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OPUS TIGÁZ Zrt. működését közvetlenül érintő  
jogszabályok  

 
I. Törvények:  

 

2008. évi XL. törvény 

2018. évi LIV. törvény 

a földgázellátásról (GET) 

az üzleti titok védelméről 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

2016. évi CL. törvény  az Általános Közigazgatási Rendtartásról 

2016. évi CXXX. törvény  a Polgári Perrendtartásról 

2016. évi IX. törvény  a behajtási költségátalányról 

2015. évi CXLIII. törvény  a közbeszerzésekről 

2013. évi CLXXXVIII. törvény  az egységes közszolgáltatói számlaképről 

2012. évi CLXXXV. törvény   a hulladékról 

2012. évi CLXVIII. törvény 

2012. évi CLXVI. törvény  

a közművezeték adójáról 

a létfontosságú rendszerek és 

létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 

és védelméről 

2012. évi C. törvény    a Büntető Törvénykönyvről 

2012. évi XLVI. törvény    

 

a földmérési és térképészeti 

tevékenységről 

2012. évi II. törvény  

 

a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről 

2012. évi I. törvény    a Munka Törvénykönyvéről 

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

információszabadságról   

2006. évi V. törvény  a cégnyilvánosságról, a bírósági 

cégeljárásról és a végelszámolásról 

2003. évi LXXXIX. törvény  a környezetterhelési díjról 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről   

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról   

1997 évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 



 

védelméről 

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértőmérnök, valamint 

építészeti szakmai      kamarákról 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

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

mentésről és a tűzoltóságról   

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános 

szabályairól 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről   

II. Rendeletek: 

 

1/2020. (I.13.) Korm. rendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói 

berendezések és a telephelyi vezetékek 

műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 

3/2020. (I.13.) ITM rendelet 

 

 

 

 

 

 

 

374/2020. (VII.30.) Korm. rendelet 

a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói 

berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, 

az olajfogyasztó technológiai rendszerekre 

és a gáztárolókra vonatkozó műszaki 

biztonsági előírásokról és a műszaki-

biztonsági szempontból jelentős 

munkakörök betöltéséhez szükséges 

szakmai képesítésről és gyakorlatról, 

valamint az ilyen munkakörben 

foglalkoztatottak időszakos 

továbbképzésével kapcsolatos 

szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM 

rendelet módosításáról 

az energetikai létfontosságú rendszerek és 

létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 

és védelméről 

21/2018. (IX.29.) ITM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági 

követelményeiről és a Gázelosztó 

Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról 

16/2018. (IX.11.) ITM rendelet a műszaki-biztonsági szempontból 

jelentős munkakörök betöltéséhez 

szükséges szakmai képesítésről és 

gyakorlatról, valamint az ilyen 

munkakörben foglalkoztatottak időszakos 

továbbképzésével kapcsolatos 

szabályokról 

 

 

 



 

42/2017. (XII.11.) NGM rendelet a gázszerelők és gázkészülék-javítók 

tevékenysége folytatásának részletes 

feltételeiről, az e tevékenységek 

bejelentésének és nyilvántartásának 

rendjéről, valamint az e tevékenységekre 

vonatkozó kötelezettségek be nem 

tartásának esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményekről 

13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 

díjak és a csatlakozási díjak mértékéről  

 

11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet 

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 

díjak, valamint a csatlakozási díjak 

alkalmazásának szabályairól 

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

díjak és a csatlakozási díjak 

meghatározásának keretszabályairól 

61/2016. (XII.29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, 

valamint a hatáskörébe utalt építésügyi 

hatósági eljárásért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díjról 

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 

225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

78/2015. (XII.30.) NFM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő 

igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb 

eljárási költségekről, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes 

szabályairól 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról   

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 

324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus 

közműnyilvántartásról 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő 

betervezésének és beépítésének, ennek 

során a teljesítmény igazolásának 

részletes szabályairól   

 



 

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és 

létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 

és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. 

törvény végrehajtásáról   

72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

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

kapcsolatos részletszabályokról 

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó 

tevékenység során bekövetkezett súlyos 

üzemzavar és súlyos baleset 

bejelentésének és vizsgálatának rendjéről 

szóló biztonsági szabályzatról   

53/2012.(III.28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó 

egyes sajátos építményekre vonatkozó 

építésügyi hatósági eljárások szabályairól 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 

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

földgáz biztonsági készlet 

felhasználásáról, valamint a földgázellátási 

válsághelyzet esetén szükséges egyéb 

intézkedésekről 

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

törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról     

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet   a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól 

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet  a környezeti alapnyilvántartásról 

249/2004.(VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító - karbantartó 

szolgáltatásokra vonatkozó kötelező 

jótállásról 

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

felülvizsgálati eljárásban kötelezően 

benyújtandó adatok köréről   

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM eü. r. az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes 

készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes 

szabályairól   

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

végrehajtásáról 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

 

 

 



 

21/1997. (III.12.) FM-HM együttes r. a földmérési és térképészeti 

tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. 

törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

30/1996 (XII.6) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról 

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

végrehajtásáról   

12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-

KVM rendelet 

az egyes nyomvonal jellegű 

építményszerkezetek kötelező 

alkalmassági idejéről 

 

III. EU-s jogszabályok 

 

A Bizottság (EU) 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) 2017/1938 rendelete (2017. október 25.) a 

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

 

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) 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a 

nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról 

 

Utolsó lezárás: 2021. július 1. 

 


