Közszolgáltatási tevékenységünk során kötelezően alkalmazandó jogszabályok
Törvények

-

2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (Get.)

-

2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.)
1959. évi IV. törvény – a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (az új Ptk.
2014. március 15-i hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatosan
alkalmazandó)
2015. évi CCXI. törvény – a kéményseprő ipari tevékenységről
2015. évi LVII. törvény – az energiahatékonyságról
2013. évi CLXXXVIII. törvény – az egységes közszolgáltatói számlaképről
2013. évi LIV. törvény – a rezsicsökkentések végrehajtásáról
2013. évi XXII. törvény - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról
2012. évi CLXVIII. törvény – a közművezetékek adójáról
2012. évi CLXVI. törvény - a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
2011. évi CXXVIII. törvény - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2006. évi XXVI. törvény - a földgáz biztonsági készletezéséről
2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
2003. évi LXXXIX. törvény - a környezetterhelési díjról
2003. évi LXXXVIII. törvény - az energiaadóról
1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről
1996. évi XXXI. törvény – a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltásról
1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének általános szabályairól
1993. évi XCIII. törvény - a munkavédelemről
1993. évi XLVIII. törvény - a bányászatról
1993. évi III. törvény - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
1991. évi XLV. törvény - a mérésügyről

-

Kormányrendeletek

-

19/2009. (I. 30. ) Korm. rendelet - a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásáról

-

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet - a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény
végrehajtásáról
26/2016. (II. 25.) Korm. rendelet - az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi
mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról
401/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről
296/2015. (X.13.) Korm. rendelet - a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a
földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását
veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet – energiahatékonyságról szóló törvény
végrehajtásáról

-

-
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-

-

118/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet - a gáz csatlakozóvezetékek és a felhasználói
berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos bejelentések ügyében
eljáró hatóság kijelöléséről
360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet - az energetikai létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet – az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabályairól
65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet - a létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény
végrehajtásáról
53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes
sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát
tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és
megfelelőségértékelésének általános feltételeiről
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet – a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről
321/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet - a műszaki biztonsági hatóságok műszaki
biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról
és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet - a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz
biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén
szükséges egyéb intézkedésekről
54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet - az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia
fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról
289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet - a lakossági vezetékes gázfogyasztás és
távhőfelhasználás szociális támogatásáról
387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet - a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről
23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes
nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet - a magánszemélyek közműfejlesztési
támogatásáról
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról
127/1991. (X.9.) Korm. rendelet – a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
Miniszteri rendeletek

-

-

67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott
földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az
igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről
69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról
70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
hatósági árak képzésének keretszabályairól
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-

-

-

-

-

-

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj
ellenében végezhető szolgáltatásokról
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai
szabályairól
2/2016 (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a
kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági
felügyeletéről, az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak,
tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről
43/2016. (XI.23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
44/2016. (XI.28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet – a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj
fizetésének részletes szabályairól
25/2015. (V. 26.) NFM rendelet – energiahatékonyság növelését elősegítő
tájékoztatásról
13/2015. (III.31.) NFM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről
8/2015. (II. 20.) NFM rendelet a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen
Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
7/2015. (II. 18.) NFM rendelet az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
29/2014. (IV. 3.) BM rendelet - a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói
berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási
szabályairól
9/2013. (III. 22.) NFM rendelet - a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység
során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és
vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról
11/2013. (III. 21.) NGM rendelet - a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról
és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról
19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet - a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói
berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
20/2010. (XII. 31.) NGM rendelet - a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
műszaki biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet - a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának
kereteiről
30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet - a gázszerelők engedélyezéséről és
nyilvántartásáról
28/2009. (VI.25.) KHEM rendelet - a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz
kapcsolódó árszabások megállapításáról
4/2007. (I. 16.) GKM rendelet - a bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági
közvetítő díjazásáról
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet - a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről
és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
133/2004. (XII. 14.) GKM rendelet - az Energiagazdálkodási célelőirányzatba történő
befizetésekkel kapcsolatban elismert költségekről és befizetésekről
46/2004. (IV. 16.) GKM rendelet - a földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről
12/2004. (II. 13.) GKM rendelet - a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból
jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról
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-

86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet - az egyes földgázipari vállalkozások
adatszolgáltatásainak rendjéről
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet - egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és
megfelelőségük tanúsításáról
28/1994. (X. 28.) IKM rendelet - a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való
együttműködéséről
MEKH (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) rendeletek

-

-

-

9/2016. (XI. 10.) MEKH rendelet - a szomszédos nem EU-tagállam földgázszállító
rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező gázvezeték betáplálási-kiadási pontján a
kapacitások felajánlásáról
9/2015. (XI.12.) MEKH rendelet az új földgáz árszabályozási ciklus megállapításáról
1/2015. (II.13.) MEKH rendelet a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel
megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet - a földgáz rendszerhasználati díjak, a különdíjak,
valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
1/2014. (III.4.) MEKH rendelet – a Magyar Energetikai és Közmű –szabályozási Hivatal
igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a
felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról
8/2016. (X.13.) MEKH rendelet - földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a
csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól
13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és
a csatlakozási díjak mértékéről
Az Európai Unió jogi aktusai

-

-

-

-

-

-

A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) a
nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására
irányuló adatszolgáltatásról
A Bizottság 984/2013/EU rendelete (2013. október 14.) a földgázszállító
rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi
és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet kiegészítéséről
A Bizottság 814/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a vízmelegítők és a melegvíz-tároló tartályok
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő
végrehajtásáról
A Bizottság 813/2013/EU rendelete (2013. augusztus 2.) a 2009/125/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált
fűtőberendezések
környezettudatos
tervezésére
vonatkozó
követelmények
tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén
kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról,
valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
4

-

-

-

-

Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a
nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról
Az Európai Parlament és a Tanács 994/2010/EU rendelete (2010. október 20.) a
földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 2004/67/EK
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a
földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz
belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről;
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló
energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről

Lezárva: 2017. január 4.
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