. december 22-én lépett hatályba, de az atomenergiáról szóló 

1996. évi CXVI. törvény módosításáról, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 

rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 

2012. évi CCXVII. törvény módosításáról szóló rendelkezések 2018. január 1-jén lépnek hatályba.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17220.pdf. 

 

10. A Magyar Közlöny 2017. december 21-én megjelent 2017. évi 220. számában került kihirdetés re 

az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés -megosztási 

határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 

végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 

szóló 435/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet. A rendelet – főszabály szerint – 2017. december 29-

én lépett hatályba, de egyes rendelkezései csak 2018. január 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17220.pdf. 

 

11. A Magyar Közlöny 2017. december 21-én megjelent 2017. évi 220. számában került kihirdetés re 

a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó 

jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról szóló 18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet. 

A rendelet hatálya a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésére vonatkozó 

jogkövetkezmények mértékére és alkalmazására terjed ki. A rendelet 2018. február 19-én lép 

hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17220.pdf. 

 

12. A Magyar Közlöny 2017. december 21-én megjelent 2017. évi 220. számában került kihirdetés re 

a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető 

tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről szóló 49/2017. 

(XII. 21.) NFM rendelet. A rendelet mindössze a Paks II. Atomerőmű Zrt. nevének 

megváltoztatását tartalmazza, egyebekben megegyezik az ezen rendelettel hatályon kívül 

helyezett, az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelölésérő l 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17220.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17220.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17220.pdf
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szóló 15/2017. (V. 2.) NFM rendelettel. A társaság felett az állam nevében a tulajdonosi jogokat 

2026. december 31-ig a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe 

helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter gyakorolja. A rendelet 2017. december 22-én hatályba 

lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17220.pdf. 

 

13. A Magyar Közlöny 2017. december 22-én megjelent 2017. évi 222. számában került kihirdetés re 

az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeleteknek az általános közigazgatás i 

rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról és 

hatályon kívül helyezéséről szóló 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet.  

A rendelet által módosított rendeletek: 

• a motorhajtó anyagok és egyes kőolajtermékek belföldi forgalmazásáról szóló 71/1995. 

(XII. 26.) IKM rendelet, 

• az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó- készletének 

legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló 44/2002. (XII. 28.) GKM rendelet, 

• a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 

6.) IRM rendelet, 

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

• 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, 

• a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályza tró l 

szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet, 

• a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének rendjéről, valamint a 

kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM rendelet, 

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

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

12.) KHEM rendelet, 

• a távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet, 

• az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértői tevékenységge l 

kapcsolatos eljárások díjairól szóló 59/2011. (XI. 25.) NFM rendelet, 

• a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról szóló 61/2012. (XI. 22.) 

NFM rendelet, 

• az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatás i 

szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet, 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17220.pdf
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• a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről szóló 16/2013. (IV. 19.) NFM 

rendelet, 

• a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 

6.) NFM rendelet, 

• a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról szóló 57/2013. 

(IX. 27.) NFM rendelet, 

• a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási 

költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. 

(XII. 30.) NFM rendelet, 

• az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 

szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 4/2016. (III. 5.) NFM rendelet, valamint 

• a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 

alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet. 

A rendelet által hatályon kívül helyezett rendeletek: 

• a bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági közvetítő díjazásáról szóló 4/2007. (I. 

16.) GKM rendeletet, 

• a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a 

naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról szóló 

28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet, 

• a nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 

6.) IRM rendeletnek, továbbá a radioaktív anyagok nyilvántartásának és ellenőrzésének 

rendjéről, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatásról szóló 11/2010. (III. 4.) KHEM 

rendeletnek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő 

módosításáról szóló 40/2010. (XII. 31.) NFM rendelet, 

• az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és 

ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 30.) NFM rendelet, 

• az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által 

történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról 

szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 2/2016. (I. 27.) NFM rendelet,  

• 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 és az egyes energetikai működési 

támogatások finanszírozásához kapcsolódó, valamint az energetikai auditokkal 

kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályok hatályon kívül helyezésérő l 

szóló 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet, valamint 

• az egyes közlekedési és bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 

12/2017. (IV. 24.) NFM rendelet. 
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A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17222.pdf. 

 

14. A Magyar Közlöny 2017. december 27-én megjelent 2017. évi 225. számában került kihirdetés re 

az elektromobilitás hazai elterjesztésével kapcsolatos egyes állami feladatokról szóló 

443/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet. A rendelet alapján az elektromobilitás elterjesztéséve l 

kapcsolatos egyes közfeleadatokat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-t látja el. A rendelet 

meghatározza a társaság feladatait. A rendelet 2018. január 4-én lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17225.pdf. 

 

15. A Magyar Közlöny 2017. december 28-án megjelent 2017. évi 229. számában került kihirdetés re 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.  

A rendelet – egyebek mellett – módosítja 

• a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet, 

• a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rendelet, 

• a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. 

(VIII. 15.) Korm. rendelet, 

• a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, 

• a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági 

felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet, 

• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezése inek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, 

• a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet, 

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

(XII. 23.) Korm. rendelet, 

• 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, 

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

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet, 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17222.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17225.pdf
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• a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint  

a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 265/2009. 

(XII. 1.) Korm. rendelet, 

• az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettsége inek 

előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános 

feltételeiről szóló 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet, 

• az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, 

valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos 

Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a 

kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő 

tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet, 

• a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő 

hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet, 

• az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezés i, 

jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet, 

• az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának 

címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról szóló 193/2011. (IX. 22.) 

Korm. rendelet, 

• a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. 

(X. 20.) Korm. rendelet, 

• a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet, 

• a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és 

a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 

7.) Korm. rendelet, 

• a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 373/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet, 

• a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi 

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

• a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet, 

• az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-

megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 

végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet, 

• a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági 

engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 

• a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelmérő l 

szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet, 
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• a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi 

rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételrő l 

szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtás i 

szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, 

• az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és 

védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet, 

• a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges elhelyezését biztosító tároló 

létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági 

tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet, 

• a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet, 

• a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 

• a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének 

lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállá sa 

következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelet, 

• a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 

rendelkezéseit.  

A rendelet hatályon kívül helyezte a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhaszná lás 

szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendeletet. A rendelet – főszabály szerint 

– 2017. december 31-én lépett hatályba, de túlnyomó többsége 2018. január 1-jén lép hatályba. 

Egyes rendelkezések később, 2018. július 1-jén, illetve szeptember 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17229.pdf. 

 

16. A Magyar Közlöny 2017. december 28-án megjelent 2017. évi 229. számában került kihirdetés re 

az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet 

számos, energetikai vonatkozású beruházásról szóló rendeletet érint, a módosítások kodifikác iós 

pontosításokat tartalmaznak. A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17229.pdf. 

 

17. A Magyar Közlöny 2017. december 28-án megjelent 2017. évi 230. számában került kihirdetés re 

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

rendelet és a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 477/2017. (XII. 28.) Korm. rende let.  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17229.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17229.pdf


11 
 

A rendelet alapján 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát termelő 

erőmű – a szélerőmű és a szélerőmű park kivételével – a helyi építési szabályzat rendeltetést 

meghatározó előírásaira tekintet nélkül elhelyezhető kereskedelmi, szolgáltató terület, ipari terület, 

– temető területét kivéve – különleges terület építési övezetben, továbbá közlekedési terület, 

közműterület, gazdasági erdő terület, általános mezőgazdasági terület övezetben, – temető 

területét, burkolt vagy fásított köztér és sétány területet kivéve – különleges beépítésre nem szánt 

terület övezetben.  

A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is 

alkalmazni kell. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17230.pdf. 

 

18. A Magyar Közlöny 2017. december 29-én megjelent 2017. évi 231. számában került kihirdetés re 

a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet. A rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak 

megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletben rögzített 

árkedvezmény áraival és sávhatáraival egyező módon 2018. január 1-jétől kormányrende let i 

szintre emeli a nagycsaládosokat megillető árkedvezmény szabályait. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf. 

 

19. A Magyar Közlöny 2017. december 29-én megjelent 2017. évi 231. számában került kihirdetés re 

a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek 

forgalmazási követelményei tekintetében a megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő 

kérdésekről szóló 495/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet. A rendelet alapján a Kormány az egyes 

folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmával, a motorhajtóanyagok minőségi 

követelményeivel, valamint a motorhajtóanyagok és egyes kőolajtermékek belföld i 

forgalmazásával kapcsolatos, a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény 

szerinti megfelelőségértékelési tevékenységet engedélyező kijelölő hatóságként a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt jelölte ki. A rendelet rögzíti a kijelölés iránti kérelem 

tartalmi követelményeit, a vizsgálat szempontjait, a kijelölés, az éves jelentés és az ellenőrzés 

szabályait. A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf. 

 

20. A Magyar Közlöny 2017. december 29-én megjelent 2017. évi 231. számában került kihirdetés re 

az atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági engedélyek kiadásához szükséges 

rendőrségi szakhatósági hozzájárulás szempontjairól szóló 496/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet. A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17230.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf. 

 

21. A Magyar Közlöny 2017. december 29-én megjelent 2017. évi 231. számában került kihirdetés re 

az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 497/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet.  

A rendelet módosítja 

• a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rendelet rendelkezéseit a bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemelte tés i 

szabályainak meghatározásával; 

• a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. 

(VIII. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit a távhőszolgáltatási támogatás ellenőrzésé re 

vonatkozó szabályok megalkotása miatt; 

• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezése inek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseit az alábbiak 

szerint:  

o az 50 MW, és az ezt meghaladó névleges teljesítőképességű erőművek biztonsági 

energiaforráskészletének felhasználására vonatkozó speciális szabályokat állapít 

meg; 

o az előre fizetős mérő használatával vételezett villamos energia mennyisége és ára 

vonatkozásában az egyetemes szolgáltató – a hibás mérés kivételével – utólagos 

elszámoláskorrekciót nem alkalmazhat; 

o változnak a villamosenergia-kereskedelmi és a korlátozott villamosenergia-

kereskedelmi engedély kérelemhez benyújtandó dokumentumok meghatározására 

vonatkozó rendelkezések; 

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

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit az alábbiak szerint: 

o az előre fizetős mérő használatával vételezett földgáz mennyisége és ára 

vonatkozásában az egyetemes szolgáltató – a hibás mérés kivételével – utólagos 

elszámoláskorrekciót nem alkalmazhat; 

o a FŐGÁZ Zrt-nek és a rendszerüzemeltetőknek elkülönítetten kell 

nyilvántartaniuk és kezelniük a nyilvántartásaikban és a rendszerhaszná lat i 

szerződésekben az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező 

felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiségre vonatkozó adatokat. 

A rendelet 2018. január 1-jén lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf
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22. A Magyar Közlöny 2017. december 29-én megjelent 2017. évi 231. számában került kihirdetés re 

a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében 

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

rendelet módosításáról szóló 498/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet. A rendelet módosítja az 

értékesített villamos energia általános forgalmi adó alapjának meghatározására vonatkozó 

rendelkezést. A rendelet 2017. december 30-án lépett hatályba.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf. 

 

23. A Magyar Közlöny 2017. december 29-én megjelent 2017. évi 231. számában került kihirdetés re 

a magyarországi napelemes beruházások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló 

2125/2017. (XII. 29.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány támogatja, hogy a 

földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és mezőgazdasági 

vállalkozások kisteljesítményű erőművekből álló napelemfarmokat hozzanak létre legalább 600  

db, legalább 300 MW összteljesítményt elérő naperőmű kiépítésével, a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara koordinálása mellett, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként. 

A Kormány támogatást kíván nyújtani a napelemfarmok kiépítéséhez, valamint hálózat i 

csatlakozásának finanszírozásához, azok működtetéséhez, továbbá támogathatónak tartja a 

földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági 

vállalkozások részére napelemfarmok termőföldön való létesítéséhez igénybe vehető 

kedvezményes hitelprogram bevezetését. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken:  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf. 

 

24. A Magyar Közlöny 2017. december 29-én megjelent 2017. évi 231. számában került kihirdetés re 

a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság üzletágának és állami 

tulajdonú részesedésének értékesítéséről szóló 2126/2017. (XII. 29.) Korm. határozat. A 

határozat alapján a Kormány versenyeztetés mellőzésével 11,966 Mrd forintért értékesíti az MGT 

Zrt-t az FGSZ Zrt-nek. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf. 

 

25. A Magyar Közlöny 2017. december 29-én megjelent 2017. évi 233. számában került kihirdetés re 

az egyes árszabályozással összefüggő energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 

szóló 59/2017. (XII. 29.) NFM rendelet.  

A rendelet alapján – egyebek mellett –  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17231.pdf
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• a villamos energia piaci beszerzési összehasonlító ára 53 fillérrel emelkedik, és kisebb 

mértékben nőnek az ESZ tarifák is,  

• csökken januártól az MFGK által az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (korábbi nevén 

FŐGÁZ Zrt.) részére adandó földgáz nagykereskedelmi hatósági ára. 

A rendelet túlnyomó többsége 2018. január 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17233.pdf. 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17233.pdf

