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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2017. október 1-31. 

 

1. A Magyar Közlöny 2017. október 5-én megjelent 2017. évi 162. számában került kihirdetésre a 

kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének 

biztonságáról létrehozott közös egyezmény szerinti hatodik Nemzeti Jelentésről és a részes 

államok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről 

szóló 1719/2017. (X. 5.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány elfogadta a 2001. évi 

LXXVI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett 

fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáró l 

létrehozott közös egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 32. Cikke alapján készített hatodik 

Nemzeti Jelentést (a továbbiakban: Nemzeti Jelentés), egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Jelentést 

az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója Magyarország nemzeti jelentéseként megküldje a 

Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részére, valamint felhatalmazta az OAH főigazgatóját vagy 

az általa megbízott személyt, hogy a részes államok nemzeti jelentéseit megvitató, 2018. május 

21. és június 1. között tartandó felülvizsgálati értekezleten az Egyezmény szerinti kormány-

felhatalmazottként részt vegyen. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17162.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2017. október 9-én megjelent 2017. évi 164. számában került kihirdetésre a 

bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek 

való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának 

szabályairól szóló 39/2017. (X. 9.) NFM rendelet. A rendelet a bioüzemanyag fenntarthatósági 

követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés 

kiszámításának szabályairól szóló 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet helyébe lép. A rendelet 2017. 

október 12-én lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17164.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2017. október 9-én megjelent 2017. évi 164. számában került kihirdetésre a 

megújuló forrásokból előállított energia részarányának kiszámítási módszertanáról szóló 

1/2012. (I. 20.) NFM rendelet módosításáról szóló 40/2017. (X. 9.) NFM rendelet. A rendelet 

alapján a megújuló forrásokból előállított energia bruttó végső fogyasztásának a kiszámítása során 

nem vehető figyelembe a gabonafélékből és egyéb, keményítőben gazdag növényekből, cukor-, 

illetve olajnövényekből, valamint elsősorban energiakinyerés céljából mezőgazdasági területen fő 

terményként termesztett növényekből előállított bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók felhasználásának a Magyarországon közlekedési célra felhasznált végső 

energiafogyasztás 7%-ának megfelelő energiamennyiséget meghaladó része. A rendelet 2017. 

október 12-én lépett hatályba. 
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17164.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2017. október 17-én megjelent 2017. évi 168. számában került kihirdetésre a 

megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú 

támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya a magyarországi 

telephelyen megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására 2017. január 1-jét 

követően kérelmet benyújtókra terjed ki. A rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos 

energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 165/2016. (VI. 23.) Korm. 

rendelet helyébe lép. A rendelet – főszabály szerint – 2017. október 20-án lépett hatályba, 

rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell. A szabályozási pótdíj alkalmazásá ra 

vonatkozó szabályok ugyanakkor csak 2018. január 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17168.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2017. október 18-án megjelent 2017. évi 169. számában került kihirdetésre a 

140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 

határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet. A rendelet a közepes 

tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának 

korlátozásáról szóló 2015. november 25-i 2015/2193/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek való megfelelést szolgálja. A rendelet – főszabály szerint – 2017. december 19-én lép 

hatályba, de egyes rendelkezései 2025-ben, illetve 2030-ban lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17169.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2017. október 31-én megjelent 2017. évi 176. számában került kihirdetésre a 

Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 

tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzat kezeléséről és 

felhasználásáról szóló 1/2017. (X. 31.) PTNM rendelet. A rendelet a Paks II. Atomerőmű 

Fejlesztő Zrt. tőkeemelésére vonatkozó szabályokat tartalmaz. A rendelet 2017. november 1-jén 

lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17176.pdf. 
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