ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ
2017. augusztus 1-31.

1. A Magyar Közlöny 2017. augusztus 10-én megjelent 2017. évi 127. számában került kihirdetés re
az energetikai auditorok és az energetikai auditáló szervezetek adatszolgáltatásáról,
valamint a közreműködő szervezetek éves jelentéstételi kötelezettségéről szóló 1/2017. (II.
16.) MEKH rendelet és a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére
köteles gazdálkodó
szervezetek energiafelhasználásának
mé rtékére, valamint
energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH
rendelet módosításáról szóló 10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet. A rendeletmódosítás – a
kodifikációs pontosításokon túl – az elkészített energetikai audittal kapcsolatos adatszolgálta tás
adattartalmára vonatkozó rendelkezéseket pontosítja, illetve kiegészíti az energiahatékonysá gi
adókedvezmény igénybevétele céljából készített energetikai audit esetén az üzembe helyezett
beruházásról szolgáltatandó adatok meghatározásával. A rendelet 2017. szeptember 10-én lép
hatályba.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17127.pdf.

2. A Magyar Közlöny 2017. augusztus 11-én megjelent 2017. évi 128. számában került kihirdetés re
az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal
hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság
mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos
tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a nukleáris létesítmények
nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló
118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 225/2017. (VIII. 11.) Korm. rendelet.
A rendelet alapján
•

bővül az OAH feladatköre, így az OAH koordinálja a 2014/87/Euratom irányelv szerinti,
konkrét téma alapján végrehajtott szakértői felülvizsgálat nemzeti értékelését, elkészíti és
közzéteszi a nemzeti jelentést, és intézkedéseket határoz meg a biztonság növelése érdekében;

•

118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet kiegészül a nukleáris létesítmények létesítésre vonatkozó
nukleáris biztonsági előírásokkal.

A rendelet 2017. augusztus 12-én hatályba lépett.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17128.pdf.

3. A Magyar Közlöny 2017. augusztus 14-én megjelent 2017. évi 129. számában került kihirdetés re
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló
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389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról, valamint a megújuló
energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 232/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet. A rendeletmódosítás jelentős részben a METÁR
bevezetésével összefüggésben szükséges módosításokat vezeti át a 389/2007. (XII. 23.) Korm.
rendeleten, illetve a 393/2016. (XII. 5.) Korm. rendeleten. A rendelet több részletben lép hatályba :
2017. augusztus 16-án, 2017. október 1-jén, illetve 2018. július 1-jén.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17129.pdf.

4. A Magyar Közlöny 2017. augusztus 17-én megjelent 2017. évi 130. számában került kihirdetés re
a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II.
27.) GKM rendelet és a motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V.
26.) NFM rendelet módosításáról szóló 31/2017. (VIII. 17.) NFM rendelet.
A 20/2004. (II. 27.) GKM rendeletet érintő módosítások előírják, hogy a belső energiap iac
működésével vagy az Európai Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos kormányközi
megállapodás
•

megkötésének vagy e tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításának
szándékáról a harmadik országgal vagy a nemzetközi szervezettel folytatott tárgyalások
megkezdése előtt a miniszter köteles tájékoztatást küldeni az Európai Bizottság részére (eddig
erre csak lehetősége volt), továbbá rendszeres tájékoztatást kell küldenie a tárgyalások
előrehaladásáról,

•

a tárgyalások lezárását megelőzően a megállapodás tervezetét előzetesen véleményeztetés re
a miniszternek el kell küldenie az Európai Bizottságnak,

•

a megkötött megállapodást, illetve, ha a Bizottság véleményétől eltérést tartalma z a
megállapodás, akkor az eltérés indokait is meg kell küldenie a miniszternek az Európai
Bizottság részére.

A rendeletmódosítás egy külön bekezdésben kiemelten hangsúlyozza, hogy ezek az
adatszolgáltatási kötelezettségek nem vonatkoznak a vállalkozások közötti megállapodásokra.
A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 17/2017. (V. 26.) NFM rendelet
módosítása a májusban kihirdetett rendelet rendelkezéseit pontosítja a gyakorlati alkalma zás
szempontjaira figyelemmel.
A rendelet 2017. augusztus 24-én lépett hatályba.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17130.pdf.

5. A Magyar Közlöny 2017. augusztus 18-án megjelent 2017. évi 131. számában került kihirdetés re
a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány támogatásáról szóló 1551/2017. (VIII. 18.)
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Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány 1,5 Mrd forint forrást biztosít 2017. október
15-ig az alapítvány javára a Miniszterelnökség fejezetből.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17131.pdf.

6. A Magyar Közlöny 2017. augusztus 21-én megjelent 2017. évi 132. számában került kihirdetés re
a KEHOP-5.1.1-17-2017-00001 azonosító számú („4 MW teljesítményt meghaladó
fotovoltaikus beruházás” című) és a KEHOP-5.1.1-17-2017-00002 azonosító számú
(„Fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán” című), hárommilliárd forintot meghaladó
támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulás ról szóló
1560/2017. (VIII. 21.) Korm. határozat. A határozat szerint a támogatandó projektek
kedvezményezettje az MVM Hungarowind Kft., amely a két projektre (egy 17,2 MW névleges
teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű létesítése Oroszlány város külterületén, és egy 16,6 MW
névleges teljesítőképességű fotovoltaikus erőmű létesítése Felsőzsolcán) összesen 6,4 Mrd forint
támogatást kap.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17132.pdf.

7. A Magyar Közlöny 2017. augusztus 25-én megjelent 2017. évi 135. számában került kihirdetés re
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés
módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség
határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről,
valamint 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 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöve ggel történő hatályba
léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet. A rendelet részletesen szabályozza a
MEKH részére történő adatszolgáltatás rendjét, valamint pontosítja a 7/2017. (VII. 13.) MEKH
rendelet szövegezését.
A rendelet alapján az adatszolgáltatónak a rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás i
kötelezettségét a rendeletben előírt határidőben, elektronikus formában, a MEKH
Energiainformációs Adattára (EIA) adatgyűjtő alrendszerének útján, a meghatáro zott
adattartalommal kell teljesítenie. A MEKH az egyes adatszolgáltatásokban meghatáro zott
adatköröket szükség szerint minden év március 31-ig, június 30-ig, szeptember 30-ig és december
31-ig felülvizsgálja, és a rendelet mellékleteit a felülvizsgálat eredményének megfele lőe n
módosíthatja. Az adatrendelet megjelenésével a jövőben a MEKH nem egyedi adathatározatokba n
írja elő az adatszolgáltatási kötelezettségeket, az egyes adatszolgáltatókra vonatkozó szabályokat
a rendelet tartalmazza.
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A rendeletnek az adatszolgáltatási kötelezettségeket érintő rendelkezései 2017. szeptember 2-án,
a 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendeletet érintő részei 2017. szeptember 9-én lépnek hatályba.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17135.pdf.

4

az

alábbi

linken:

