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ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ 

2017. április 1-30. 

 

1. A Magyar Közlöny 2017. március 31-én megjelent, 2017. évi 48. számában került kihirdetésre a 

Komárom területén bioüzemanyag-előállító üzem kapacitásbővítésére irányuló 

beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 73/2017. (III. 31.) Korm. rendelet. A 

rendelet 2017. április 1-jén hatályba lépett, rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is 

alkalmazni kell. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17048.pdf. 

 

2. A Magyar Közlöny 2017. április 12-én megjelent 2017. évi 55. számában került kihirdetésre a 

Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 93/2017. (IV. 12.) Korm. rendelet. A rendelet a Paksi Atomerőmű két új 

blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 

feladat- és hatáskörére vonatkozó szabályokkal egészíti ki a rendeletet. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17055.pdf. 

 

3. A Magyar Közlöny 2017. április 12-én megjelent 2017. évi 55. számában került kihirdetésre a 

Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris 

energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezményt 

kihirdető 2014. évi II. törvény szerinti egyes feladatok végrehajtásáról 1215/2017. (IV. 12.) 

Korm. határozat. A határozat a paksi bővítéshez szükséges telephely rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos feladatokat rögzíti. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17055.pdf. 

 

4. A Magyar Közlöny 2017. április 18-án megjelent 2017. évi 56. számában került kihirdetésre a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek 

beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról szóló 3/2017. (IV. 18.) MEKH rendelet. A 

rendelet a földgázellátással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjait 

módosítja. A rendelet 2017. május 19-én lép hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17056.pdf. 
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5. A Magyar Közlöny 2017. április 26-án megjelent 2017. évi 60. számában került kihirdetésre a 

földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának 

keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, 

a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. 

(XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 

4/2017. (IV. 26.) MEKH rendelet. A rendelet alapján módosulnak 

 a földgázelosztók által alkalmazható külön díjas szolgáltatásokra vonatkozó szabályok; 

 az elosztási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi és 

napon belüli elosztási kapacitás-lekötés esetén; 

 egyes adatszolgáltatási határidőre vonatkozó rendelkezések, így a 2013. január 1.–2016. 

december 31. közötti időszakra vonatkozó adatszolgáltatások módosításának és azok MEKH 

részére történő megküldésének határideje 2017. április 30. helyett 2017. december 31.  

A rendeletnek a 8/2016. (X. 13.) MEKH rendeletet módosító rendelkezései 2017. április 27-én 

hatályba léptek, a további módosítások pedig 2017. június 10-én lépnek hatályba. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17060.pdf. 

 

6. A Magyar Közlöny 2017. április 27-én megjelent 2017. évi 61. számában került kihirdetésre a 

tárca nélküli miniszter kinevezéséről szóló 145/2017. (IV. 27.) KE határozat. A határozat 

alapján a köztársasági elnök a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és 

üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszterré 2017. május 2-i hatállyal kinevezi Süli 

Jánost. 

A Magyar Közlöny hivatkozott száma elérhető az alábbi linken: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17061.pdf. 
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