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Jogszabályok, szabványok  
 
 

EU direktívák, rendeletek 

2009/73/EK irányelv a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 
2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

715/2009/EK rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

2017/1938/EU rendelet a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről 

 és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 
2016/679/EU rendelet  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet)  

714/2009/EK rendelet  a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén 
alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről  

Törvények 

1990.évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról 

1991.évi XLV. törvény a mérésügyről 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 

1995.évi LIII. törvény a környezet védelemének általános szabályairól 

1996.évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

2008. évi XLVIII. törvény  a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról 

2016. évi LXVIII. törvény              a jövedéki adóról  

1990. évi LXXXVII. törvény              az árak megállapításáról  

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól  

2007. évi LXXXVI. törvény              a villamos energiáról  

2013. évi CLXXXVIII. törvény              az egységes közszolgáltatói számlaképről  

2013. évi LIV. törvény               a rezsicsökkentések végrehajtásáról 

2008. évi LXX. törvény               a villamos energiával összefüggő egyes kérdésekről  

2013. évi XXII. törvény    a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról 
 

Kormányrendeletek 

127/ 1991.(X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról 

203/1998.(XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról 
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19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról 
 
  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 

 
110/2020 (IV.14.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet 

felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén 
szükséges egyéb intézkedésekről 

 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet  az elektronikus ügyintézés részletszabályairól  
 
273/2007. (X.19.) Korm. rendelet  a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról  
 

389/2007. (XII.23.) Korm. rendelet  a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt 
villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia 
kötelező átvételéről és átvételi áráról  

 
382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet  a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  
 
127/1991. (X.9.) Korm. rendelet   a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról  
 
280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet  a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási 

válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről  

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet  a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi 
és prémium típusú támogatásáról 

 

 
 

Egyéb rendeletek 

86/2003. (XII.16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről  

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 

79/2005. (X.11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a 
Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 

 

54/2014 (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

35/2014 (VIII.15.) NFM rendelet a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a 
csatlakozási díjak elemeiről 

 
3/2020. (I. 13.) ITM rendelet   a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi 

vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a 
gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-
biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges 
szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben 
foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról 
szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról  

 
6/2001. (III. 19.) GM rendelet   a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről  
 
28/1994. (X.28.) IKM rendelet  a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-

szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel 
való együttműködéséről  

 
6/2001. (III. 19.) GM rendelet   a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről 
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8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet  a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 

meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó 
keretszabályairól 

 
15/2020. (XII. 15.) MEKH rendelet  a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 

meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó 
keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet, valamint a 
földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH 
rendelet módosításáról 

8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet  a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 
meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó 
keretszabályairól 

11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet  a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól  

 
13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet  a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak 

mértékéről  
 
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet  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  

 
7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet  a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön 

díjak meghatározásának keretszabályairól  
 

10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet  a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön 
díjak alkalmazási szabályairól  

 
15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet  a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön 

díjak mértékéről  
 
18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet  a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire 

vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról  
 

4/2011. (I.31.) NFM rendelet   a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről  
 
72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében 

végzett szolgáltatásokról  
 
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet  a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról6/2001. (III.19.) GM 

rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről  
 

78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet  a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak 
megállapításáról  

 
6/2008. (VI.18.) KHEM rendelet  a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával 

összefüggő egyes adatszolgáltatásokról  
 

61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet  a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt 
építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról  

 
2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek 

biztonsági övezetéről  
 

116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet  a villamosenergia-iparban fennálló vagy eltöltött munkaviszonnyal 
összefüggésben igénybe vehető villamosenergia-vásárlási 
kedvezményről  
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28/1994. (X.28.) IKM rendelet  a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-

szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel 
való együttműködéséről  

 

Szabványok 

MSZ 1648:2000 Közszolgáltatású vezetékes földgáz 

MSZ ISO 13443:1998 Földgáz Szabványos referencia feltételek 

MSZ-09-74.0011-5:1984 Közszolgáltatású gázok szagosítás ellenőrzése, dokumentálása MSZ ISO  

OMH HE 64, HE 75 Mérőperemes és mérőturbinás mérőrendszerek hitelesítési előírásai 
 
 


