ENERGETIKAI KÖZLÖNYFIGYELŐ
2017. november 1-30.

1. A Magyar Közlöny 2017. november 6-án megjelent 2017. évi 177. számában került kihirdetésre 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 szöveggel történő
hatálybaléptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról szóló 12/2017.
(XI. 6.) MEKH rendelet. A rendeletmódosítás
•

módosítja a rendelet hatályát, és rögzíti, hogy az nevesítetten is kiterjed az MFGK Zrt-re és a
FŐGÁZ Zrt-re, és meghatározza a rájuk vonatkozó speciális adatszolgáltatási kötelezettsé g
tartalmát,

•

pontosítja az adatszolgáltatásra kötelezett engedélyes által kitöltendő adatlap MEKH részére
történő elküldésének határidejét.

A rendelet 2017. november 14-én lépett hatályba.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17177.pdf.

2. A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent 2017. évi 179. számában került kihirdetés re
az ÉGÁZ–DÉGÁZ Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os
részvénycsomagjának az NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről szóló 323/2017. (XI. 8.)
Korm. rendelet. A rendelet alapján az összefonódást a Gazdasági Versenyhivatal nem vizsgálja.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17179.pdf.

3. A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent 2017. évi 179. számában került kihirdetésre a
fenntartható hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 1787/2017. (XI. 8.) Korm. határozat. A határozat alapján a hulladék
válogatást és anyagában történő újrahasznosítását csak az uniós irányelvekben meghatáro zott
célkitűzéseknek eléréséhez szükséges mértékben támogatja a kormány, azon felül az energetika i
hasznosítást, az égetést könnyíti, illetve szorgalmazza.
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A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17179.pdf.

4. A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent 2017. évi 179. számában került kihirdetés re
az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a NEG
Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló
részesedésének a Magyar Állam részéről történő megszerzéséről és a 100%-os állami
tulajdonú részesedés felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásáról szóló 1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozat. A határozat alapján
•

a NEG Zrt. kizárólagos állami tulajdonba kerül, a tulajdonosi jogokat az MNV Zrt. fogja
gyakorolni,

•

a Kormány visszavonta a Zöldbank koncepció megszervezése érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 1114/2015. (III. 6.) Korm. határozatot.

A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17179.pdf.

5. A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent 2017. évi 180. számában került kihirdetés re
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a
2014–2020 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszte r
hatáskörébe utalt energiahatékonyság növelését célzó beruházások megvalósításáról szóló
435/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 329/2017. (XI. 8.) Korm. rendelet. A
rendelet meghatározza azokat a projekteket (ELTE épületek, TEK meghatározott épületei, és az
Országos Onkológiai Intézet energetikai korszerűsítése), amelyek nem tartoznak a rendelet hatálya
alá. A rendelet 2017. november 11-én lépett hatályba.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17180.pdf.

6. A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent 2017. évi 180. számában került kihirdetésre a
megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről
szóló 13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet. A rendelet alkalmazási köre kiterjed a megújuló
energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló
kormányrendelet szerinti
•

kötelező átvételre jogosult, új erőműegységet létesítő villamosenergia-termelőkre;

•

a prémium típusú támogatásra jogosult, 1 MW névleges villamos teljesítőképességnél kisebb
új erőműegységet létesítő villamosenergia-termelőkre;

•

barna prémiumra jogosult, már működő villamosenergia-termelőkre.

A rendelet 2017. november 9-én hatályba lépett, és hatályon kívül helyezte a megújuló
energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló 17/2016.

2

(XII. 21.) MEKH rendeletet, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban
alkalmazni kell.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17180.pdf.

7. A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent 2017. évi 180. 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 14/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet. A
rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia új támogatási rendszeréve l
összefüggésben szükségessé vált technikai módosítást tartalmaz. A rendelet főszabály szerint
2017. november 9-én hatályba lépett, de egyes rendelkezései csak 2017. december 10-én lépnek
hatályba.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17180.pdf.

8. A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent 2017. évi 180. számában került kihirdetésre a
megújuló energiából termelt villamos energia támogatására vonatkozó szabályok
módosításáról szóló 43/2017. (XI. 8.) NFM rendelet. A rendelet módosítja
•

a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhe z
nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.)
NFM rendeletet,

•

a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a
prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM
rendeletet, valamint

•

a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési
támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára
és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendeletet.

A rendelet – főszabály szerint – 2017. november 9-én hatályba lépett, de egyes rendelkezései csak
2018. január 1-jén, 2018. június 30-án, 2018. augusztus 1-jén és 2018. szeptember 1-jén lépnek
hatályba.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17180.pdf.

9. A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent 2017. évi 180. számában került kihirdetés re
az egyes, a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai
fejlesztései” című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről,
valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének

3

megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1816/2017.
(XI. 8.) Korm. határozat. A határozat egyes megyei rendőr-főkapitányságok épületeinek
energetikai korszerűsítésére vonatkozó intézkedéseket tartalmaz.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17180.pdf.

10. A Magyar Közlöny 2017. november 8-án megjelent 2017. évi 180. számában került kihirdetés re
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00104 azonosító számú („Kiemelt épületenergetikai fejlesztések a
Somogy Megyei Kormányhivatalnál” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1817/2017.
(XI. 8.) Korm. határozat. A határozat alapján 1,5 Mrd forinttal növelték meg a Somogy Megyei
Kormányhivatal 18 épületének energetikai korszerűsítésére rendelkezésre álló forrásokat.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17180.pdf.

11. A Magyar Közlöny 2017. november 9-én megjelent 2017. évi 181. számában került kihirdetés re
a KEHOP-5.3.1-17-2017-00002 azonosító számú („Energiahatékonysági fejlesztések, és
fogyasztók hálózatra kapcsolása, új vezetékszakaszok kialakítása a FŐTÁV Zrt.
távhőrendszereiben” című) és a KEHOP-5.3.1-17-2017-00006 azonosító számú
(„Távhővezeték korszerűsítése, új fogyasztók hálózatra kapcsolása, és távhőkörzete k
összekapcsolása a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben” című), hárommilliárd forintot
meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulás ró l
szóló 1832/2017. (XI. 9.) Korm. határozat. A határozat alapján
•

közel 4 Mrd forinttal támogatja a Kormány azt a projektet, amelynek célja a Budapesti
Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság szolgáltatási területein hőközpontok
korszerűsítése, új vezetékszakaszok kialakítása, új fogyasztók távhővezeték- hálóza tba
kapcsolása, illetve távhővezeték-szakaszok energetikai korszerűsítése. A projekt szerinti
energiahatékonysági fejlesztések eredményeként a primer energia felhasználása évente
119.972,57 GJ-lal, az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 8.058,1558 tonnával
csökken;

•

3,44 Mrd forinttal támogatja a Kormány azt a projektet, amelynek célja a Budapesti
Távhőszolgáltató
Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
szolgáltatási
területe in
távhővezeték-szakaszok korszerűsítése, új vezetékszakaszok kialakítása, új fogyasztók
távhővezeték- hálózatba kapcsolása, illetve hőkörzetek összekapcsolása. A projekt szerinti
energiahatékonysági fejlesztések eredményeként a primer energia felhasználása évente
104.993,92 GJ-lal, az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente 6.969,277 tonnával
csökken.

A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17181.pdf.
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az

alábbi

linken:

12. A Magyar Közlöny 2017. november 10-én megjelent 2017. évi 182. számában került kihirdetés re
a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2017.
évi CXXXVII. törvény. A törvény módosítja
•

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt,

•

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényt,

•

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt,

•

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt.

A törvény hatályon kívül helyezi
•

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2. § (4) bekezdés f)
pontját,

•

a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések műszaki-biztonsá gi
felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében eljáró hatóság kijelöléséről szóló
118/2014. (IV. 3.) Korm. rendeletet,

•

a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések
felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendeletet és

•

a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos
mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV. 3.) BM rendeletet.

műszaki-biztonsá gi

A törvény célja - az indokolás szerint -, hogy további intézkedéseket vezessen be a
közműcsatlakozások felgyorsítása és megkönnyítése érdekében, amelyek az ingatlantulajdonosok
jogainak megóvása mellett lényegesen meggyorsítják a hálózatok létesítését. A törvény alapján a
gázfogyasztó készülékcsere kikerül a műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálati és
terv felülvizsgálati körből, továbbá a műszaki-biztonsági felülvizsgálat helyett bevezetésre kerül
a gáztömörség tízévenkénti kötelező, szivárgásellenőrzéssel végzett vizsgálata.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17182.pdf.

13. A Magyar Közlöny 2017. november 14-én megjelent 2017. évi 185. számában került kihirdetés re
a Magyarország IV. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervéről szóló 1842/2017. (XI.
14.) Korm. határozat. A határozat alapján a Kormány elfogadta Magyarország IV. Nemzeti
Energiahatékonysági Cselekvési Tervét, és felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a
Cselekvési Tervet haladéktalanul küldje meg az Európai Bizottság számára.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17185.pdf.

14. A Magyar Közlöny 2017. november 14-én megjelent 2017. évi 185. számában került kihirdetés re
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00025 azonosító számú („Heves megyei oktatási intézménye k
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épületenergetikai fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről szóló 1847/2017. (XI.
14.) Korm. határozat. A határozat alapján a projektre 700 millió forint többlettámogatást hagyott
jóvá a Kormány. A projekt keretében számos Heves megyei oktatási intézmény energetika i
felújítása – így különösen hőszigetelés, nyílászárók cseréje, gépészet korszerűsítése – valósul meg.
A projekt célja az intézmények, és ezzel hazánk összes primerenergia- felhasználásának, valamint
az ezzel összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17185.pdf.

15. A Magyar Közlöny 2017. november 15-én megjelent 2017. évi 186. számában került kihirdetés re
az egyes kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges
módosításáról szóló 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet. A rendelet – a 2017. évi CXXXVII.
törvény által bevezetett módosításokkal összhangban – módosítja a hálózati csatlakozásokra,
bekötésekre vonatkozó szabályokat. A rendelet így módosítja
•

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet,

•

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet,

•

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet,

•

a villamosenergia- ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII.
23.) Korm. rendelet,

•

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet,

•

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi
hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet, valamint

•

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezése inek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

egyes rendelkezése inek

rendelkezéseit.
A rendelet – főszabály szerint – 2017. november 16-án lépett hatályba, de a rendelkezések
túlnyomó többsége későbbi időpontban, 2017. december 1-jén, 2018. január 1-jén, illetve 2018.
február 1-jén lép hatályba.
A

Magyar

Közlöny

hivatkozott

száma

elérhető

az

alábbi

linken:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17186.pdf.

16. A Magyar Közlöny 2017. november 20-án megjelent 2017. évi 188. számában került kihirdetés re
a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság állami
tulajdonban álló társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
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kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 27/2015. (V. 28.) NFM
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 44/2017. (XI. 20.) NFM rendelet. A rendelet
szorosan kapcsolódik az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasá gnak
a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló
részesedésének a Magyar Állam részéről történő megszerzéséről és a 100%-os állami tulajdonú
részesedés felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásáró l
szóló 1794/2017. (XI. 8.) Korm. határozathoz. A rendelet 2017. november 30-án lépett hatályba.
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17. A Magyar Közlöny 2017. november 22-én megjelent 2017. évi 192. számában került kihirdetés re
a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatás i
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 347/2017. (XI. 22.) Korm. rendelet. A rendelet egyes, a rendelet 1. számú mellékletébe n
felsorolt helyszíneken történő napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházások
engedélyezését kívánja könnyíteni, gyorsítani. A rendelet 2017. november 23-án hatályba lépett,
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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18. A Magyar Közlöny 2017. november 22-én megjelent 2017. évi 192. számában került kihirdetés re
a napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggésben egyes
földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 1857/2017. (XI. 22.) Korm.
határozat. A határozat alapján a Kormány beruházási célterületté nyilvánítja egyes meghatáro zott
települések közigazgatási területén fekvő, meghatározott helyrajzi számú földrészleteket, valamint
az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított
földrészleteket.
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