
Alapvető működést szabályozó jogszabályok 

A felsorolt joganyagok jelenleg hatályos, valamint 5 évre visszamenőleg hatályos időállapotai, 

a szövegükben való kereshetőség biztosításával a Nemzeti Jogszabálytárban, a választott 

joganyagra történő kereséssel elérhetőek. 

Európai uniós jogszabályok: 

az Európai Unióról Szóló Szerződés és az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 

a villamos energia belső piacáról szóló 2019/943 európa parlamenti és tanácsi rendelet 

az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynökségének létrehozásáról szóló 

2019/942 európa parlamenti és tanácsi rendelet 

a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU 

európa parlamenti és tanácsi rendelet 

a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására 

irányuló adatszolgáltatásról szóló 1348/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv 

módosításáról szóló 2019/944 európa parlamenti és tanácsi irányelv 

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

helyezéséről szóló 2009/73/EK európa parlamenti és tanácsi irányelv 

a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1938 európa parlamenti és tanácsi rendelet 

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 szóló 2012/27/EU európa 

parlamenti és tanácsi irányelv 

az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló 2018/2002 európa 

parlamenti és tanácsi irányelvaz épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU európa 

parlamenti és tanácsi irányelv 

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 szóló 2016/679 európa parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi 

rendelet) 

Törvények: 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról 

2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről 

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 



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

szabályairól 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról 

1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

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

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról 

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 

működéséről 

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

információszabadságról2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 

Kormányrendeletek: 

273/2007. (X.19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes 

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

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

készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb 

intézkedésekről 

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a 

villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges 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 

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 

kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról 

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 áráról122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló 

törvény végrehajtásáról 

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról 

301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati 

informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 



451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 

Miniszteri rendeletek: 

72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj 

ellenében végzett szolgáltatásokról 

71/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgáz egyetemes szolgáltatók által külön díj ellenében 

végezhető szolgáltatásokról 

70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 

hatósági árak képzésének keretszabályairól 

69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó 

értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról 

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 

57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos 

részletszabályokról 

4/2011. (I. 31.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről 

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

használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 

46/2004. (IV. 16.) GKM rendelet a földgáz hatósági áraival kapcsolatos ár-felülvizsgálati 

eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről 

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

rendjéről 

28/1994. (X. 28.) IKM rendelet a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamos-energia 

szolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való 

együttműködéséről 

MEKH rendeletek: 

12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási 

díjak és külön díjak meghatározásának a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási 

ciklusra vonatkozó keretszabályairól 

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

díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól 

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

csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól 

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 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról 

13/2017. (XI. 8.) MEKH rendelet a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia 

működési támogatásának mértékéről 



1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető 

által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő 

ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható 

rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről 

11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által 

szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 

kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a 

csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának 

szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a 

külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet 

módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő 

hatálybaléptetéséről 

17/2020. (XII. 21.) MEKH rendelet a végfelhasználási energiamegtakarítással kapcsolatos 

adatszolgáltatásról 

 

 


