TIPIZÁLT ÖSSZEFOGLALÓ
az energetikai tárgyú kormányrendeletekről szóló jogszabálytervezethez a
társadalmi egyeztetés keretében beérkezett észrevételeiről

A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet1 részben a 2018. január 1-jén hatályba
lépő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénnyel (a továbbiakban:
Ákr.) összefüggésben szükséges energetikai tárgyú módosításokat, részben az elmúlt időszak
jogalkalmazási tapasztalataira figyelemmel megfogalmazódott jogszabály-módosítási
igényeket tartalmazta az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
kormányrendelet tervezete, valamint 3 db újonnan megalkotásra kerülő, önálló
kormányrendelet tervezet vonatkozásában. Az új, önálló kormányrendeletek megalkotásának
célja a miniszteri rendeleti szintű hatósági eljárási rendelkezések kormányrendeleti szintre
emelése volt az Ákr. 2018. január 1-jei hatálybalépésével egyidejűleg.
Társadalmi egyeztetés céljából a normaszöveg tervezte 2017. november 24-én került fel a
kormányzati honlapra november 30-i véleményezési határidővel. A tervezetre a társadalmi
egyeztetés során a következő szervezet tett észrevételeket: FGSZ Zrt.
Az FGSZ Zrt. észrevételei:
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításával kapcsolatban két észrevételt tett: az egyetemes
szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók tekintetében a nyilvántartásra és az
adatkezelésre vonatkozó rendelkezések törlését javasolta, továbbá a tervezet kiegészítését
javasolta egy, a kapacitáslekötési határidők módosítására vonatkozó előírással.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a következő módon kezelte a beérkezett
észrevételeket:
A szakterület a beérkezett észrevételeket megvizsgálta és a – szabályozás előkészítéséért
felelős – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal egyeztette. Ennek alapján az
észrevételeket nem vette figyelembe, mivel az elkülönített nyilvántartás előírása a szektor
megfelelő felügyelete érdekében szükséges, másrészt a javaslat túlmutatott az előterjesztés
keretein, ugyanakkor arra az ágazati szabályozás soron következő módosításakor – a
megfelelő szakmai egyeztetések lefolytatását követően – sor kerülhet.
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A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetek – az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 497/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletként, a folyékony tüzelő- és fűtőanyagok, a
motorhajtóanyagok, valamint egyes kőolajtermékek forgalmazási követelményei tekintetében a
megfelelőségértékelési tevékenységgel összefüggő kérdésekről szóló 495/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletként,
valamint a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló 494/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletként –
2017. december 29-én kihirdetésre kerültek.

