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Jogszabályok, szabványok és belső utasítások

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

2004/67/EK irányelv

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről

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

Kormányrendeletek
127/ 1991.(X. 9.) Korm. rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

203/1998.(XII. 19.) Korm. rendelet

a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról

289/2007 (X. 31.) Korm. rendelet

a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő felhasználás sz o c i á l i s
támogatásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról

Miniszteri 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

35/2014 (VIII.15.) NFM rendelet

a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a
csatlakozási díjak elemeiről
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256/2009 (XII.1.) Korm. rendelet

a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet
felhasználásáról

54/2014 (XII.5.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet

a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árs za b áso k
megállapításáról

35/2014 (VIII.15.) NFM rendelet

a földgáz csatlakozási díjak meghatározásának szempontjairól és a
csatlakozási díjak elemeiről

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

6974 -6:2009

A hidrogén-, az inert gáz- és a szénhidrogén-tartalom /C8-ig/ meghatározása

MSZ ISO 6976:1997

A földgáz fűtőértéke, sűrűsége és relatív sűrűsége

OMH HE 64, HE 75

Mérőperemes és mérőturbinás mérőrendszerek hitelesítési előírásai

Belső utasítások
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatforgalmi és Információs Rendszer
Mennyiségi, minőségi és pénzügyi elszámolás rend
Üzemzavari és Válsághelyzeti Intézkedési Terv

