
Közszolgáltatási tevékenységünk során kötelezően alkalmazandó jogszabályok 

Törvények 

- 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (Get.) 
- 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 
- 2016. évi IX. törvény a behajtási költségátalányról 
- 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól 
- 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 
- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 
- 2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről 
- 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról 
- 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról  
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (új Ptk.) 
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
- 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról 
- 2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről 
- 2006. V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
- 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 
- 1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról 
- 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (az új Ptk. 2014. 

március 15-i hatálybalépésekor fennálló kötelmekkel kapcsolatosan alkalmazandó) 
 
 

Kormányrendeletek 
 

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

- 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelete a nagycsaládosokat megillető földgáz 
árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról  

- 289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a villamos energia és 
földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan feltételek szerinti nyújtását biztosító 
rezsivédelmi szolgáltatásról  

- 288/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelete az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 
törvény eltérő alkalmazásáról  

- 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes 
szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. 
rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről  

- 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a különleges földgázkészlet létrehozásáról  
- 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 

meghatározásáról 
- 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes 

szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról  



- 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 
- 387/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről 
- 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 

- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény 
végrehajtásáról    

- 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia 
fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról 

 
 

Miniszteri rendeletek 
 

 
- 10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet a különleges földgázkészletről, valamint 

a létrehozásához szükséges feltételekről 
- 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről 
- 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  

- 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 (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) rendeletek 

 
 

- 19/2022. (XII. 21.) MEKH rendelet az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások 
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint egyetemes 
szolgáltatás keretében vételezett földgáz versenypiaci költségeket tükröző árának 
meghatározásáról  

- 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 

- 14/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és 
a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH 
rendelet módosításáról és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a 
csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 
eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről 



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

- 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 

 
 

Az Európai Unió jogi aktusai 
 
 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1938 rendelete (2017. október 25.) a 
földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

- A Bizottság 2017/459 rendelete (2017. március 16.) a földgázszállító rendszerekben 
alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi 
szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről 

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 
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)  

- A Bizottság 1348/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 17.) - a 
nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 
1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikke (2) és (6) bekezdésének 
végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról   

- Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) 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   

- Az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén 
kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési 
adattárakról 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a 
nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról 

- Az Európai Parlament és a Tanács 715/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a 
földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről  

- Az Európai Parlament és a Tanács 2009/73/EK irányelve (2009. július 13.) a földgáz 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről; 

 
Lezárva: 2023. április 30. 
 


