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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2017. május 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2017. május 2-án megjelent 2017. évi 64. számában került kihirdetésre az 

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az 

államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 

kijelöléséről szóló 15/2017. (V. 2.) NFM rendelet. A rendelet alapján az MVM Paks II. Zrt- 

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 Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17064.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2017. május 5-én megjelent 2017. évi 65. számában került kihirdetésre a 

villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet 

(átdolgozás)[COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső 

piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet 

(átdolgozás) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény 

elfogadása feltételeinek fennállásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló 10/2017. (V. 5.) 

OGY határozat. A határozat szerint az Országgyűlés elfogadja az Európai ügyek bizottságának 

a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezet 

(átdolgozás) [COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)], valamint a villamos energia belső piacára 

vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet (átdolgozás)  

[COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)] vonatkozásában az indokolt vélemény elfogadása 

feltételeinek fennállásáról szóló jelentését, és annak alapján megállapítja, hogy a rendelettervezet 

és az irányelvtervezet sérti a szubszidiaritás elvét. A határozat alapján a Jelentést az 

Országgyűlés elnöke továbbítja az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság részére 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17065.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2017. május 25-én megjelent 2017. évi 74. számában került kihirdetésre az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról 

szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi 

L. törvény. A törvény – a címében szereplő törvények 2018. január 1-jei hatálybalépésével 

összhangban – módosítja az ágazati törvényeket. A energetikai szabályozás szempontjából 

releváns, hogy a törvényjavaslat módosítja 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényt, 

 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt, 

 a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt, 
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 a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényt, 

 az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvényt, 

 a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről szóló 2008. évi LXX. törvényt, 

 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvényt, 

 az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 

végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvényt, 

 a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a 

közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről 

szóló 2010. évi CXVII. törvényt, 

 az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az 

erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 

CCXVII. törvényt. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17074.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2017. május 26-án megjelent 2017. évi 75. számában került kihirdetésre a 

megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 

felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi 

CXVII. törvény módosításáról szóló 2017. évi LV. törvény. A törvény célja alapvetően 

jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése. A törvény meghatározza a folyékony bio-

energiahordozók, valamint a közlekedési célú megújuló üzemanyagok felhasználásának 

növelésének és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátás 

csökkentésének mértékét. A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek meghatározzák a 

folyékony bio-energiahordozók, valamint a közlekedési célú megújuló üzemanyagok 

fenntartható módon történő előállításával kapcsolatos követelményeket ezen, követelményeknek 

történő megfelelés dokumentálását. A törvény 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17075.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2017. május 26-án megjelent 2017. évi 75. számában került kihirdetésre a 

motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet. A 

rendelet célja, hogy meghatározza a közúti gépjárművek, a nem közúti mozgó gépek, a 

mezőgazdasági és erdészeti traktorok, a belvízi hajók és a kedvtelési célú vízi járművek 

motorhajtóanyagainak minőségi követelményeit, valamint az azokkal kapcsolatos számítási 

módszereket és jelentéstételi követelményeket. A rendelet a jelenleg hatályos, a 

motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet helyébe 

lép. A rendelet 2017. június 3-án lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17075.pdf. 
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6. A Magyar Közlöny 2017. május 31-én megjelent 2017. évi 79. számában került kihirdetésre az 

egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő 

módosításáról szóló 2017. évi LVII. törvény. A törvény – egyebek mellett – módosítja a 

villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt (a továbbiakban: VET) és a 

földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt (a továbbiakban: GET) is. A törvény szerinti 

módosítások célja a bürokratikus egyszerűsítés, a hatóságok számára a határidők lerövidítése, 

illetve költségcsökkentés. A törvény alapján a földgázelosztónak nem a mostani 15 nap áll majd 

rendelkezésére, hogy felülvizsgálja a kivitelezés előtti csatlakozóvezeték és a felhasználói 

berendezés kiviteli tervet, hanem csak 8 munkanap. Ezen felül a külön díj ellenében végzett 

szolgáltatások díját úgy kell megállapítani, hogy az segítse elő a legkisebb költség elvének 

érvényesülését. Költségmentes lesz a legfeljebb 4 m
3
/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő 

beszerelése. Mentes a csatlakozási díj és minden kapcsolódó költség alól a legfeljebb 32 A 

névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése, és meghatározott mértékig ugyancsak 

díjmentes az ehhez kapcsolódó beruházások elvégzése is. A Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal rendeletet fog alkotni arról, hogy hogyan kell elszámolni a külön díj 

ellenében végzett szolgáltatásokra fordított munkavégzés időtartamát. A VET és a GET 

szabályait érintő módosítások eltérő időpontokban, a törvény kihirdetését követő 15. napon, 

2017. július 1-jén, illetve 2017. szeptember 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17079.pdf. 
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