
1. A Magyar Közlöny 2017. november 10-i számában megjelent a nemzeti 

versenyképesség növeléséhez szükséges egyes törvénymódosításokról szóló 2017. évi 

CXXXVII. törvény. 

 

A módosítás érinti az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvényt. Az Étv. – az épített környezet fenntartásáról és használatáról szóló – 54.§-

a kiegészül egy új bekezdéssel, mely szerint amennyiben elosztóvezeték vagy elosztóhálózat 

létesítéséhez vagy felújításához a közterület tulajdonosának, kezelőjének nyilatkozata, 

hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges a közterület igénybevételével, felbontásával 

kapcsolatban, és arra az elosztó nyolc napon belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy 

jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása során a jogszabály 

kimondja, hogy a hálózati csatlakozást a hálózati csatlakozási szerződés megkötését követően 

a hálózati csatlakozási szerződés rendelkezései szerint az igénybejelentő saját beruházásban is 

megvalósíthatja. 

A módosítás során a törvény 116.§ (3) bekezdésének új f) pontja előírja, mely esetekben nem 

szükséges az építésügyi hatóság engedélyét kérni. 

A módosítás érinti a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvényt is. A (3a) bekezdéssel 

kiegészített 89. § szerint: „Az elkészült gázszerelést a gázfogyasztó készülékcsere kivételével 

a földgázelosztó vagy a megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes 

szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból 

ellenőrizni. Az elkészült gázszerelést készülékcsere esetén a tervező az üzembe helyezés előtt 

köteles műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni. Készülékcsere gázszerelésének műszaki-

biztonsági szempontú ellenőrzését olyan tervező mérnök végezheti, aki rendelkezik a kormány 

rendeletében meghatározott felelősségbiztosítással.” 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása előírja, hogy mentes 

a  víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az  igénybejelentés elbírálásának díja, a  tervegyeztetés, 

adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, a  kiszállási díj, az  igényfelméréssel és 

az  igénybejelentés feldolgozásával, elbírálásával kapcsolatban bármilyen tevékenység, 

szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési 

vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű 

ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése. A víziközmű-

szolgáltató a bekötési igény befogadását nem tagadhatja meg, amennyiben az megfelel a 

jogszabályi feltételeknek. 

A törvény rendelkezései több lépcsőben – 2017. november 11-én, 2018. január 1-jén, illetve 

2018. február 1-jén – lép hatályba. 

M. Közlöny 182. szám 

 

 

 



2. A Magyar Közlöny 2017. november 15-i számában megjelent az egyes 

kormányrendeleteknek a nemzeti versenyképesség növeléséhez szükséges 

módosításáról szóló 343/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet. 

 

A módosítás érinti többek között a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletet, mely 

rendelet 5/C. §-a szerint a környezethasználó félévente utólagosan köteles bejelenteni 

a környezetvédelmi hatóság részére a 22 kV feletti, de 35 kV alatti légvezeték létesítésére 

vonatkozó tevékenység megvalósítását. A bejelentéssel egyidejűleg igazgatási szolgáltatási 

díjat kell fizetni. A környezetvédelmi hatóság a bejelentés tudomásulvételéről a bejelentőt 

negyven napon belül tájékoztatja. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása során a rendelet kimondja, 

hogy a csatlakozási igény teljesítése során a közcélú hálózat rendelkezésre állásához a hálózati 

engedélyes más szerv nyilatkozatának beszerzését vagy eljárása lefolytatását kezdeményezte, 

a  megkeresett szerv a  megkeresés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles 

a  nyilatkozatot kiadni, illetve az  eljárását lefolytatni és annak eredményéről a  hálózati 

engedélyest tájékoztatni, azzal, hogy amennyiben a  szerv nyilatkozatát, illetve eljárását 

a  megadott időtartamban nem teljesíti az  engedélyes felé, úgy nyilatkozatát megadottnak, 

illetve eljárását lefolytatottnak és azt lezáró döntését hozzájáruló döntésnek kell tekinteni. 

A módosítás érinti még a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 

szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendeletet, a bányafelügyelet 

hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 

szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendeletet, valamint a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) 

Korm. rendeletet is. 

 

A rendelet szabályai több lépcsőben – 2017. november 16-án, 2017. december 1-jén, 2018. 

január 1-jén és 2018. február 1-jén -  lépnek hatályba. 

 

M. Közlöny 186. szám 

 

 

 

 


