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3. számú függelék 

JOGSZABÁLYOK 

Törvények 

1991. évi XLV. törvény   a mérésügyről 

1993. évi XLVIII. törvény   a bányászatról 

1995. évi XXVIII. törvény   a nemzeti szabványosításról 

1995. évi LIII. törvény   a környezet védelmének általános szabályairól 

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

tűzoltóságról 

2008. évi XL. törvény.   a földgázellátásról 

2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadsáról 

2013. évi V. törvény   a Polgári Törvénykönyvről 

2015. évi LVII. törvény  az energiahatékonyságról 

2016. évi LXVIII. törvény  a jövedéki adóról 

2018. évi LIV. törvény   az üzleti titok védelméről 

 

Kormányrendeletek 

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

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet  a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásáról 

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

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

265/2009 (XII.1.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági 

készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási 

válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről 

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 

 

Miniszteri rendeletek 

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet  a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági 

követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek 

Biztonsági Üzletszabályzata közzétételéről 

formázott: Betűtípus: Félkövér

[DBD1] megjegyzést írt: 2016. évi LXVIII. törvény a 
jövedéki adóról 
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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 

54/2014. (XII.5.) BM r.  Országos Tűzvédelmi Üzletszabályzat (OTSZ) 

 

MEKH rendelet  

8/2016 (X.13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak meghatározásának 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 

Uniós szabályozás 

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, GDPR) 

 

 

SZABVÁNYOK 

MSZ 1648   Közszolgáltatású vezetékes földgáz 

MSZ ISO 13443  Földgáz. Szabványos referencia feltételek 

MSZ-09-74.0011-1  Gázszagosítás. Alapfogalmak és meghatározások 

MSZ-09-74.0011-5  Közszolgáltatású gázok szagosítás ellenőrzése, dokumentálása 

MSZ ISO 5167-1  Mérőperemes mérés 

MSZ ISO 9951  Turbinás áramlásmérés 

MSZ ISO 6974  A hidrogén-, az inert gáz- és a szénhidrogén-tartalom /C8-ig/ 

meghatározása. 

MSZ ISO 6976  A földgáz fűtőértéke, sűrűsége és relatív sűrűsége 

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

 


