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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára 
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá 
a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, 
a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló  
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati 
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról 
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló  
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási 
szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek 
beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló  
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 4.  pontjában, a  földgázellátásról szóló  
2008. évi XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében,
a második alcím tekintetében a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény  
21. § 2. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény  
12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés 
módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, 
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól 
szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint 
a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)  
MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba 
léptetéséről szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosítása

1. §  A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a  teljesítés módjára vonatkozó 
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a  földgáz rendszerhasználati díjak, 
a  külön díjak, valamint a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 
és a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.)  
MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről 
szóló 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  4.  § (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott eseti adatszolgáltatást az  adatszolgáltatásra kötelezett 
a Hivatal határozata szerinti formában teljesíti.”

2. § (1) Az R. 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 10. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 20. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
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3. §  Az R.
a) 2. § (3) bekezdésében az „az 1a.” szövegrész helyébe a „választása szerint az 1. vagy az 1a.” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében az „(1a) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1a) és (1b) bekezdésben” szöveg
lép.

2. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, 
valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, 
nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 
módosításáról

4. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint 
az  igazgatási szolgáltatási, a  felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és 
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti kötelezett a  felügyeleti díj ágazati törvényben előírtak alapján történő 
megállapítása érdekében az e rendeletben foglaltak szerint bevallást készít, és megküldi azt a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére. A  kötelezett a  bevallást elektronikus formában, 
a Hivatal Energiainformációs Adattára adatgyűjtő alrendszerének útján teljesíti.”

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § a rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1–3. melléklet a 12/2019. (IX. 27.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–3. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_19_160_12MEKH_1_3_melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
A rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 6729/1–6729/155. oldalait képezik.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 16/2019. (IX. 27.) NVTNM rendelete
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét  
érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló  
2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet módosításáról

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel 
egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági 
ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 2/2018. (VII. 18.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.3–1.7. alpontjában a „munkaköre” szövegrész helyébe az „álláshelye” szöveg,
b) 1.  melléklet A) rész 1.  pont 1.3.  alpontjában az „a jogszabály-előkészítéssel, valamint hatósági ellenőrzéssel 

foglalkozó” szövegrész helyébe az „az általános jogi-koordinációs feladatokat, a  peres és nemperes bírósági 
eljárásokban történő képviseleti feladatokat, a tiltott szerencsejáték-szervezés és az ahhoz kapcsolódó egyéb 
jogsértő magatartások elleni fellépéssel kapcsolatos, valamint a végrehajtást érintő feladatokat ellátó önálló” 
szöveg,

c) 1.  melléklet A) rész 1.  pont 1.4.  alpontjában az  „az online szerencsejáték-szervezés felügyeletét ellátó” 
szövegrész helyébe az „a hatósági feladatokat ellátó önálló” szöveg

lép.

2. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.1. alpontjában az „és helyettese” szövegrész,
b) 1. melléklet A) rész 1. pont 1.2. alpontjában az „ , a főosztályvezető-helyettes” szövegrész.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Bártfai-Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 110/2019. (IX. 27.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között 
a regionális programtámogató iroda Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Terrorizmus Ellenes Hivatala között 

a  regionális programtámogató iroda Budapesten történő felállításáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: 
Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  tárgyalásokkal megbízott személyt, illetve személyeket 
kijelölje;

 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 
követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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