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TÖRVÉNY
2015. évi CCXXII. törvény
2013. évi CLXXXVIII. törvény

az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások szabályairól
az egységes közszolgáltatói számlaképről
az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ biztonságáról

2013. évi L. törvény

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

2013. évi XXII. törvény

Polgári Törvénykönyv

2013. évi V. törvény
2012. évi CLXXXV. törvény
2012. évi CLXVI. törvény
2011. évi CXII. törvény
2015. évi CXLIII. törvény
2009. évi XXXVII. törvény

a hulladékról
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
a közbeszerzésekről
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
a földgázellátásról

2008. évi XL. törvény
2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről
a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény
1997. évi CXLI. törvény
1997. évi LXXVIII. törvény

az ingatlan-nyilvántartásról
az épített környezetalakításáról és védelméről
a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény

a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LIII. törvény
1995. évi XXVIII. törvény
1993. évi XCIII. törvény
1993. évi XLVIII. törvény

a nemzeti szabványosításról
a munkavédelemről
a bányászatról
a mérésügyről

1991. évi XLV. törvény
1996. évi LVIII. törvény

a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
a termőföldről

1994. évi LV. törvény
1996. évi XXXI. Törvény

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
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KORMÁNYRENDELET
26/2016. (II.25.) Korm. rend.

az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával
összefüggő szabályokról
a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

45/2014. (II.26.) Korm. rend.
360/2013. (X.11.) Korm. rend.
324/2013. (VIII.29.) Korm. rend.
65/2013. (III.8.) Korm. rend.
53/2012. (III.28.) Korm. rend.
306/2010. (XII.23.) Korm. rend.
191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.

az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításától,
kijelöléséről és védelméről szóló 2012.évi CLXVI törvény végrehajtásáról
az egységes elektronikus közműnyilvántartásról
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló törvény végrehajtásáról
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó
építésügyi hatósági eljárások szabályairól
a levegő védelméről
az építőipari kivitelezési tevékenységről
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I.30.) Korm. rend.
90/2007. (VII. 24.) Korm. rend.
314/2005. (XII. 25.) Korm. rend.
219/2004. (VII. 21.) Korm. rend.
203/1998. (XII.19.) Korm. rend.
253/1997. (XII. 20.) Korm. rend.
127/1991. (X. 9.) Korm. rend.
1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet
3/2020. (I. 13.) ITM rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról
a felszín alatti vizek védelméről
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
az országos településrendezési és építési követelményekről
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról
a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek
műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
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 építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek
során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Üzletszabályzat 2. számú függelék
Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok,
szabványok, belső utasítások
2/8

MVM ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázhálózati Zrt.

EGYÉB JOGSZABÁLYOK

a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

62/2011. (XII. 29.) BM rend.
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet

45/2004.
(VII.26.)
együttes rend.

BM-KvVM

65/1999. (XII. 22.) EüM rend.
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KMMÉM-KVM együttes rend.

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális
biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
Egyes nyomvonal jellegű építményekszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM rend.

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek
minimális munkavédelmi követelményeiről

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény végrehajtásáról

109/1999 (XII. 29.) FVM rend.
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet
21/2018. (IX. 27.) ITM rend.
143/2004 (XII. 22.) GKM rend.
2/2016. (I. 5.) NGM rendelet
46/2004. (IV. 16.) GKM rend.
16/2018. (IX.11) ITM rend.
86/2003. (XII. 16.) GKM rend.
44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet
6/2001. (III. 19.) GM rend.
4/2001. (II. 23.) GM rend.
47/1999. (VIII. 4.) GM rend.
31/1995. (VII. 25.) IKM rend.
28/1994. (X.28.) IKM rend.
19/1994. (V. 31.) KHVM rend.
3/2001. (I. 31.) KöViM rend.

az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek
Biztonsági Szabályzatáról
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített
gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz
tartályok időszakos ellenőrzéséről
a földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően
benyújtandó adatok köréről
a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges
szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben
foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról
az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről
a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és
megfelelőség tanúsításáról
a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről
a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények
minimális szintjéről
Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia-szolgáltatónak a
fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről
a közutak igazgatásáról
A közutakon végzett
követelményeiről

munkák

elkorlátozási

és
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6/2009. (IV.14.)
együttes rend.

KvVM-EüM-FVM

13/2016. (XII.20.) MEKH rend.

a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez
szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
a földgáz rendszerhasználati díjak, a különdíjak és a csatlakozási díjak mértékéről

29/2011. (VIII.3.) NGM rend.

a földgáz rendszerhasználati díjak, a különdíjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól
a földgáz rendszerhasználati díjak, a különdíjak és a csatlakozási díjak
meghatározásának keretszabályiról
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
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról
a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és
megfelelőség-tanúsításáról

4/2002.(II. 20.) SzCsM-EüM rend.

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó
minimális munkavédelmi követelményekről

11/2016. (XI. 14.) MEKH rend.
8/2016. (X. 13.) MEKH rend.
1/2014. (III.4.) MEKH rend.

5/1993. (XII. 26.) MüM rend.

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a
tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi
szakvizsga részletes szabályairól
egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki
biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos
üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló
9/2013. (III. 22.) NFM rendelet
biztonsági szabályzatról
az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan
robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet
rendszerekről.
21/2016. (VI. 9..) BM rendelet
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes
feltételeiről, az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről,
42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet
valamint az e tevékenységekre vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén
alkalmazandó jogkövetkezményekről
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint
az építésügyi hatósági szolgáltatásról
312/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet
Magyar Hegesztőminősítő Testület és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 15/2012 közlemény a minősített
műanyaghegesztők minősítési rendszeréről és az elméleti tesztkérdésekről
(EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és
a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2016. március 9.) (GAR)44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó
berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
45/2011. (XII.7.) BM rendelet
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SZABVÁNYOK
MSZ EN ISO 9001:2009.

Minőségirányítási rendszerek, Követelmények (ISO 9001:2008)

MSZ EN ISO 14001:2005.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR).
Követelmények (BS OHSAS 18001:2007)
Környezetközpontú irányítási rendszerek.
Követelmények és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:2004)

MSZ 1648:2000.

Közszolgáltatású vezetékes földgáz

MSZ 2373:1978.

Gázok normál állapota

MSZ 28001:2008.

BELSŐ (IVR) UTASÍTÁSOK
FOLYAMATLEÍRÁSOK, MUNKAUTASÍTÁSOK ÉS SZABÁLYOZÁSOK
EMF 01 Integrált Vállalatirányítási Rendszer auditja
EMF 02 Kockázatkezelés
EMF 04 Dokumentumok és adatok kezelése
EMF 05 Beérkező megkeresések az elosztói engedélyesnél
EMF 07 Rendszerhasználati szerződéskötés folyamata
EMF 12 Allokálás a gázelosztó rendszerben, elosztói engedélyes gázátvételi készenléti szabályzata

EMF 13 Munkavédelmi Szabályzat

EMF 14 Tűzvédelmi Szabályzat

EMF 15 Környezetvédelmi Szabályzat

EMF 20 A szabálytalan gázvételezéssel és szerződésszegéssel összefüggő társasági eljárások
EMF 21 Gázmérő leolvasás
EMF 23 Válsághelyzet kezelési Utasítás
EMF 24 Elosztási díjak számlázása
EMF 25 Munkaóra elszámolás folyamata
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EMF 26 Társasági gépjárművek és munkagépek üzemben tartásának rendje
EMF 27 Energiagazdálkodás
EMF 28 Fogyasztói elégedettség mérése
EMF 30 Biztonsági és vagyonvédelmi Szabályzat
EMU 20-01 Plombák használata, nyilvántartása, leltározása
EMU 21-03 Felhasználói hely ellenőrzés névátíráshoz
EMU 21-04 Központi leolvasás szervezés, területi leolvasási feladatok
EMU 21-05 Gázmérők mérésügyi felülvizsgálatával összefüggő társasági eljárások
EMU 21-06 Eljárásrend távadatküldő berendezéshez csatlakoztatott fogyasztásmérő berendezésen végzett műszaki
beavatkozások esetén
EMU 22-02 Beszállítók értékelése
EMU 22-03 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának szabályzata
G-F 2.1 Elosztói szolgáltatások
G-F 3.1 Gázelosztó vezetékek üzemeltetése, karbantartása
G-F 3.2 Üzemzavar elhárítás
G-F 3.3 Robbanásvédelmi dokumentáció
G-F 3.4 Ellenőrző-, vizsgáló berendezések felügyelete
G-F 4.1 Gázelosztó vezetékek létesítése
G-F 4.2 Gázelosztó vezetékek rekonstrukciója
G-F 6.1 Raktározás
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G-MU 1.1-1 Gázlámpák üzemeltetése
G-MU 2.1-1 Csatlakozóvezetékek és fogyasztói berendezések tervfelülvizsgálata
G-MU 2.1-2 Műszaki biztonsági ellenőrzés
G-MU 2.1-3 Gázmérővel és nyomásszabályozóval kapcsolatos beavatkozások
G-MU 3.1-1 Gázszagosítás ellenőrzése
G-MU 3.1-2 Hálózatellenőrzés
G-MU 3.1-3 Korrózióvédelem
G-MU 3.1-4 Hegesztés felügyelet
G-MU 3.1-5 Nyomásszabályozó állomás ellenőrzés, karbantartás
G-MU 3.1-6 Közműnyilatkozat kiadása
G-MU 3.1-7 Tervezett gázszolgáltatási szünetek kezelése, kommunikációja
G-MU 3.2-1 Üzemzavar elhárítás
G-MU 3.2-2 Diszpécserszolgálat működése
G-MU 3.2-3 Havária kezelés
G-MU 4.1-1 Igénybejelentések kezelése
G-MU 4.1-2 Gázelosztó vezeték tervezése
G-MU 4.2-1 Gázszakági nyilvántartás

TECH NOLÓGIÁK

T01 Gázelosztó vezetékek létesítése
T02 Gáznyomás-szabályozó állomások létesítése, üzemeltetése
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T03 Gázelosztó vezetékek üzemeltetése
T04 Földgázcsatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése, ellenőrzése, karbantartása

SEGÉDLETEK
S01 Gázelosztó vezeték tervezők és kivitelezők segédlete
S02 Csatlakozó vezetéket és felhasználói berendezéseket tervezők és kivitelezők segédlete
S03 Hitelesítési gázmérő cserét végző partnerek segédlete
S04 Távadatküldő berendezéshez csatlakoztatott fogyasztásmérő berendezésen végzett műszaki beavatkozásokat végző
partnerek segédlete
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