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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2017. szeptember 1-30. 

 

1. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 11-én megjelent 2017. évi 143. számában került kihirdetés re 

az egyes, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 5. prioritása keretében 

megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1625/2017. (IX. 11.) Korm. 

határozat. A határozat egyes oktatási, szociális és más célú középületek épületenerget ika i 

fejlesztési projektek támogatásának növeléséről szóló döntést tartalmaz. A határozat 2017. 

szeptember 12-én hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17143.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 11-én megjelent 2017. évi 144. számában került kihirdetés re 

az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, 

valamint forgalomba hozatalának és megfelelőség-értékelésének általános feltételeiről szóló 

65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 260/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet. A 

rendelet meghatározza azokat a berendezéseket, amelyek nem hozhatók forgalomba, ha azok nem 

felelnek meg az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó 

követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló 2009/125/EK  európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek a légfűtő eszközök, a hűtőeszközök, a magas hőmérsékletű technológiai hűtők 

és a ventilátoros konvektorok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények 

tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2016. november 30-i 2016/2281 EU bizottsági 

rendeletben meghatározott követelményeknek. A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17144.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 11-én megjelent 2017. évi 144. számában került kihirdetés re 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes 

beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2017. (IX. 11.) Korm. rendelet. A rendelet 

egyes, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által üzemeltetett kormányzati épületek 

energetikai felújításával kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyeket minősíti nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű ügyeknek. A rendelet 2017. szeptember 12-én hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17144.pdf. 
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4. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 11-én megjelent 2017. évi 144. számában került kihirdetés re 

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi 

nyilvántartásának (BIONYOM) létrehozásához és működtetéséhez szükséges feltételek 

biztosításáról szóló 1627/2017. (IX. 11.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány 

felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy az éves költségvetési törvényben gondoskodjon a 

2017. évre, egyszeri jelleggel 89,2 millió forint biztosításáról, 2018-tól évente beépülő jellegge l 

80,8 millió forint biztosításáról. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17144.pdf. 

 

5. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 12-én megjelent 2017. évi 145. számában került kihirdetés re 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1651/2017. 

(IX. 12.) Korm. határozat. A határozat a szükséges technikai módosításokon kívül új 

épületenergetikai fejlesztési projektekkel bővítette a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. 

mellékletét. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17145.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 13-án megjelent 2017. évi 146. számában került kihirdetés re 

a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1660/2017. 

(IX. 13.) Korm. határozat. A határozat további épületenergetikai fejlesztési projektekkel 

bővítette a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletét. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17146.pdf. 

 

7. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 14-én megjelent 2017. évi 147. számában került kihirdetés re 

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a 

prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM 

rendelet 20. §-a, 21. §-a és az 1. melléklet 3. pontja hatálybalépéséről szóló 2/2017. (IX. 14.) 

NFM határozat. A határozat alapján a nemzeti fejlesztési miniszter megállapította, hogy az 

Európai Bizottságnak a METÁR-t jóváhagyó határozata meghozatalának időpontja 2017. július 

11., ezáltal a 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 20.  §-a, 21.  §-a és az 1. melléklet 3. pontja 

hatálybalépésének napja 2017. július 19. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17147.pdf. 
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8. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 21-én megjelent 2017. évi 152. számában került kihirdetés re 

az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 275/2017. (IX. 21.) 

Korm. rendelet. A rendelet érinti 

• a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 

19.) Korm. rendeletet, 

• a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezése inek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendeletet, 

• a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet, 

• az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelölésérő l 

és védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendeletet, valamint 

• az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításáva l 

összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II. 25.) Korm. rendeletet. 

A rendelet alapján  

• – az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXV. törvény 

rendelkezéseivel összhangban - módosulnak a törölt bányászati jog meghirdetésére 

vonatkozó pályázattal kapcsolatos rendeleti szintű eljárási szabályok; 

• – az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXV. törvény 

rendelkezéseivel összhangban – módosulnak a villamosenergia- ipari és a földgázipar i 

engedélyesek üzletszabályzat-készítésére, illetve a módosításokkal kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó rendeleti szabályok, 

• az MVM Partner Zrt-nek, jelentős piaci erővel rendelkező engedélyesnek a 

villamosenergia-értékesítési kötelezettségét a MEKH által kidolgozott módszertani 

útmutató alapján készített, és a MEKH által jóváhagyott értékesítési irányelvek alapján 

kell végeznie. Az értékesítési irányelveknek alkalmasnak kell lenniük a 

villamosenergia-piaci verseny erősítésére, elő kell segíteniük a hazai villamosenergia-

kereskedők forráshoz jutását, a villamosenergia-piac fejlődését, és hozzá kell járulniuk 

megbízható referenciaárak kialakulásához; 

• módosulnak a kiszabható bírságra vonatkozó felső határok: így az ellenőrzési eljárás 

során kiszabható bírság felső korlátja tízmillió forintról százmillió forintra emelkedik, 

a bennfentes kereskedelem, piaci manipuláció és annak megkísérlése esetén 

kiszabható bírság felső határa ötszázmillió forintról kettőmilliárd forintra emelkedik, 

továbbá rögzítésre kerülnek a természetes személlyel szemben kiszabható bírság 

mértékére vonatkozó szabályok is; 

• a központi adatgyűjtő és feldolgozó rendszerre vonatkozó rendelkezések kikerülnek 

az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításáva l 

összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II. 25.) Korm. rendeletből. 

A rendeletnek a bányászati szabályokra vonatkozó rendelkezései 2017. szeptember 22-én hatályba 

léptek, a többi rendelkezése 2017. október 6-án lép hatályba. 
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17152.pdf. 

 

9. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 22-én megjelent 2017. évi 153. számában került kihirdetés re 

a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és 

igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya a bioüzemanyagok, a 

folyékony bio-energiahordozók, az E85 üzemanyagba bekevert bioetanol fenntarthatósági 

követelmények meghatározására és a nyomon követhetőség biztosítására, valamint a rendeletben 

meghatározott tevékenységet folytató személyek kötelezettségeiknek meghatározására terjed ki. 

A rendelet – túlnyomó többségében – 2017. szeptember 23-án lépett hatályba, egyes rendelkezése i 

azonban 2018. január 1-jén lépnek hatályba. A rendelet a fenntartható bioüzemanyag-termelés 

követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletet hatályon kívül 

helyezte. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf. 

 

10. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 22-én megjelent 2017. évi 153. számában került 

kihirdetésre a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi 

kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő 

részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás 

végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet, valamint a fluortartalmú 

üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 285/2017. 

(IX. 22.) Korm. rendelet.  

A 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendeletet érintő módosítások pontosítják a támogatás kifizetéséve l 

kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint rögzítik, hogy a támogatás biztosítása érdekében az 

energiapolitikáért felelős miniszter mint támogató, és a beruházó mint kedvezményezett 

támogatási szerződést köt.  

A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletet érintő módosítások jogharmonizációs célú pontosításokat 

tartalmaznak.  

A rendeletnek a 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendeletet érintő rendelkezései 2017. szeptember 30-

án lépnek hatályba, a többi rendelkezés 2018. január 1-jén lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf. 

 

11. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 22-én megjelent 2017. évi 153. számában került 

kihirdetésre a nukleáris és radiológiai veszélyhelyzet esetén végzett lakossági tájékoztatás  

rendjéről szóló 165/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az országos nukleárisbaleset-

elhárítási rendszerről szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 286/2017. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17152.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf
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(IX. 22.) Korm. rendelet. A rendelet jogharmonizációs célú módosításokat tartalmaz. A rendelet 

2017. szeptember 30-án lépett hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf. 

 

12. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 22-én megjelent 2017. évi 153. számában került 

kihirdetésre a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti villamosenergia-elosztó 

vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 288/2017. (IX. 

22.) Korm. rendelet. A rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánította a Bükkszentkereszt és Répáshuta községek közötti, meghatározott ingatlanoka t 

érintő villamosenergia-elosztó vezetékek földkábelre történő cseréjével összefüggő közigazgatás i 

hatósági ügyeket. A rendelet 2017. szeptember 23-án hatályba lépett. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf. 

 

13. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 22-én megjelent 2017. évi 153. számában került 

kihirdetésre a KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú („Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának 

növeléséről szóló 1698/2017. (IX. 22.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány 1,5 Mrd 

forinttal megnövelte a SZSZB megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztésé re 

szolgáló támogatási keretet. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf. 

 

14. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 22-én megjelent 2017. évi 153. számában került 

kihirdetésre az „A Verbund AG által vezetett konzorcium projektjavaslata elektromos  

villámtöltő-hálózat kialakítására” című projektjavaslatnak az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz 2017. évi (CEF Blending) pályázati kiírására történő 

benyújtásáról szóló 1702/2017. (IX. 22.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány 

egyetért a Verbund AG által vezetett konzorcium projektjavaslatával. A projekt célja, hogy a 

Verbund AG vezette konzorcium egy 118 töltőállomásból álló elektromos villámtöltőhálózato t 

alakítson ki a transzeurópai korridorok közép-kelet-európai autópálya-szakaszai mentén 

elhelyezkedő, az OMV-csoporthoz tartozó töltőállomási gerinchálózaton, amelynek keretében a 

közép-keleteurópai régió tisztán elektromos eszközökkel is átjárhatóvá válik. A létesítendő 13 

magyarországi töltőállomás tekintetében az OMV Hungária Ásványolaj Korlátolt Felelősségű 

Társaság feladata a projekt helyszíneinek biztosítása, engedélyeztetés és a projektmanagement 

biztosítása. A hazai beruházásokat a Verbund AG végzi. Az Európai Hálózatfinanszírozás 

Eszközből igényelt támogatás 445,3 millió forint, a saját erő 1,8 Mrd forint. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf
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A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17153.pdf. 

 

15. A Magyar Közlöny 2017. szeptember 29-én megjelent 2017. évi 159. számában került 

kihirdetésre az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2017. 

(IX. 29.) NFM rendelet. A rendelet módosítja  

• a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználó nak 

és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáró l 

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, 

• a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak 

megállapításáról és alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendeletet, 

• a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének 

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

A rendelet szerinti módosításokból kiemelendő, hogy 

• 10,5 %-kal alacsonyabb áron kell adnia az MFGK Zrt-nek a FŐGÁZ felé az egyetemes 

szolgáltatáshoz kapcsolódó földgázt 2017 utolsó negyedévében (5,999 Ft/kWh-ról 

5,368 Ft/kWh-ra csökken az ár);  

• 2 %-kal csökken az MFGK által az egyetemes szolgáltatásban érvényesíthető árrés 

mértéke; 

• 2,8 %-kal csökken a FŐGÁZ által az egyetemes szolgáltatásban érvényesíthető árrés 

mértéke; 

• új rendelkezésként kerül be a földgáz egyetemes szolgáltatással összefüggő 

rendeletmódosításokba, hogy a MEKH köteles az NFM felé az árszabályozással, az 

egyes árelemekkel összefüggésben, kérésre, részletes adatokat szolgáltatni; 

• a biztonsági készletet eddig a stratégiai tároló mellett a hajdúszoboszlói tárolóba 

lehetett betölteni. A rendeletmódosítás alapján már a zsanai tárolóba is lehet biztonsági 

készletet tárolni. 

A rendelet túlnyomó többsége 2017. október 1-jén lép hatályba, egyes rendelkezései azonban 

2018. január 1-jén lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17159.pdf. 
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