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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2017. június 1-30. 

 

1. A Magyar Közlöny 2017. június 7-én megjelent 2017. évi 82. számában került kihirdetésre az 

atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a 

hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM 

rendelet módosításáról szóló 12/2017. (VI. 7.) BM rendelet. A rendelet 2017. június 15-én 

lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17082.pdf. 

 

2 A Magyar Közlöny 2017. június 8-án megjelent 2017. évi 84. számában került kihirdetésre a 

rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő 

fizetésekről szóló 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a 

külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 

13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 5/2017. (VI. 8.) MEKH rendelet. A rendelet alapján 

 módosulnak a kiegyenlítő fizetések meghatározására vonatkozó szabályok és képletek; 

 az FGSZ Zrt. által az MGT Zrt-nek fizetendő előzetes havi kiegyenlítő fizetés mértéke 

300,631 millió forintról 336,97 millió forintra emelkedik; 

 2018. augusztus 16-ig hatályban maradnak a 8/2016. (X. 13.) MEKH rendeletnek a szállítási 

rendszerüzemeltetők és az elosztók közötti szállítási díj visszatérítésére és adatszolgáltatásra 

vonatkozó átmeneti rendelkezései. 

A rendelet 2017. június 15-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17084.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2017. június 9-én megjelent 2017. évi 86. számában került kihirdetésre a fás 

szárú ültetvényekről szóló 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelet. A rendelet alapján fás szárú 

ültetvénynek minősül a legalább 5000 négyzetméter összefüggő területi kiterjedésű, a rendelet 1. 

mellékletében meghatározott alapfafajok és azok erdészeti és energetikai célra engedélyezett 

fajtáikból álló, legfeljebb 20 évig fenntartott, energetikai hasznosításra szánt hengeres 

energetikai célú fás szárú ültetvény, energetikai hasznosításra szánt legfeljebb 5 éves 

vágásfordulóval kezelt sarjaztatásos energetikai célú fás szárú ültetvény és a faipari alapanyag 

termelését szolgáló ipari célú fás szárú ültetvény. A rendelet a fás szárú energetikai 

ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet helyébe lépett.  

A rendelet 2017. június 17-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17086.pdf. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17082.pdf
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2 

 

 

4. A Magyar Közlöny 2017. június 12-én megjelent 2017. évi 88. számában került kihirdetésre az 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Fővárosi 

Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló társasági részesedése 

ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság általi 

megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről szóló 146/2017. (VI. 12.) Korm. 

rendelet. A rendelet alapján a tranzakciót a Gazdasági Versenyhivatal nem vizsgálhatja.  

A rendelet 2017. június 13-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17088.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2017. június 16-án megjelent 2017. évi 92. számában került kihirdetésre az 

energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXV. törvény. A törvény 

módosítja 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt (Bt.), 

 az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.),  

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.),  

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.),  

 a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kt.), valamint  

 a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. 

évi CXXVII. törvény 

 rendelkezéseit.  

A módosítások részben jogharmonizációs követelmények teljesítésével, illetve közvetlenül 

hatályos uniós jogszabályi rendelkezések végrehajtásával függenek össze. A további 

módosítások közül kiemelendő, hogy 

 a törölt bányászati jogok következtében jogosított nélkül maradó bányatelkek esetében a 

bányafelügyelet mérlegelési jogot kap a tekintetben, hogy a tárgyi területen fennálló 

bányászati jogot pályázat keretében „értékesíti”, vagy azt felajánlja az MNV Zrt. részére; 

 módosulnak a hites bányamérők által elkövetett hibák esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményekre vonatkozó szabályok; 

 speciális szabályokat állapít meg a közös államhatár mentén lévő szénhidrogén-

kitermelési koncessziók tekintetében a kitermelés megkezdésének határidejére; 

 a szakági műszaki bizottságok feladata lesz a gázelosztó vezetékek és a cseppfolyós 

propán-, butángáz tartályok létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak figyelemmel 

kísérése, valamint a műszaki haladás eredményeinek a gázelosztás és forgalmazás 

biztonságát növelő széles körű alkalmazásának elősegítése; 

 pontosításra kerülnek a villamos energia kötelező átvételére vonatkozó szabályok, 

továbbá a kötelező átvételi eljárásokban és a prémium típusú támogatással kapcsolatos 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17088.pdf
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eljárásokban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (MEKH) történő 

kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések; 

 meghatározza a villamosenergia-termelő magánvezetékre történő kapcsolódása esetén 

alkalmazandó elszámolási szabályokat; 

 a MEKH kérelemre mentesítheti az üzletszabályzat készítésének kötelezettsége alól a 

villamos energia termelői működési engedélyest vagy a villamosenergia-kereskedőt, 

amennyiben az kizárólag engedélyesnek vagy egyetlen felhasználónak értékesít villamos 

energiát és a felhasználóval vagy az engedélyessel kötött szerződése megfelel a 

jogszabályi, illetve MEKH határozati követelményeknek; 

 a földgáz- és villamosenergia-piaci engedélyesek tekintetében jogsértés esetén eltérő 

eljárásrendet kell alkalmaznia a MEKH-nek attól függően, hogy a jogsértés 

helyrehozható, vagy utólag nem helyrehozható; 

 a földgáz- és villamosenergia-piaci rendszerhasználati díjakról szóló rendeletek esetében 

a felkészülési határidő rövidül, vagyis az eddigi kihirdetés és hatálybalépés közötti 45 

napos időszak 15 napra csökken; 

 hatályon kívül kerül a villamosenergia-piaci árszabályozási ciklus kezdetét megelőzően 

lefolytatandó költség-felülvizsgálati eljárásra vonatkozó speciális határidőre (6 hónap + 

3 hónap lehetséges hosszabbítás) vonatkozó rendelkezés; 

 a földgázpiaci kereskedelmi platform működtetésével kapcsolatban megszűnik az az 

előírás, hogy azt csak szállítási rendszerüzemeltető vagy a szervezett földgázpiaci 

engedélyes működtetheti, ugyanakkor előírásra kerül, hogy ha a kereskedési platformot a 

szállítási rendszerüzemeltető működteti, akkor biztosítani kell a tevékenység jogi és 

számviteli szétválasztását; 

 a földgázpiaci egyetemes szolgáltatással összefüggésben 2011-ben bevezetett – azóta 

több alkalommal módosított – ellátási rendszerhez kapcsolódó szerződések hatálya 2019. 

szeptember 30-ig meghosszabbodik; 

 a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerre vonatkozó maradék rendelkezések is 

kikerülnek a Get-ből; 

 nem lépnek hatályba 2018. január 1-jén a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, a 

távhőszolgáltatásról szóló törvény a Vet. és a Get. azon rendelkezései, amelyek az 

érintett ágazati engedélyesek együttműködési kötelezettségét írták elő annak érdekében, 

hogy az azonos lakossági felhasználónál történő mérőeszköz-leolvasás egy időben 

tudjon megtörténni. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17092.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2017. június 16-án megjelent 2017. évi 92. számában került kihirdetésre az 

egyes kormányrendeleteknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő 

módosításáról szóló 157/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet. A rendelet az Országgyűlés által 

korábban elfogadott 2017. évi LVII. törvény végrehajtási szabályait tartalmazza, ennek 

megfelelően a hálózati csatlakozások gyorsítása és egyszerűsítése érdekében módosítja a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 

30.) Korm. rendeletet, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17092.pdf
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rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet. A rendelet 2017. 

június 24-én lépett hatályba, de a villamosenergia-ágazatot és a földgázágazatot érintő 

szabályozási változások 2017. 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/MK17092.pdf. 

 

7. A Magyar Közlöny 2017. június 16-án megjelent 2017. évi 92. számában került kihirdetésre a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 158/2017. 

(VI. 16.) Korm. rendelet. A rendeletmódosítás – rendeletalkotó szerinti – indoka, hogy az 1-50 

MW közötti meglévő tüzelőberendezéseknek szigorúbb légszennyező anyag kibocsátási 

követelményeknek kell megfelelniük, amelyet a vonatkozó uniós irányelv alapján az 5-50 MW 

közötti berendezéseknek 2025-től, illetve az 1-5 MW közöttieknek pedig 2030-tól kell 

teljesítenie. A rendelet 2017. december 19-én lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17092.pdf. 

 

8. A Magyar Közlöny 2017. június 28-án megjelent 2017. évi 103. számában kerültek kihirdetésre a 

bányászati igazgatás átszervezésével kapcsolatos kormányrendeletek, nevezetesen 

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

valamint 

 az egyes kormányrendeleteknek a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálattal 

kapcsolatos módosításáról szóló 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet. 

A rendeletek előzménye a bányászati igazgatás átszervezésével kapcsolatos feladatokról szóló 

1009/2017. (I. 11.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány 2017. július 1-jével létre 

kívánta hozni a központi hivatal jogállású Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot, amely a 

Magyar Földtani és Geofizikai Intézetnek a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalba történő 

beolvadása útján jön létre.  

A 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet alapján létrejön a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat, egyidejűleg hatályát veszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet.  

A 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet összesen 85 kormányrendeleten vezeti át a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálat létrejöttével összefüggésben felmerülő, szükséges 

módosításokat.  

A rendeletek szerint a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2017. július 1-jétől kezdi meg a 

működését. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17103.pdf. 
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9. A Magyar Közlöny 2017. június 29-én megjelent 2017. évi 104. számában került kihirdetésre az 

elektromos gépjárműtöltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI. 29.) Korm. 

rendelet. A rendelet rendelkezik az elektromos gépjármű feltöltésének jogviszonyáról, valamint 

az ár meghatározására vonatkozó követelményekről. A rendelet 2017. július 14-én lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17104.pdf. 

 

10. A Magyar Közlöny 2017. június 30-án megjelent 2017. évi 105. számában került kihirdetésre az 

egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 

mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról szóló 23/2017. (VI. 30.) NFM rendelet. A 

rendelet alapján 

 15-ről 20 napra emelkedik az egyes engedélyesek által átadott, illetve átvett földgáz 

mennyiségéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő 

adatszolgáltatás határideje; 

 rögzítésre kerül a 2017. harmadik negyedévére vonatkozóan az egyetemes szolgáltató 

részére felajánlandó földgázforrások mennyiségei és árai. Ez utóbbiak tekintetében 

megjegyzendő, hogy az MFGK Zrt. által a FŐGÁZ Zrt-nek értékesítendő földgáz 

legmagasabb hatósági ára 5,991 Ft/kWh-ról 5,999 Ft/kWh-ra emelkedik.  

A rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17105.pdf. 

 

11. A Magyar Közlöny 2017. június 30-án megjelent 2017. évi 105. számában került kihirdetésre a 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat létrehozásával összefüggő miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 24/2017. (VI. 30.) NFM rendelet. A rendelet a bányászati igazgatás 

átszervezésével összefüggésben módosít összesen 14 miniszteri rendeletet, valamint hatályon 

kívül helyezi az energiagazdálkodási célelőirányzatba történő befizetésekkel kapcsolatban 

elismert költségekről és befizetésekről szóló 133/2004. (XII. 14.) GKM rendeletet. A rendelet 

2017. július 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17105.pdf. 
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