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MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN ENERGIAJOGI HARMONIZÁCIÓ
TEKINTETÉBEN
Az Európai Bizottság megerősítette, hogy kötelezettségszegési
eljárást kezdeményezett Magyarországgal szemben a harmadik
energiacsomag
nem
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magyarországi harmonizációját célozza.
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1. A KÚRIA ÚJ HATÁROZATAI
FELSZÁMOLÁSSAL KAPCSOLATBAN

A

A Kúria két jogegységi határozatot hozott a
zálogjoggal rendelkező hitelezők igényeinek a
felszámolási eljárás keretében történő
kielégítésével kapcsolatosan.
A zálogtárgy
költségek

fenntartásával

kapcsolatos

Az első határozat (1/2015. PJE Határozat)
keretében a Kúria a zálogtárgy fenntartásával
kapcsolatos
költségek
minősítésének
kérdésében foglalt állást. Az aktuális kérdés a
zálogtárgy után fizetendő adó értelmezését
érintette.
A kérdés jelentősége abban áll, hogy a
zálogtárgy fenntartásának költségei megelőzik
a zálogjogosultnak fizetendő összeget. Más
szóval, mielőtt a zálogtárgy értékesítéséből
származó bevételt ki lehetne fizetni a
zálogjogosult javára, teljesíteni kell a
zálogtárgy
fenntartásához
szükséges
költségeket, és ezek levonását követően
fennmaradó összeg fizethető csak ki a
zálogjogosultnak.
A jelen jogegységi határozatban a Kúria
kimondta, hogy a zálogtárggyal kapcsolatban
fizetendő adók ilyen fenntartással kapcsolatos
költségnek
tekintendők,
és,
ennek
következtében, a zálogtárgy eladása során
befolyt összeg kifizetését megelőzően kell
azokat teljesíteni.
A felszámoló rendelkezéseivel kapcsolatos
kifogás határideje
A csődtörvény (a Csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvény) értelmében nyolc napon belül van
lehetőség
kifogásolásra
a
felszámoló
jogszerűtlen
intézkedéseivel
szemben.
Mindazonáltal a Kúria kifejtette a második
polgári jogegységi határozatában (2/2015. sz.

PJE), hogy ez a határidő eljárási jellegű, vagyis
a határidő elmulasztása esetén van lehetőség
a kimentésre.
2. A BIZOTTSÁG KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI
ELJÁRÁST INDÍTOTT MAGYARORSZÁGGAL
SZEMBEN ENERGIAJOGI HARMONIZÁCIÓ
TEKINTETÉBEN
Az Európai Bizottság megerősítette, hogy
kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett
Magyarországgal szemben a harmadik
energiacsomag nem kielégítő magyarországi
átültetése tekintetében.
Az Európai Bizottság informális egyeztetést
kezdeményezett
Magyarországgal
2013
augusztusában. A konzultáció különféle
energiajogi kérdéseket érintett, de a felek
nem tudtak egyezségre jutni. A Bizottság ezért
végül úgy határozott, hogy elindítja az eljárás
formális szakaszát és írásos értesítést küldött a
magyar kormány részére. Állítólag a Bizottság
hasonló eljárást indított más országokkal
szemben is, mint például Franciaország,
Németország, és Olaszország.
A Bizottság első kifogása a gázhálózathoz való
hozzáférésnél alkalmazott tarifarendszert
érintette. A magánfogyasztók ugyanis a többi
fogyasztónál kedvezőbb tarifa mellett
csatlakozhatnak a hálózathoz.
A Bizottság szerint egy másik kifogásolható
eleme a magyar szabályozásnak, hogy nem
engedi meg a gáz elosztók számára olyan
költségeknek a tarifákba való beépítését,
amelyeket elvileg a fogyasztókra ki lehetne
terhelni. Például a gázhálózat hossza után
fizetendő különadó nem hárítható át a
fogyasztókra
a
magyar
szabályozás
értelmében.
A Bizottság kritikával illette továbbá a magyar
szabályozói környezetet is. Például a tarifa
meghatározásának a módját a miniszter

határozza meg és nem a hatóság, ami a
harmadik energiacsomag alapelveibe ütközik.
Végül a Bizottság úgy találja, hogy a
Baumgarteni határkeresztező kapacitáshoz
való hozzáférés diszkriminatív, mivel két
társaság (az MVM és az E.On) elsőbbséget
élveznek a többi piaci szereplővel szemben.
Holott a harmadik energiacsomag értelmében
a határkeresztező kapacitásokhoz való
hozzáférést árverés útján kellene odaítélni.
3. A GÁZTÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA
A Parlament 2015. március 3-án elfogadta a
gáztörvény módosítását. A módosítás célja az
európai jognak a teljesebb magyarországi
harmonizációját célozza.
A módosítás keretében változott a gázév. A
jelenlegi gázév, amely július 1-től június 30-ig
tart, a jövőben október 1-től szeptember 30-ig
fog tartani. Az első átmeneti gázév több, mint
12 hónapig fog tartani 2015. július 1-től 2016.
szeptember 30-ig. A rendszerhasználók a
kapacitáslekötéseit újra meg kell küldjék az új
gázév tekintetében legkésőbb 2015. március
31-ig.
A módosítás bevezet egy kereskedési
platformot, melynek tagjai a saját jogon eljáró
felhasználók, a gázkereskedők, a termelők, az
szállítási rendszerüzemeltetők. Ezek a
szereplők
megfelelnek
a
korábbi
kiegyensúlyozó platform szereplőivel.
Végül a módosítás kimondja, hogy a
fogyasztóknak ingyenesen kell a gázórát
biztosítani.

