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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2017. július 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2017. július 4-én megjelent 2017. évi 107. számában került kihirdetésre az 

energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtás i 

szabályairól szóló 176/2017. (VII. 4.) Korm. rendelet. A rendelet a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/E. §-a szerinti társaságiadó-kedvezmény 

igénylésének, igénybevételének, az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minőség 

igazolásának és az adózó adatszolgáltatási kötelezettségének feltételeire terjed ki. A rendelet 2017. 

július 5-én hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17107.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2017. július 10-én megjelent 2017. évi 112. számában került kihirdetésre 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 

módosításáról szóló 201/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet. A rendelet módosítja az első fokon 

eljáró hatóságok kijelölését. A rendelet 2017. július 11-én hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17112.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2017. július 12-én megjelent 2017. évi 115. számában került kihirdetésre az 

egyes ipari és kereskedelmi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 19/2017. (VII. 12.) NGM 

rendelet. A rendelet – egyebek mellett – módosítja a nyomástartó berendezések, a töltő 

berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági 

felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM 

rendeletet is. Ez utóbbi rendeletmódosítás célja az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 

kiépítéséről szóló 2014/94/EU irányelvvel való összhang megteremtése. A rendeletmódos ítás 

2017. július 13-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17115.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2017. július 13-án megjelent 2017. évi 116. számában került kihirdetésre az 

egyes villamosenergia-árakkal kapcsolatos MEKH rendeletek módosításáról szóló 6/2017. 

(VII. 13.) MEKH rendelet. A rendelet módosítja  

• a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak 

meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendeletet, 
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• a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazás i 

szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletet, valamint 

• a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 

15/2016. (XII. 20.) MEKH rendeletet. 

A rendelet – főszabály szerint – 2017. július 28-án lépett hatályba, de egyes rendelkezései 2017. 

augusztus 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17116.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2017. július 13-án megjelent 2017. évi 116. számában került kihirdetésre 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 7/2016. (VII. 

13.) MEKH rendelet. A rendelet alapján a 2017/2018. gázév kezdetétől a szállítási forgalmi díj 

30,92 Ft/MWh-ról 47,31 Ft/MWh-ra emelkedik, ugyanakkor csökken a kiskundorozsmai és a 

csanádpalotai határkeresztező kiadási ponton alkalmazandó szállítási kapacitásdíj, valamint 

csökken a földgáz szagosítási díja is. A 2017/2018. gázévtől módosulnak az elosztási forgalmi 

díjak is az egyes elosztók ellátási területein. A rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17116.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2017. július 25-én megjelent 2017. évi 120. számában került kihirdetésre az 

ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt 

Jegyzőkönyv egyes módosításainak kihirdetéséről szóló 209/2017. (VII. 25.) Korm. rendelet. 

A rendelet a Jegyzőkönyv 2007. évi Montreali Kiegészítését, valamint a 2016. évi Kigali 

Módosítását hirdeti ki. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17120.pdf. 

 

7. A Magyar Közlöny a Magyar Közlöny 2017. július 26-án megjelent 2017. évi 121. számában került 

kihirdetésre az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvény 11. § (2) bekezdésének, a 12. § (2) 

bekezdésének, a 13. § (2) bekezdésének és a 15. §-ának hatálybalépéséről szóló 1/2017. (VII. 

26.) NFM határozat. A határozat megállapítja, hogy az Európai Bizottság METÁR bevezetését 

jóváhagyó határozata meghozatalának időpontja 2017. július 11., így a 2016. évi CXXXVIII. 

törvény fent hivatkozott rendelkezései hatálybalépésének időpontja 2017. július 19. volt. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17121.pdf. 
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8. A Magyar Közlöny 2017. július 28-án megjelent 2017. évi 122. 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 8/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet. A 

rendelet a villamosenergia-ellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjait 

módosítja a termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és 

kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló 2016/631/EU rendelet szabályaira tekintettel. A 

rendeletmódosítás 2017. augusztus 28-án lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17122.pdf. 

 

9. A Magyar Közlöny 2017. július 28-án megjelent 2017. évi 122. számában került kihirdetésre az 

egyes energetikai tárgyú rendeletek módosításáról szóló 9/2017. (VII. 28.) MEKH rendelet. 

A rendelet módosítja 

• a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő 

fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendeletet. Ennek értelmében a 2016. tárgyévi éves 

kiegyenlítő fizetések mértéke az FGSZ Zrt. és az MGT Zrt. között 761.892.250 forint; 

• 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 csatlakozás i 

díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 

13.) MEKH rendeletet. Ennek értelmében nem lép hatályba a 7/2017. (VII. 13.) MEKH 

rendelet 16. §-a; 

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

alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendeletet. Ennek értelmében 

augusztus 15-én lépnek hatályba a csatlakozási díj megfizetése alóli mentességet előíró 

szabályok. 

A rendelet 2017. július 31-én hatályba lépett, de a rendelet többsége 2017. augusztus 15-én lép 

hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17122.pdf. 

 

10. A Magyar Közlöny 2017. július 31-én megjelent 2017. évi 123. számában került kihirdetésre az 

egyes kormányrendeletek Magyarország versenyképességének javítása érdekében történő 

módosításáról szóló 218/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet. A rendelet módosítja 
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• a villamosenergia- ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 

23.) Korm. rendeletet, 

• a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendeletet, valamint 

• a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró 

hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági 

hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendeletet. Ez utóbbi értelmében Budapest 

Főváros Kormányhivatala  

o eljár a kőolaj-feldolgozás és a kőolajtermék-tárolás tekintetében az energetika i 

létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban,  

o ellátja a villamos energiáról szóló törvény szerint a hálózati csatlakozással összefüggő 

tervek, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint a bekötéssel 

összefüggő tervek kivitelezésre való alkalmasságának elbírálását, továbbá  

o ellátja a földgázellátásról szóló törvény szerint a fogyasztói vezeték üzembe 

helyezésének földgázelosztó általi, a villamos energiáról szóló törvény szerint a 

hálózati csatlakozás üzembe helyezésének hálózati engedélyes általi, valamint a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény szerint az ivóvíz-bekötővezeték vagy 

szennyvíz-bekötővezeték üzembe helyezésének víziközmű-szolgáltató általi 

megtagadása esetén az üzembe helyezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat; 

o ellátja a villamos energiáról szóló törvény szerint a bejelentett és jogosult 

villanyszerelők nyilvántartásának vezetését. 

A rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17123.pdf. 

 

11. A Magyar Közlöny 2017. július 31-én megjelent 2017. évi 123. számában került kihirdetésre a 

villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 219/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet. 

A rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló törvény és 

végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos energiáról szóló 

2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében 

történő csatlakozás során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet folytat. A rendelet 2017. 

szeptember 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17123.pdf. 
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