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Európai Uniós Szabályozások 
 

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

(b) 715/2009/EK Rendelet a földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és a 
1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

(c) 1938/2017/EU Rendelet a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló 
intézkedésekről és a 994/2010/EU Rendelet hatályon kívül helyezéséről  

(d) 2006/112/EK Irányelv a közös hozzáadott értékadó-rendszerről 
(e) A Bizottság (EU) 2017/459 rendelete a földgázszállító rendszerekben alkalmazott 

kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat 
létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről  

(f) A Bizottság 312/2014/EU rendelete a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti 
rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról 

(g) A Bizottság 703/(EU) 2015/EU703 rendelete az interoperabilitás és az adatcsere 
szabályaira vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról 

(h) A Bizottság (EU) 2017/460 rendelete az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre 
vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról  

(i) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (GDPR, általános 
adatvédelmi rendelet) 
 
 

Törvények 
 

(a) 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (GET) 
(b) 2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről  
(c) 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
(d) 2014. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól (Ket.) 
(e) 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről  
(f) 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól (Környezetvédelmi 

törvény) 
(g) 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (Bányatörvény) 
(h) 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről (Mérésügyi törvény) 
(i) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
(j) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló (ÁFA törvény)  
(k) 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban (Számviteli törvény) 
(l) 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
(m) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
(n) 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról (Katasztrófavédelmi törvény) 
(o) 2012. évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről 
(p) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
(q) 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról szóló (Pp.) 
 
Kormányrendeletek 

 
(a) 127/1991. (X. 9.) Korm.rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról  
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(b) 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet, a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról és módosításai (Vhr.) 

(c) 265/2009. (XII.1.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági 
készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges 
egyéb intézkedésekről. 

(d) 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos 
építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól  
 

(e) 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  

(f) 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

(g) A GET vonatkozó paragrafusa szerint előírt egyéb, kiadásra kerülő Korm. rendeletek 
 
Miniszteri Rendeletek 
 

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

(b) 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 

(c) 20/2010. (XII.31.) NGM rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki 
biztonsági, valamint hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásokért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjakról  

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

(e) 13/2015. (III.31.) NFM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről 
(f) A GET vonatkozó paragrafusa által előírt egyéb, kiadásra kerülő miniszteri rendeletek. 
 
 
A Magyar Energetikai és Közmű - szabályozási Hivatal elnökének rendeletei 
 
(a) 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól (továbbiakban: Keretrendelet) 
(b) 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet a rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a 

csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól (továbbiakban: Áralkalmazási rendelet) 
(c) 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak mértékéről (Tarifarendelet) 
(d) 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 
 

Szabályzatok 
 

(a) Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) 
(b) Kereskedési Platform Működési Szabályzata (KP szabályzat) 
(c) Kapacitáslekötési Platform Működési Szabályzata (KLP Működési szabályzat) 
 


