Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt

Hatályos: 2009. július 1-től

Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok
1993. évi XLVIII. törvény
2008. évi XL. törvény
2003. évi XLII. törvény
1990. évi LXXXVII. törvény
2003. évi CXXIX törvény
2001. évi LXIV. törvény
1997. évi CXLI. törvény
2000. évi LXXX. törvény

1999. évi LXXIV. törvény

1997. évi LXXVIII. törvény
2001. évi LXIV. törvény
1996. évi LXXVI. törvény
1996. évi LIV. törvény
1996. évi LIII. törvény
1995. évi LIII. törvény
1995. évi XXVIII. törvény
1994. évi LV. törvény
1993. évi X. törvény
1991. évi XLV. törvény
1995. évi LVII. törvény
19/2009. (I.30.) Korm. rendelet
20/2009. (I.30.) Korm. rendelet

121/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet
187/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet
111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet
289/2007. (X.31.) Korm. rendelet
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

90/2007. (VII. 24.) Korm. rendelet
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel
a földgázellátásról
a földgázellátásról
az árak megállapításáról
a közbeszerzésekről
a kulturális örökség védelméről
az ingatlan-nyilvántartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról
szóló 109/1999. (XII.29) FVM rendelettel
az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi kérdésekről
szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75.
ülésszakán elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről
a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
az épített környezetalakításáról és védelméről
a kulturális örökség védelemről
a földmérési és térképészeti tevékenységről
az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a
végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel
a természet védelméről
a környezet védelmének általános szabályairól
a nemzeti szabványosításról
a termőföldről
a termékfelelősségről
a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelettel
a vízgazdálkodásról
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról
aA földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII.29.) Korm.
rendelet módosításáról
az Európai Unióhoz történő csatlakozás kapcsán szükséges egyes
építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
a földgáz határon keresztül történő szállításáról
a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról
a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális
támogatásáról
az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a
kivitelezési dokumentáció tartalmáról
az országos településrendezési és építési követelményekről
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról
a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő
szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági
közreműködések megszüntetéséről és módosításáról
a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
a felszín alatti vizek védelméről
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról
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21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet
10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVMKHVM együttes rendelet
15/2004. (V. 21.) BM rendelet
74/2006. (X. 31.) GKM rendelet
46/2004. (IV. 16.) GKM rendelet
63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet
11/2004. (II. 13.) GKM rendelet
12/2004. (II. 13.) GKM rendelet

91/2007. (XI.20.) GKM rendelet

96/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
81/2003. (XII. 10.) GKM rendelet
70/2003. (X. 28.) GKM rendelet
94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet

89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

8/2003. (II. 19.) GKM rendelet
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet
6/2001. (III. 19.) GM rendelet
4/2001. (II. 23.) GM rendelet
28/2006 (V. 15.) GKM rendelet
47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM
rendelet
45/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
143/2004 (XII: 23.) GKM rendelet
39/1999. (VII. 6.) GM rendelet

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet
6/1996. (II. 21.) IKM rendelet
74/2006. (X.31.) GKM rendelet

Hatályos: 2009. július 1-től
a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez
szükséges határértékekről
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó
szabályokról
az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető csatlakozási
díjról
a földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban
kötelezően benyújtandó adatok köréről
a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági
felügyeletéről
a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó
Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
gáz csatlakozó vezetékekre és a fogyasztói berendezésekre
vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról
a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős
munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és
gyakorlatról
a Magyar Energia Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási és a felügyeleti díj
fizetésének szabályairól
a földgáz közüzemi díjainak megállapításáról
az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről
a földgáztárolókhoz, a szállító- és elosztóvezetékekhez való
hozzáférésnél elsőbbséget élvező fogyasztókról
a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról
a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy
palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági
felügyeletéről
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során
bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset
bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági
szabályzat közzétételéről
a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről
és megfelelőség-tanúsításáról
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
a gázszerelők nyilvántartásáról
Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról
a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes épületnek nem
minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló
műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről
a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
a hegesztők minősítéséről
az együttműködő földgázhálózat fejlesztéséért szedhető csatlakozási
díjról
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28/1994. (X.28.) IKM rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
együttes rendelet
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet
96/2005.(XI.4.) GKM rendelete
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet
109/1999 (XII. 29.) FVM rendelet
80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KMMÉM-KVM együttes rendelet
3/1979. (Ép. ÉrtesÍtő 11. szám)
ÉVM utasítás
3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet
143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet
157/1997. (IX. 26.) Korm. sz.
rendelet
22/1998 (IV. 17.) IKIM rendelet
13/2004. (II. 13.) GKM rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM
együttes rendelet
253/1997. (XII. 20.) Korm. sz.
rendelet
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet
27/1996. (X. 30.) BM rendelet
104/2006. (IV.28.) Korm rendelet
244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet

Hatályos: 2009. július 1-től
a gázszolgáltatónak, a gázértékesítőnek és a villamosenergiaszolgáltatónak a fogyasztók társadalmi érdekképviseleti
szervezeteivel való együttműködéséről
az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának
részletes szabályairól
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról
az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó
szervezetek alkalmasságának igazolásáról
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre
vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól
a közutak igazgatásáról
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
végrehajtásáról
A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó
Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
Egyes nyomvonal jellegű építmények kötelező alkalmassági idejéről
A közműnyilvántartásról
A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági
követelményeiről
A Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
Az építészeti műszaki tervezési jogosultság általános szabályairól
Egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének
tanúsításáról
az Ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek
megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendje és
forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról
Az építési termékek műszaki követelményeinek megfelelőség
igazolásának valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának
részletes szabályairól
Az országos településrendezési és építési követelményekről
az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a
kivitelezési dokumentáció tartalmáról
Egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó
szervezetek alkalmasságának igazolásáról
A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól.
Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól.

Utolsó frissítés: 2009. március 31.
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Elosztói engedélyes tevékenységéhez kapcsolódó szabványok

MSZ 1648:2000. szabvány:

Közszolgáltatású vezetékes földgáz

MSZ 2373:1978. szabvány:

Gázok normál állapota

MSZ 28001:2003. szabvány:

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási
rendszere (MEBIR). Követelmények (OHSAS 18001:1999)

MSZ EN ISO 9001:2001. szabvány:

Minőségirányítási rendszerek,
Követelmények

MSZ EN ISO 14001:2005. szabvány:

Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények
és alkalmazási irányelvek (ISO 14001:2004)
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Elosztói engedélyes tevékenységéhez belső (IVR) utasítások
FOLYAMATLEÍRÁSOK:
EMF 01 Integrált Vállalatirányítási Rendszer auditja
EMF 02 Helyesbítő és megelőző tevékenység
EMF 03 Oktatás
EMF 04 Dokumentumok és adatok kezelése
EMF 05 Beérkező észrevételek kezelése az elosztói engedélyesnél
EMF 06 Elosztói szolgáltatások
EMF 07 Elosztói szerződéskötés folyamata
EMF 08 Ellenőrző-, mérő-, vizsgáló berendezések felügyelete, nyilvántartása
EMF 25 Fogyasztói elégedettség vizsgálat
EMF 09 Idegen tulajdonú gázelosztó hálózatok üzemeltetési szerződéseinek kezelése
EMF 10 A csatlakozási igénybejelentések kezelése
EMF 11 Gázellátó rendszerek fejlesztése és rekonstrukciója
EMF 12 Nominálás és allokálás a gázelosztó rendszerben elosztói engedélyes gázátvételi készenléti
szabályzata
EMF 16 Gázelosztó vezetékek létesítése
EMF 17 Gázelosztó vezetékek üzemeltetése, karbantartása
EMF 19 Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések, kiviteli terveinek műszaki-biztonsági
felülvizsgálata és üzembe helyezése
EMF 20 A szabálytalan gázvételezéssel és szerződésszegéssel összefüggő társasági eljárások
EMF 21 Gázmérő leolvasás
EMF 22 Beszerzési és logisztikai folyamatok szabályozása
EMF 23 Vészhelyzetkezelési Utasítás
EMF 24 Elosztási díj számlázása

MUNKAUTASÍTÁSOK:
EMU 16-01 Gázelosztó vezeték műszaki kiviteli terveztetése beszállítóval
EMU 16-02 Szolgáltatói szakvélemény és közműnyilatkozat kiadása
EMU 17-01 Gázszagosítás ellenőrzése
EMU 17-02 Gázelosztó hálózat nyomvonal ellenőrzés gyakorisága, módszerei
EMU 17-03 Gázelosztó vezetékek korrózióvédelme
EMU 17-04 Gázelosztó vezetékek hegesztésének felügyelete
EMU 17-05 Gázelosztó vezetékek szakági nyilvántartása
EMU 17-06 Nyomásszabályozó, fogadóállomások ellenőrzése, karbantartása
EMU 17-07 Gázelosztó vezeték és nyomásszabályozó állomás villamos berendezéseinek létesítése,
üzemeltetése
EMU 18-01 Üzemzavar elhárítás
EMU 20-01 Biztonsági záróelemek és plombák használata, nyilvántartása
EMU 21-01 Nyomásszabályozó és gázmérőcsere
EMU 21-02 Fogyasztó kikapcsolása, visszakapcsolás
EMU 21-03 Fogyasztási hely ellenőrzés névátíráshoz
EMU 21-04 Központi leolvasás szervezés, területi leolvasási feladatok
EMU 22-01 Stratégiailag fontos anyagok minőség-ellenőrzése
EMU 22-02 Beszállítók értékelése
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SZABÁLYZATOK:
EMF 13 Munkavédelmi Szabályzat
EMF 14 Tűzvédelmi Szabályzat
EMF 15 Környezetvédelmi Szabályzat
EMF 18 Üzemzavar- elhárítási és Készenléti Szabályzat
TECHNOLÓGIÁK:
T-01 Gázelosztó vezetékek létesítése
T-02 Gáznyomásszabályozó és mérőállomások létesítése, üzemeltetése
T-03 Gázelosztó vezetékek üzemeltetése
T-04 Csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése, ellenőrzése,
karbantartása
SEGÉDLETEK:
S01 Gázelosztó vezetéket tervezők és kivitelezők segédlete
S02 Csatlakozó vezetéket és felhasználói berendezéseket tervezők és kivitelezők segédlete
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