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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 2/2022. (III. 16.) MEKH rendelete
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 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 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 (a továbbiakban: R.) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Hatályát veszti az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat
a)
143. sora,
b)
148. b) sora,
c)
152. aa) sora.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Horváth Péter János s. k.,

		

elnök
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1. melléklet a 2/2022. (III. 16.) MEKH rendelethez
1. Az R. 1. melléklet A) pontjában foglalt táblázat A:43 mezője helyébe a következő mező lép:
[A
1.

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

(43.)

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, átalakulásához, jogutód nélküli
megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti
kérelem elbírálása; engedélyesben történő közvetlen befolyásszerzéshez és
az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő előzetes hozzájárulás iránti
kérelem elbírálása

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

2. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat A:72 mezője helyébe a következő mező lép:
[A
1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

(72)

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, átalakulásához, jogutód nélküli
megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való hozzájárulás iránti
kérelem elbírálása; engedélyesben történő közvetlen befolyásszerzéshez és
az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő előzetes hozzájárulás iránti
kérelem elbírálása

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

3. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 141. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1

141

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

Származási garancia bejegyzésére vonatkozó kérelem elbírálása

5 forint/MWh

4. Az R. 1. melléklet B) pontjában foglalt táblázat 142. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1

142

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]

Külföldi származási garancia elismerésére irányuló kérelem elbírálása

25 forint/MWh

5. Az R. 1. melléklet C) pontjában foglalt táblázat A:21 mezője helyébe a következő mező lép:
[A
1

(21)

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Engedélyes szétválásához, egyesüléséhez, átalakulásához, jogutód
nélküli megszűnéséhez; alaptőke, törzstőke leszállításához való
előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása; engedélyesben történő
befolyásszerzéshez és az ehhez fűződő jogok gyakorlásához történő
előzetes hozzájárulás iránti kérelem elbírálása

B
Igazgatási szolgáltatási díj mértéke
(ezer forint)]
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 9/2022. (III. 16.) ITM rendelete
a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. §-a a következő (1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1c) Nem kell eljárási díjat, túlsúlydíjat fizetni
a) – a 15. § (1) bekezdés e) pontjától eltérően – a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt értékek 2 tonnánál nem
nagyobb túllépése miatt az üzemanyagot szállító járművek esetén, ha a jármű erre a célra kialakított felépítménnyel
rendelkezik, valamint
b) – a 15. § (1a) bekezdés a) pontjától eltérően – a 2. § (1) bekezdés a) pont af ) alpontjában foglalt érték 10%-át
meg nem haladó mértékű túllépése esetén, üzemanyag szállítására alkalmas speciális felépítménnyel rendelkező
kéttengelyes gépjármű háromtengelyes félpótkocsival történő közlekedése során.”
2. §		
Hatályát veszti az R. 15. § (1c) bekezdése.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2022. május 15-én lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

