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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2017. március 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2017. március 20-án megjelent 2017. évi 40. számában került kihirdetésre a 

Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

65/2017. (III. 20.) Korm. rendelet. A rendelet alapján kiemelt ügyként kell kezelni a 

Kecskemét külterületén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 0778/4, 0778/8 helyrajzi 

számon nyilvántartott földrészleteken, valamint az  ezen földrészletekből telekalakítási eljárás 

jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken Kecskemét 400/132 kV-os alállomás 

létesítésével, a  megvalósítandó 132 kV-os rácsatlakozások, az Albertirsa–Kecskemét közötti 

kétrendszerű, 400kV-os távvezeték létesítésével, valamint az Albertirsa külterületén 

elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 0281/7 helyrajzi számon nyilvántartott 

földrészleten, valamint az ezen földrészletekből telekalakítási eljárás jogerős befejezését 

követően kialakított földrészleteken üzemelő Albertirsa 750/400 kV-os alállomás 400 kV-os 

technológiájának fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17040.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2017. március 30-án megjelent 2017. évi 47. számában került közzétételre az 

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 7/2017. (III. 30.) NFM 

rendelet. A rendelet módosítja  

 a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM 

rendeletet, 

 a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a 

külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 

50/2011. (IX. 30.) NFM rendeletet, 

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

 a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendeletet, 

 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 rendeletet, valamint 

 a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének 

keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendeletet. 

A rendelet – a jogtechnikai pontosításokon túl – rögzíti, hogy  

 2017. október 31-től a biztonsági földgázkészlet mértéke újra 1,2 Mrd m
3
 földgáz; 

 2017. második negyedévében az MFGK Zrt. havi bontásban mennyi földgázt köteles 

felajánlani, illetve értékesíteni a FŐGÁZ Zrt-nek, és 5,247 Ft/kWh-ról 5,991 Ft/kWh-ra 

emeli ennek az árát; 
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 2017. második negyedévétől növeli a földgáz egyetemes szolgáltató által alkalmazható árrés 

mértékét 

 a 20 m
3
/h-nál kisebb teljesítményű gázmérővel rendelkező fogyasztók esetében 557,84 

Ft/MWh-ról 597,84 Ft/MWh-ra, 

 a 20 m
3
/h-nál nagyobb gázmérővel rendelkező felhasználók esetében 150,16 Ft/MWh-ról 

186,9 Ft/MWH-ra.  

A rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.  

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17047.pdf. 
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