1. Magyarország késedelemben van az energiahatékonysági jogharmonizáció
tekintetében
Az Európai bizottság póthatáridőt biztosított tavaly novemberig Magyarország számára, hogy
harmonizálni tudja a magyar jogot az energiahatékonysággal kapcsolatos uniós irányelvvel.
Mindazonáltal, erre még mindig nem került sor, amely az Európai Bíróság előtti eljárást vonhat
maga után.

2. Bizonyos társaságok kötelesek összhangba hozni a működésüket az új Ptk-val
2015. március 15-ig
A közkereseti társaságok és a betéti társaságok számára 2015. március 15-én jár le határidő, hogy
az új Ptk-val összhangba hozzák a társasági szerződésüket. A korlátolt felelősségű társaságoknak és
a részvénytársaságoknak még további egy évük van arra, hogy ezen módosítási kötelezettségüknek
eleget tegyenek.

3. Új uniós regisztrációs kötelezettség az energetikai vállalkozásoknak
Egy új uniós rendelet, melyet 2014. év végén fogadtak el, előírja az energetikai társaságok számára,
hogy a helyi energia hatóságnál regisztrálják magukat. A regisztráció célja, hogy ezáltal harcoljanak
az energia nagykereskedelmi piacok jogtalan manipulációja ellen. A regisztráció határideje 2015.
március 17.
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1. MAGYARORSZÁG KÉSEDELEMBEN VAN AZ
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az
energiahatékonysággal kapcsolatos irányelv
jogharmonizációját.
Magyarország
egy
Európai Bíróság előtti kötelezettségszegési
eljárást kockáztat.
A határidő már tavaly nyáron lejárt, amelynek
következtében az Európai Bíróság írásos
értesítést küldött a magyar kormánynak,
amely szerint a jogharmonizációra nyitva álló
legvégső határidő 2014. november vége.
Mindazonáltal Magyarország még mindig nem
tett eleget harmonizációs kötelezettségének,
ami arra késztetheti a Bizottságot, hogy
kötelezettségszegési eljárást indítson az
ország ellen az Európai Bíróság előtt.

Az új Ptk. (2013. évi V. törvény) tartalmazza a
társasági törvény rendelkezéseit is, amely a
Kkt-kra és a Bt-kre számos tekintetben új
rendelkezéseket vezetett be. Ezek közül az
egyik legfontosabb, hogy mostantól a Kkt. és a
Bt. jogi személyiséggel rendelkezik ellentétben
a korábbi szabályozással.
Ezek a társaságok tehát kötelesek a társasági
szerződéseiket megfelelően módosítani 2015.
március 15-ig és kötelesek azokba beépíteni a
Ptk. által bevezetett újításokat.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a korlátolt
felelősségű
társaságokat
és
a
részvénytársaságokat nem érinti ez a határidő,
mivel rájuk vonatkozóan egy évvel későbbi
határidőt határozott meg a jogalkotó.
3. ÚJ UNIÓS REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG
AZ ENERGETIKAI VÁLLALKOZÁSOKNAK

Az energetikai szakértők szerint az irányelv
legfontosabb hatása az lenne, hogy az
energiaszolgáltatók
kötelesek
lennének
támogatni a fogyasztókat abban, hogy
megtakarításokat érjenek el az elfogyasztott
energia tekintetében. Számítások szerint
Mindez
az
energiafogyasztás
5%-os
csökkenését eredményezhetné. Ez a rendszer,
amely már működik Franciaországban és
Németországban, lehetővé tenné a fogyasztók
számára, hogy az energiahatékonyságot javító
beruházásaik
tekintetében
az
energiaszolgáltatók anyagi támogatásában
részesüljenek.

Eg nemrég elfogadott új uniós rendelet
regisztrációs kötelezettséget vezetett be az
energetikai
társaságok
nagy
része
vonatkozásában.

2. BIZONYOS TÁRSASÁGOK KÖTELESEK 2015.
MÁRCIUS 15-IG ÖSSZHANGBA HOZNI A
MŰKÖDÉSÜKET AZ ÚJ PTK-VAL

Ebből a célból az érintett társaságok kötelesek
regisztrálni magukat a magyar energia
hatóságnál (MEKH) 2015. március 17-ig. Ezt
követően a MEKH továbbítja ezen adatokat az
Energiaszabályozók
Együttműködési
Ügynöksége (ACER) részére, amely egy
egységes európai adatbázist fog kezelni. Az
érintett társaságok az energia elosztók, az

A közkereseti és betéti társaságok kötelesek
legkésőbb 2015. március 15-ig módosítani a
társasági
szerződésüket
az
új
Ptk.
rendelkezéseivel összhangban.

2014. december végén az Európai Bizottság
elfogadta az Európai Tanács és Parlament
1227/2011 sz. rendeletének végrehajtási
rendeletét. Ezen rendelet célja az volt, hogy
megakadályozza az energia nagykereskedelmi
piacok jogtalan befolyásolását és elérje ezen
piacok átláthatóságát. Következésképpen, az
érintett energetikai társaságok kötelesek
információt nyújtani a rendelettel érintett
tranzakciók tekintetében.

energia kereskedők, az átviteli engedélyesek, a
termelők, valamint az ipari nagyfogyasztók.

