
1 

 

ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2017. február 1-28. 

 

1. A Magyar Közlöny 2017. február 13-án megjelent 2017. évi 21. számában került kihirdetésre a 

„MOL-csoport és az E.ON csoport közös projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat 

kialakítására” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatinanszírozási Eszköz 2016. évi 

pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1086/2017. (II. 13.) Korm. határozat. A 

határozat alapján a Kormány egyetért a projektjavaslattal. A projekt célja, hogy a MOL-csoport, 

az E.ON csoport és a Nissan magyarországi leányvállalata közös konzorciumukon (NEXT-E 

projekt) keresztül egy 150 km sűrűségű, univerzális elektromos villámtöltő-hálózatot alakítson ki 

az európai tranzitútvonalak mentén elhelyezkedő, MOL-csoporthoz tartozó töltőállomási 

gerinchálózaton, amelynek keretében a közép-kelet-európai régió tisztán elektromos eszközökkel 

is átjárhatóvá válik. A projekt tervezett összköltsége 1675,08 millió forint, amelyből 251,262 

millió forint a saját erő, a többi az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó támogatás 

lenne. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17021.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2017. február 16-án megjelent 2017. évi 24. számában került kihirdetésre az 

energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról, valamint 

a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II. 16.) 

MEKH rendelet. Az 1/2017. (II. 16.) MEKH rendelet alapján az energetikai auditoroknak és 

auditáló szervezeteknek a 2016. évi auditálási tevékenységről 2017. május 31-ig kell adatot 

szolgáltatniuk, míg a 2016. évi közreműködő szervezeti tevékenységről 2018. január 31-ig kell a 

jelentést benyújtani. A rendelet 2017. február 24-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17024.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2017. február 16-án megjelent 2017. évi 24. számában került kihirdetésre a 

nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó 

szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására 

vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet. A 2/2017. (II. 

16.) MEKH rendelet alapján az első adatszolgáltatást nagyvállalatok esetén 2017. június 30-áig, 

nagyvállalatnak nem minősülő energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó 

szervezet esetén 2018. június 30-áig kell teljesíteni. A rendelet 2017. február 24-én lépett 

hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17024.pdf. 
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