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Országos előadás sorozatot tervez a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium a klímapolitika témakörében
2015 ősz végégig, minden megyére kiterjedő előadássorozatot tervez a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) a hatékony energiafelhasználást célzó európai
uniós pályázatokról és a kormány klímapolitikájáról - mondta el a tárca fejlesztés-és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára kedden Budapesten a minisztérium által rendezett klímakonferencián.
Szabó Zsolt az „Okosan és tudatosan, azaz fejlesztésekkel a hatékony klímavédelemért” című országos programsorozat nyitórendezvényén felidézte az Otthon
Melege Program eddigi eredményeit és beszámolt a mostani 7 éves európai uniós pályázati ciklus lehetőségeiről is.
A kormány azt is célul tűzte ki, hogy a 2000 lakosegyenérték feletti valamennyi
agglomerációban kiépüljön a megfelelő szennyvízcsatorna-hálózat, ezzel mind
jobban csökkentve a 98 százalékos ivóvíz-ellátottság és a hozzávetőlegesen 72
százalékos szennyvízközmű-ellátottság közötti különbséget - tette hozzá.
A megújuló energiaforrásokra vonatkozó uniós pályázatok kapcsán az államtitkár felhívta rá a figyelmet, hogy a napelemek és a geotermia felhasználását
célzó valamint a biomasszára épülő erőművek építésére irányuló pályázatokat
egyaránt várják.
Szabó Zsolt felidézte, hogy Magyarország az Európai Unió 2020-ra kitűzött
klímavédelmi célkitűzéseiből az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 százalékos csökkentését, az energiahatékonyság 20 százalékos növekedését és a megújuló energia részarányának a jelenlegi 9,8 százalékról 14,65 százalékra való
emelését is vállalta.
Az NFM államtitkára beszámolt arról is, hogy a júniusban elfogadott Nemzeti
Éghajlat-változási Stratégiára épülő cselekvési tervet a kormány várhatóan egy
éven belül tárgyalja és fogadja majd el. Hozzátette: az éghajlatváltozás szempontjából Magyarország sérülékeny ország és kitért arra is, hogy míg a Föld átlag hőmérséklete az elmúlt száz évben 0,9 Celsius-fokkal, addig Magyarország
átlag hőmérséklete 1,3 fokkal emelkedett.
Hevesi Zoltán Ajtony, az NFM zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és
kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára előadásában elmondta, hogy az Otthon Melege Program alprogramjaira eddig 28 943 pályázat érkezett be. Kiemelte a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát, amely megállapítja,
hogy a hazai energiafelhasználás 40 százaléka a lakóépületekhez kötődik, tehát
ezen a területen valóban égető szükség van a markáns energiahatékonysági beavatkozásokra.
Nemcsok Dénes, az NFM környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár pedig arról számolt be, hogy a 2014-2020-as
uniós támogatási időszakban a középületek – kórházak, igazgatási és rendvédelmi szervekhez tartozó épületek, valamint a kormányhivatalok – épületenergetikai fejlesztésére összesen több mint 33 milliárd forint áll rendelkezésre.
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2015 június 24-től regisztrálhatnak
a mosógépcsere alprogram kereskedői
Folytatódik az Otthon Melege Program

Elkészült az Otthon Melege Program keretében meghirdetett, a mosógépek energiahatékonyságot eredményező cseréjét támogató alprogram elektronikus pályázati honlapja. A mosógépcserében részt vevő kereskedők 2015. június 24-én 12
órától regisztrálhatnak a www.mgcs-2015.nfsi.hu pályázati portálon. A sikeres
regisztrációt követően a kereskedők listája ugyanitt válik elérhetővé 2015. július
1-jétől. Bővíteni szeretné az Otthon Melege Programot a kormány a jövőben, a
lehetőségek függvényében - mondta a fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár. Szabó Zsolt hozzátette: "arra biztatunk mindenkit, hogy pályázzanak, éljenek az állami támogatás lehetőségével".

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) államtitkára az MTI-nek nyilatkozva kifejtette: a kormány egy több éves, a lakossági épületállomány teljes körét
lefedő épületenergetikai programsorozatot indított el. A tervezett támogatások az
eddigi gyakorlathoz hasonlóan a lakások külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréjére, az épületek nyári hővédelmének javítására, a homlokzatok és födémek hőszigetelésére, épületgépészeti felújításokra és a megújuló energiafelhasználás növelésére (például napelem, hőszivattyú) használhatók
majd fel. Emlékeztetett, hogy az Otthon Melege Program 2014 szeptemberében
indult. A program első három alprogramja - a háztartási nagygépek, kazánok és
nyílászárók cseréje - mára lezárult.
A tárca az idén május végén jelentette be a program ötödik alprogramjának indulását, amellyel a magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek számára kíván lehetőséget biztosítani arra, hogy vissza nem térítendő költségvetési támogatás által, csökkentett vételáron szerezhessenek be új automata mosógépet.
A társasházak komplex energetikai korszerűsítését célzó alprogramra 2015.
június 2-án 12 óráig nyújthatták be pályázataikat a társasházak. A 10 milliárd
forintos keretösszegű, 50 százalékos támogatási intenzitású pályázat iránt nagy
volt az érdeklődés, a beérkezett pályázatok összesen több mint 14 ezer lakás
energiahatékony felújítását célozzák meg. Ebből az előzetes becslések alapján, a
pályázatok feldolgozását követően várhatóan 12 ezer lakás felújítását tudja majd
támogatni a program - tájékoztatott az államtitkár. Hozzáfűzte, hogy a minisztérium szükség esetén dönt a régiók közötti források átcsoportosításáról, valamint
a nagy számú és pozitív elbírálásban részesült pályázatok esetében a forrásfeltöltésről. Szabó Zsolt közölte, hogy a háztartási hűtőgépcsere-programra több
mint 25 ezer pályázatot nyújtottak be, és a beérkezett pályázatok 96 százaléka
részesült eddig támogatásban. A pályázati kiírás szerint a pályázók csökkentett
vételáron szerezhették be új, energiatakarékos készülékeiket. Május végéig 24
780 pályázat összesen 881 millió 470 ezer forint támogatásban részesült, ami
átlagosan 35 600 forint támogatást jelent pályázatonként. Az elektronikus pályázati nyitófelületen megtalálható a kereskedői regisztráció feltételeit ismertető
dokumentum, az alprogram Pályázati Felhívása, a Pályázati Útmutató és a pályázati adatlap minta. Az Otthon Melege Program mosógépcsere alprogramjával
kapcsolatos tájékoztatás a továbbiakban a www.mgcs-2015.nfsi.hu elektronikus
pályázati felületen történik. Az elektronikus pályázati rendszerrel és a pályázatkezeléssel kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Ügyfélszolgálata és
a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. pályázatkezelő szervezet munkatársai adnak tájékoztatást a pályázati honlapon jelzett ügyfélszolgálati időben, a megadott elérhetőségeken. A pályázók 2015. július 1-je és 2015. szeptember 30-a között, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatják
be pályázataikat, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.
Ehhez rendelkezniük kell ügyfélkapus regisztrációval a www.magyarorszag.
hukormányzati portálon. Az Otthon Melege Program ötödik alprogramja 12 ezer
magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemély számára nyújt 25‒45 ezer
forint vissza nem térítendő állami támogatást új, magas energiahatékonyságú
mosógépek beszerzéséhez.

A rezsicsökkentéssel
334 milliárd forint maradt a családoknál

A rezsicsökkentés sikeres volt: 2013-ban és 2014-ben, két év alatt 334 milliárd
forint megtakarítást biztosított mintegy 3,8 millió háztartásnak - mondta Fónagy
János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Hozzátette: a rezsicsökkentés 2015-ben év végéig további 240 milliárd forint
megtakarítást fog hozni a családoknak. Összegzése szerint a földgáz árát ös�szesen 25 százalékkal, a villamos energia árát 24,5 százalékkal, a távhőét 22,6
százalékkal csökkentették három ütemben. Jelenleg az uniós tagállamok között
a magyar lakosság fizeti a második legalacsonyabb árat a villamos energiáért és
a földgázért - emelte ki Fónagy János. "A rezsicsökkentés sikeres volt, tanúsítja
a magyar reformok, a magyar megoldások sikerét, megalapozottságát" - fogalmazott. Szavai szerint az árak csökkentése következtében a családoknál maradt
334 milliárd forint javította a fogyasztást, és alapvetően hozzájárult ahhoz, hogy
Magyarországon a reformok, a gazdasági eredmények a fogyasztásban és az emberek mindennapjaiban is láthatóak. A rezsicsökkentés egyéb eredményei közé
sorolta, hogy 2013. január 1-je és 2014. december 31-e között a földgáz-, az
áram- és a távhő-szolgáltatók 30 napon túli kintlévőségei jelentős mértékben,
45 százalékkal csökkentek. A hátralékos fogyasztók száma 930 ezerre csökkent
a korábbi másfél millióról. Egy év alatt 2014 májustól idén májusig újabb 12
milliárddal javult a kintlévőségi egyenleg - ismertette. Emlékeztetett: 2010 tavaszán-nyarán Magyarországot Görögországgal és néhány más mediterrán országgal együtt említették, az ország eladósodott volt, magas volt az infláció,
a munkanélküliség rekordokat döntött, az ország megítélése minden tekintetben mélyponton volt. A kormány tisztában volt azzal, hogy a magyar családok
mindennapi nehézségekkel küzdenek, a lakosság Európában az egyik legtöbbet
fizette a rezsiért, amin változtatni kellett. A családok jövedelmük negyedét - a
szegényebbek felét - költötték ezekre a költségekre. Az akkori kormány egyetlen lépést talált: a rezsiköltségek befagyasztását. 2011-ben jelentős intézkedések
történtek, tovább korlátozták az áremelkedések lehetőségét, akkor már több tízezer forinttal csökkent a családok rezsije - idézte fel. Az igazán átfogó megoldás
2012 decemberében született, akkor előbb a villamos energia, a gáz, és a távhő,
majd később a víz- és csatornadíjakat, hulladékszállítás díját csökkentették több
lépcsőben emlékeztetett az államtitkár.

Tájékoztató a Nemzeti Energiastratégiáról
Az Országgyűlés 5/2015. (III. 20.) OGY határozata a Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat módosításáról* Az Országgyűlés – a
Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 4. pont v)
alpontjában foglaltakat alapul véve – a következő határozatot hozza:
1. A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat 4. pontja a következő w) és z) alponttal egészül ki: (Az Országgyűlés az 1–3. pontokban
foglaltak végrehajtása érdekében felkéri a Kormányt, hogy az Energiastratégia
alapján:) „w) kétévente vizsgálja felül, szükség esetén frissítse az Energiastratégia energiafelhasználásra vonatkozó előrejelzéseit és gondoskodjon azok közzétételéről; z) ha a w) alpont szerinti frissített előrejelzések közzétételre kerülnek,
akkor az 5. táblázat értékei helyett azokat tekintse irányadónak a Kormány az
energetikai vonatkozású tervezései során.”
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. Jakab István s. k., az
Országgyűlés alelnöke Gelencsér Attila s. k., Hegedűs Lorántné s. k., az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

A fogyasztóvédelem célja a tudatos és
fenntartható fogyasztás

A fogyasztóvédelem jövőképe a tudatos és fenntartható fogyasztáson alapuló
társadalom elérése - mondta Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkára csütörtökön egy konferencián, Budapesten. Hozzátette, hogy az ilyen társadalom
a fogyasztói bizalmon és a tisztességes piaci működésen alapul, továbbá a jól
tájékozott fogyasztó, a jogkövető vállalkozások, valamint a hatékony jogi környezetet biztosító erős hatóság kölcsönös együttműködése jellemzi.

A tudatos fogyasztás jelene és jövője - lehetőségek és kihívások a fogyasztóvédelem területén elnevezésű nemzetközi konferencián Kara Ákos azt is kifejtette:
a kormány gyökeres szemléletváltozást valósított meg a fogyasztóvédelemben,
a fejlesztési tárca az elmúlt egy évben minden korábbinál szorosabb együttműködést alakított ki a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NFH). Beszélt
arról is, hogy a békéltető testületek erősítésével kapcsolatban az elmúlt napok
parlamenti eseményei optimizmusra adnak okot, úgy látszik, hogy munkájukat
és küldetésüket minden politikai szereplő fontosnak tartja. Hozzáfűzte, szerencsésnek tartaná, ha a testületek sokkal jobban elérhetőek lennének a világháló
segítségével. Az államtitkár elmondta: politikai megkeresés érkezett a Fidesztől
és a KDNP-től, a két kormánypárt az idősek fokozottabb védelmét kérte. Ezt pozitívan fogadták, jó lenne, ha már ősszel elfogadhatnák az idősek jogait - például
a termékbemutatók kapcsán - védő jogszabályokat.

Navracsics Tibor a konferencián elmondta: az európai szintű fogyasztóvédelem
már 40 éves, és az évfordulóhoz kapcsolódóan Magyarország is részt vesz abban a 14 tagállamot felölelő mozgalomban, amelyet a Bizottság kifejezetten a
tudatos vásárlás és a fogyasztóvédelmi jogok megismertetésére használ fel. A
tagállamokban évente 50-60 ezer fogyasztóvédelmi ügy van - naponta 150-200
üggyel találkoznak európai szinten -, és évente mintegy 2500 termék uniós piacra való bejutását akadályozzák meg vagy vonnak ki onnan fogyasztóvédelmi
problémák miatt. A biztos hangsúlyozta, a fogyasztóvédelem hozzájárul a gazdaság egészségesebb működéséhez, a polgárok védelme egyben a piacgazdaságba vetett bizalmat is erősíti, amivel hozzájárul a társadalmi stabilitáshoz. A
Bizottság számos kezdeményezést tett, ami erősíti a fogyasztók biztonságát, így
az európai társadalmak biztonságát - fejtette ki. A biztos jelenleg a legnagyobb
fogyasztóvédelmi problémának azt látja, hogy hiányzik az európai adásvételi
jog, az európai fogyasztóvédelemnek az a védelmi mechanizmusa, amellyel az online vásárlástól az adatvédelemig - meg lehet védeni az európai polgárok
érdekeit. A Bizottság által nemrégiben elfogadott, az egységes digitális piacról
szóló kommunikáció is az egyik legfontosabb területként azt jelöli meg, hogy
az adatvédelem, az adásvételi jog révén az európai fogyasztóvédelem területein
is megjelenjen az a jogi szabályozás, amely a legkorszerűbb technológiára is
kiható védelmet ad az európai polgároknak - ismertette a biztos.

Tájékoztató

az új tűzvédelmi előírásoknak megfelelő műszaki megoldásokról
Egyetlen ingatlanüzemeltetőnek, lakásszövetkezeti elnöknek, társasházi közös
képviselőnek sem újdonság, hogy 2015. március óta új Országos Tűzvédelmi
Szabályzat van érvényben, amely jelentősen módosította az épületekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelményeket. Az új OTSZ-ben és a hozzá szervesen kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvekben foglalt átalakuló kötelezettségek valódi jelentősége azonban csak a gyakorlati alkalmazás során kezd
egyértelművé válni. A Fórum Média Kiadó Kft. 2015. júliusi konferenciájának
résztvevői áttekintést kapnak az új tűzvédelmi előírásokról és tájékozódhatnak
az új követelményeknek maradéktalanul megfelelő konkrét műszaki megvalósítási lehetőségekről.

Tájékoztató

a lakásszövetkezetek, társasházak pénzintézeti betéteinek
OBA biztosítása

Koszorús László, az NFM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára
hangsúlyozta, az állam kiáll a fogyasztók jogaiért. A szaktárcán belül 2014-től
külön helyettes államtitkárság jött létre, amelynek feladata, hogy szorosabbra
fűzze az állam és a fogyasztók közötti kapcsolatot, erősítse a fogyasztóvédelmi
hatóság fellépését, segítse a békéltető testületeket és a civil szervezeteket.
A magyarországi fogyasztóvédelem szempontjából kiemelkedő fontosságú,
hogy az uniós pályázati forrásokat fel tudja használni, tekintettel arra, hogy a
KEOP és az ÁROP pályázat keretén belül 350-350 millió, míg a TÁMOP-ban
500 millió forint áll rendelkezésre. A pályázatok megvalósítása folyamatban
van, ennek keretében rendezték például a mostani konferenciát is - tette hozzá.
Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős uniós biztos pedig azt hangsúlyozta, hogy a fogyasztóvédelem nem csak a polgárokat védi, hanem hozzájárul a gazdaság egészségesebb működéséhez is.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
Törvény (a továbbiakban Hpt.) jelenleg hatályos rendelkezései szerint a társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai
takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön
kell számításba venni a százezer eurónak megfelelő forintösszegű pénzintézeti
betét kártalanítási értékhatárt (többszörös OBA-védelem). (Ez azt jelenti, hogy
pl. egy tízlakásos társasház esetében az Országos Betétbiztosítási Alap tízszer
százezer eurónak, azaz egymillió eurónak megfelelő forintösszegű kártalanítást
fizetne ki.) A Hpt. 2015. július 3-tól hatályba lépő rendelkezései alapján azonban
a társasházak, a lakásszövetkezetek, az építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében sem haladhatja meg a kártalanítási értékhatár a százezer
eurónak megfelelő forintösszeget. A társasházak, lakásszövetkezetek, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében, amelyek 2015. július 2-án
rendelkeznek betéttel bármely pénzintézetnél, ezen lekötött betétekre lejártukig
továbbra is fennáll a többszörös OBA-védelem, a lejárattal nem rendelkező betétekre (azaz a bankszámlákra, folyószámlákra, lakástakarék-pénztárnál elhelyezett betétekre) pedig 2015. augusztus 31-ig áll fenn a többszörös OBA-védelem.
A fenti határidők után csak a százezer eurónak megfelelő kártalanítási értékhatár
lesz érvényes

A Kormány 1160/2015. (III. 20.) Korm. határozata
a Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználáselőrejelzéseinek frissítéséről
** A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon
kívül helyezéséről szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv szerinti bruttó végső villamosenergia-felhasználás erőművi
önfogyasztással és hálózati veszteséggel, valamint az energiaszektor saját fogyasztásával együtt. Az előrejelzés a 2012. évi értékekből kiindulva készült
a jelenlegi trendek, GDP előrejelzések, illetve valószínűsíthetően megvalósuló energiahatékonysági beruházások és az ezekhez rendelt pénzügyi keretek
számbavételével. Két forgatókönyv frissítése készült el: az „Ölbe tett kéz”
(BAU) forgatókönyv és a „Közös erőfeszítés” (Policy) forgatókönyv, amely
az Európai Unióval kapcsolatos kötelezettségeinkből fakadó és az azon felül
reálisnak tekinthető energiahatékonysági intézkedések végrehajtásával, illetve
energiamegtakarítással számol. Mindezt figyelembe véve az ennél jelentősebb
energia-megtakarítást előrejelző forgatókönyv, mint a korábbi Zöld Forgatókönyv, nem mutatna be reálisan megvalósítható energiafelhasználási pályát,
ezért annak szerepeltetése nem indokolt. A Nemzeti Energiastratégiában eddig
megadott előrejelzésekhez képest mind a primerenergia-felhasználás, mind
pedig a végső energiafogyasztás mérsékeltebb növekedésével lehet számolni.
Fontos megjegyezni, hogy mindkét forgatókönyv a villamosenergia-import
csökkenésével és a hazai villamosenergia-termelés növekedésével számol,
amelynek következtében a hazai átalakítási veszteség és annak velejárójaként
a hazai primerenergia fogyasztás rövidtávon növekszik. 1. Az „Ölbe tett kéz”
(BAU) forgatókönyv: a) az energiahatékonysági intézkedések elmaradásával, b)
a villamosenergia-fogyasztás 1,5%-os ütemű éves növekedésével, c) a GDP növekedés erősödésével a lakossági energiafogyasztás növekedésével, d) az ipari
szektor, a közlekedési szektor, a kereskedelmi és a szolgáltatási szektor energiafogyasztása esetében GDP-vel arányos növekedéssel, e) fentiek következtében a
végső energiafogyasztás növekedésével, f) az energiahatékonysági intézkedések
elmaradása miatt a fűtési és hűtési energiaigény 1,2%-os növekedésével számol. 2. A „Közös erőfeszítés” (Policy) forgatókönyv: a) az energiahatékonysági
intézkedések sikerességével és a kitűzött energia-megtakarítási célok elérésével,
b) a lakosság energiatudatosságot célzó szemléletformálásának eredményességével, c) az energiahatékonysági intézkedéseknek köszönhetően – egy rövidtávú
növekedés után (a GDP növekedés és a jóléti intézkedések hatására visszatér
egy válság előtti pályára) – a lakossági energiafogyasztás csökkenésével, d)
a villamosenergia-fogyasztás 1%-os ütemű éves növekedésével, e) az energiahatékonysági intézkedések végrehajtásának eredményeként a fűtési és hűtési
energiaigény csökkenésével, f) az ipari szektor, a közlekedés, a kereskedelmi
és a szolgáltatási szektor kisebb mértékű (de szintén GDP növekedés arányos)
növekedésével, g) a fentiek következtében a végső energiafogyasztás rövidtávú
növekedésével, majd ezt követően stagnálásával számol.

Tájékoztató

a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők mérési különbözetének
elszámolásáról szóló alkotmánybírósági határozatról
Tájékoztatjuk a lakásszövetkezetek, társasházak vezető tisztségviselőit, érintett
tagjait, tulajdonosait, hogy a közelmúltban egyedi eseti ügyben az Alkotmánybíróság határozott a víziközmű szolgáltatásban eddig alkalmazott bekötési főmérő és a mellékvízmérők különbözetésnek számlázási gyakorlatáról. Az AB
határozat a LOSZ honlap „Hasznos információk-közlemények” menüpont alatt
található meg. (Ugyancsak itt olvasható a 2011. évi CCIX. törvény víziközmű
szolgáltatásról és az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a törvény végrehajtásáról.)
A LOSZ állásfoglalása alapján – az AB határozat jövőbeni értelmezéséből is
ezt következtetve – mindazon esetekben, ahol a lakóközösség az adott bekötési
főmérőhöz tartozó épület valamennyi vízvételi helyén szabályszerűen beépített,
hitelesített és plombával ellátott mellékvízmérőt létesít, ezekre a mérőhelyekre
mellékvíz-szolgáltatási szerződést is kötött a helyi szolgáltatóval (100%-os mérősítés!), akkor a bekötési főmérő kiiktatható, az elszámolás alapjául a mellékvízmérők szolgálnak. Amennyiben az összesített mellékvízmérős fogyasztás és
a bekötési főmérő között különbözet keletkezik és a lakóközösség a szolgáltatóval megvizsgáltatta, hogy valóban mindenütt szabályos mérés történt, vízelfolyás nincs és szabálytalan vízvételezés sem mutatható ki, akkor a különbözetet a
szolgáltató nem számlázhatja a fogyasztói közösség felé.
Jelen állásfoglalásunk nem tekinthető jogforrásnak, vitás ügyekben jogorvoslati
célra nem használható fel.

Magyar Közlönyben megjelent

a lakásszövetkezetekre vonatkozó jogszabályok
(2015. március 01. - 2015. június 23-ig)
5/2015. (III.20.) OGY határozat			
MK 36. szám
A Nemzeti energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.) OGY határozat módosításáról
1160/2015. (III.20.) Korm. határozat		
MK 36. szám
A Nemzeti Energiastratégia energiafelhasználás-előrejelzéseinek frissítéséről
6/2015. (III.24.) MNB rendelet			
MK 38. szám
A jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar nemzeti Bank Monetáris tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. § A jegybanki alapkamat mértéke 1,95 %
2. §
(1) Ez a rendelet 2015. március 25-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 27/2014. (VII.22.)
MNB rendelet.
1215/2015. (IV.17.) Korm. határozat		
MK 53. szám
Az energiamegtakarítás eléréséhez szükséges egyes kormányzati feladatokról
13/2015. (IV.21.) MNB rendelet			
MK 55. szám
A jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar nemzeti Bank Monetáris tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. § A jegybanki alapkamat mértéke 1,80 %
2. §
(1) Ez a rendelet 2015. április 22-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 6/2014. (III.24.)
MNB rendelet.
2015. évi LVII. Törvény			
Az energiahatékonyságról

MK 70. szám

122/2015. (V.26.) Korm. rendelet			
MK 71. szám
Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
15/2015. (V.26.) MNB rendelet			
MK 71. szám
A jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar nemzeti Bank Monetáris tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. § A jegybanki alapkamat mértéke 1,65 %
2. §
(1) Ez a rendelet 2015. május 27-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 13/2015. (IV.21.)
MNB rendelet.
21/2015. (VI.18.) AB hatráozat			
MK 84. szám
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. Rendelet 2013. március 1.
és 2013. december 31. között hatályos 62.§ (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és folyamatban lévő perben történő alkalmazásának
kizárásáról
17/2015. (VI.23.) MNB rendelet			
MK 87. szám
A jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar nemzeti Bank Monetáris tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. § A jegybanki alapkamat mértéke 1,50 %
2. §
(1) Ez a rendelet 2015. június 24-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 15/2015. (V.26.)
MNB rendelet.

