Üzletszabályzat 3. sz. Függelék

JAS Budapest Zrt.

3. sz. Függelék
Jogszabályok, szabványok és belső utasítások

Törvények
•

a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)

•

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény

•

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

•

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

•

az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény

•

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

•

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. V.
törvény

•

a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény

•

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET)

•

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

•

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

•

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

•

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény

•

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény

•

a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény

•

a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény

Kormányrendeletek
•

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

•

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet

•

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági
felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet

•

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

•

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

•

110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz
biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén
szükséges egyéb intézkedésekről
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•

a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról,
valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet

•

a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének
lehetetlenülése esetén a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása
következtében alkalmazandó eljárásról szóló 296/2015. (X.13.) Korm. rendelet

•

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

A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal rendeletei
•

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
szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet

•

az új földgáz árszabályozási ciklus megállapításáról szóló 9/2015. (XI. 12.) MEKH
rendelet

•

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

•

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

Miniszteri rendeletek
•

a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergia szolgáltatónak a
fogyasztók társadalmi érdekképviseleti szervezeteivel való együttműködéséről szóló
28/1994. (X. 28.) IKM rendelet

•

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

•

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági
követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata
közzétételéről

•

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

Szabványok
•

MSZ 1648:2016

Közszolgáltatású, vezetékes földgáz

•

MSZ ISO 13443

Földgáz. Szabványos referencia feltételek

•

MSZ-09-74.0011-1

Gázszagosítás. Alapfogalmak és meghatározások

•

MSZ-09-74.0011-5

Közszolgáltatású gázok szagosítás ellenőrzése, dokumentálása

•

MSZ ISO 5167-1

Mérőperemes mérés
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•

MSZ ISO 9951

Turbinás áramlásmérés

•

MSZ ISO 6974
meghatározása.

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

•

MSZ ISO 6976:2017 Földgáz. A hőértékek, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbeszám számítása a gázösszetételből

Belső utasítások
•

Szervezeti és Működési Szabályzat
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