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Kérdésbank 

Tartalom (ABC sorrendben): 

Bányászat:      1- 2. oldal 

Földgázelosztás:     2- 3. oldal 

Mélyfúrás:      4- 5. oldal 

PB töltőüzem és tárolótelep, falugáz tartálypark:  5- 6. oldal 

Szállítás:      6 - 7. oldal 

Jogszabályok      7. -8. oldal 

 

Bányászat 

1. Milyen hatóság adja ki a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények létesítési 

engedélyét? 

2. Melyik szerv jelöli ki a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények felügyeleti 

személyét? 

3. Milyen intézkedések szükségesek a kőolaj- és földgázbányászati létesítményeknél 

előforduló hibák, veszélyek felismerésére, behatárolására és elhárítására? 

4. Ki irányíthatja a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények építését? 

5. Milyen szabályok vonatkoznak a gépek, berendezések, létesítmények üzemeltetésére? 

6. Milyen szabályok vonatkoznak a bányászati létesítmények villamos berendezései 

használatára? 

7. Milyen szabályok vonatkoznak a villamos berendezések ellenőrzésére? 

8. Milyen feltétellel lehet hegesztési műveletet végezni bányászati létesítményen? 

9. Kinek kell jóváhagyni a tűzvédelmi szabályzatot? 

10. Hogyan kell meghatározni a mélyfúrású kutak biztonsági övezetét? 

11. Hogyan csökkenthető a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények biztonsági övezete? 

12. Milyen megfelelőségi nyilatkozat kell a kőolaj- és földgázbányászati létesítményeknél 

használt eszközökre? 

13. Milyen szabályok vonatkoznak az üzemzavar elhárításra? 

14. Milyen feltételekkel lehet kitörésvédelmi munkacsapatot létrehozni? 

15. Mi a szerepe a művelési tervnek? 

16. Mennyi volt Magyarország 2019. évi földgáz termelése? 

17. Mennyi volt Magyarország 2019. évi kőolaj termelése? 

18. Mennyi volt Magyarország 2019. évi PB-gáz felhasználása? 

19. Milyen engedéllyel szabad javítási munkálatokat végezni a kútfejszerelvényen? 

20. Milyen gyakran kell mérni a termelő kút hozamát? 

21. Hogyan kell kijelölni a robbanásveszélyes zóna határait? 

22. Milyen kialakítású legyen technológiai területen a kommunális csatorna fedele? 

23. Kinek a feladata a telephelyi napló, az ellenőrzési napló, a munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktató napló vezetése? 

24. Ki hagyja jóvá a technológiai tartályok időszakos vizsgálatának időpontját és a vizsgálat 

tartalmát? 

25. Mi a tartalma a technológiai tartályok időszakos vizsgálatának? 

26. Milyen szabályok szerint kell a biztonsági szerelvényeket használni? 

27. Mit kell tenni a technológiai rendszerből kikerülő éghető gázokkal? 

28. Mit kell tenni a technológiai rendszerből kikerülő stabil gazolinnal? 

29. Milyen nyomáspróbát kell tartani a telephelyi csővezetéken? 

30. Ki határozza meg a szilárdsági és a tömörségi nyomáspróba tartalmát? 
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31. Hogyan kell dokumentálni a nyomáspróbát? 

32. Milyen szabályok szerint folyhat a szilárdsági nyomáspróba? 

33. Hogyan kell végezni a szilárdsági nyomáspróbát? 

34. Milyen szabályok szerint folyhat a tömörségi nyomáspróba? 

35. Hogyan kell végezni a tömörségi nyomáspróbát? 

36. Mi a tömörségi nyomáspróba eljárása? 

37. Hogyan távolítják el a nyers földgáz szilárd szennyeződését? 

38. Hogyan távolítják el a nyers földgáz víztartalmát? 

39. Hogyan távolítják el a nyers földgáz cseppfolyós szénhidrogén tartalmát? 

40. Hogyan távolítják el a nyers földgáz szén-dioxid tartalmát? 

41. Hogyan kell kezelni a betárolásra kerülő földgázt? 

42. Milyen rendszerben működnek a kutak a föld alatti tárolónál? 

43. Hogyan alakulnak a be- és kitárolt gáz tüzeléstechnikai jellemzői? 

44. Hogyan kell biztosítani a föld alatti földgáz tárolóknál a kútbekötő vezeték 

védőtávolságát? 

45. Mi tiltott a föld alatti földgáz tárolóknál a kútbekötő vezeték védőtávolságán belül? 

46. Mik a föld alatti tárolók feletti területen az építési korlátozások? 

47. Milyen tilalmak vonatkoznak a védőtávolságra? 

48. Hogyan kell meghatározni a fáklya biztonsági övezetének nagyságát? 

49. Milyen korrózió elleni védelmet kell biztosítani a technológiai berendezéseken? 

50. Milyen korrózió elleni védelemmel kell ellátni a kutak béléscsövét? 

Földgázelosztás 

1. Milyen szintű jogszabály melléklete a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata? 

2. A nagynyomású gázelosztó vezeték tervezésére, építésére mely műszaki biztonsági 

szabályzat előírásait kell alkalmazni? 

3. Gázelosztó vezeték vonatkozásában mi minősül gázüzemi tevékenységnek? 

4. Milyen kötelezettséget ír elő a bányászatról szóló törvény a földgázelosztók számára a 

gázüzemi tevékenység vonatkozásában? 

5. Milyen általános előírást tartalmaz a GVBSZ a gázelosztó vezeték tervezésére? 

6. Melyik a helyes állítás a gázelosztó vezeték és tartószerkezetei méretezésére vonatkozóan? 

7. A gázelosztó vezeték szilárdsági és alakváltozási számításainál elegendő-e a tervezési 

nyomás figyelembevétele? 

8. Acél anyagú elosztóvezeték esetén a tervezési tényező értékét belső túlnyomásra mely 

szempontok szerint kell megválasztani? 

9. A gázelosztó vezeték védőtávolságát hogyan kell kijelölni? 

10. A gázelosztó vezeték lefúvatására szolgáló fáklya hőhatásövezetét ki határozhatja meg?   

11. A térszint felett szerelt gázelosztó vezetékek védőtávolsága függetleníthető-e azok 

elhelyezési körülményeitől? 

12. Szabadban elhelyezett felszíni berendezések esetén, ha gázkiáramlással kell számolni, 

védőzónát, biztonsági övezetet meg kell-e határozni? 

13. Térszint feletti létesítés esetén az anyagkiválasztásnál és a  méretezésnél mely szilárdsági 

jellemzőket kell figyelembe venni? 

14. A robbanásveszélyes zóna határát hogyan kell meghatározni? 

15. Milyen előírás vonatkozik a gázelosztó vezeték védőcsöves védelmére? 

16. Mi alapján dönt a tervező a villámvédelem kialakításának szükségességéről? 

17. Hol köteles szabályozni a földgázelosztó a hegesztési eljárást, az eljáráshoz tartozó személyi 

és tárgyi követelményeket? 

18. Milyen feltételek fennállása esetén érvényes az acél- és műanyaghegesztők tanúsítása? 
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19. Mikor kell elvégezni az elkészült vezetékszakaszon a nyíltárkos műszaki felülvizsgálatot? 

20. Mit kell ellenőrizni a műszaki felülvizsgálat során? 

21. Az elosztóvezeték szilárdsági nyomáspróbája milyen nyomásérték, vizsgálati időtartam és 

közeg alkalmazása esetén tekinthető elfogadottnak? 

22. Az elosztóvezeték tömörségi nyomáspróbája milyen nyomásérték, vizsgálati időtartam és 

közeg alkalmazása esetén tekinthető elfogadottnak? 

23. Mikor kell az elosztóvezeték védelmére aktív korrózióvédelmet tervezni? 

24. Függhet-e a nyomáspróba időtartama az elosztóvezeték nyomáspróba alá vett 

vezetékszakaszának térfogatától? 

25. Mely feltételek teljesülése esetén helyezhető üzembe az építési engedélyköteles gázelosztó 

vezeték? 

26. Mely feltételek egyidejű fennállása esetén fogadható el a technológiai célú berendezésekhez 

tartozó kezelő- és tartózkodó helyiségek kialakítása? 

27. Árvízvédelmi töltés elosztóvezetékkel alulról, milyen feltételekkel keresztezhető? 

28. Milyen feltételek teljesülése mellett fogadható el acél anyagú elosztóvezeték 

korrózióvédelme védőcső nélküli út-, vasútkeresztezés esetén? 

29. Melyek a hegesztési tevékenység felügyeletére a műszaki-biztonsági szabályzatban 

meghatározott előírások? 

30. Az elosztóvezeték tartószerkezeteinek méretezésére a műszaki-biztonsági szabályzat 

hogyan rendelkezik? 

31. Mechanikai védelmet szolgáló védőcső esetére a műszaki-biztonsági szabályzat előírja-e a 

védőcső kiszellőztetésének biztosítását? 

32. Hogyan szabályozza a műszaki-biztonsági szabályzat a hegesztési rendszer ellenőrzését és 

felügyeletét? 

33. Gázelosztó vezetéken ki végezhet hegesztést? 

34. Mely feltételek egyidejű teljesülése esetén tekinthető érvényesnek a hegesztő tanúsítása? 

35. A földgázelosztó működési területén alkalmazott saját munkavállaló hegesztőinek 

tanúsítását az MBIR-e alapján elvégezheti-e? 

36. Hogyan kell biztosítani a hegesztési napló ellenőrizhetőségét? 

37. Milyen előírás vonatkozik a hegesztési varrat javítására? 

38. Hogyan szabályozott a hegesztési varratok vizsgálata és minősítése? 

39. Milyen ellenőrzések végzésére kötelezett a hegesztő és a hegesztésirányító az egyes varrat 

vonatkozásában? 

40. Mely esetben nem kell a hegesztési varratokat roncsolásmentes vizsgálattal ellenőrizni? 

41. Milyen kötelezettség áll fenn a hibás hegesztési varratot/varratokat készítő 

hegesztőgépekkel kapcsolatban? 

42. Hibás varrat kivágását és javítását követően előírás-e a hibaokok kivizsgálása és a hasonló 

esetek megelőzésére az intézkedés megtétele? 

43. Van-e, és ha igen, milyen intézkedési kötelezettsége van az építtetőnek az elkészült 

elosztóvezeték műszaki felülvizsgálatára vonatkozóan? 

44. Ki jogosult a műszaki felülvizsgálat minősítésére? 

45. Előírás-e, és kinek a kötelezettsége a gáz alá helyezés megkezdése előtt a megépített 

gázelosztó vezetéken a végellenőrzés elvégzése? 

46. Mikor tekinthető sikeresnek a végellenőrzés? 

47. Kinek kell elkészíteni és mit kell tartalmazni a megvalósulási dokumentációnak? 

48. Kinek és milyen dokumentumokat kell biztosítani a műszaki felülvizsgálatra? 

49. Végezhető-e, ha igen, milyen feltételekkel az üzemelő elosztóvezeték 1-1 m-es övezetében 

gépi földmunka? 

50. Közterületen végzett alépítményi munkák előírásait kell-e, ha igen, kinek és milyen módon 

szabályozni? 
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Mélyfúrás 

1. Melyik hatóság engedélyezi a mélyfúrást? 

2. Milyen fúrások nem tartoznak a mélyfúrás kategóriába? 

3. Milyen anyaga legyen a fúrókötélnek? 

4. Mikor kell cserélni a fúrókötelet? 

5. Milyen anyagú kötél használható behúzó kötélnek? 

6. Ki határozza meg a kihorgonyzó kötél jellemzőit? 

7. Milyen eszközök tartoznak a fúrószerszám fogalmába? 

8. Hogyan kell kezelni a fúrásnál keletkező szennyezett vizet? 

9. Milyen szabály van a fúrótorony kikötésére? 

10. Hogyan kell méretezni a fúrótorony emelő elemei teherbírását? 

11. Milyen maximális terhelést kell megtartani az emelőmű fékberendezésének? 

12. Hogyan kell ellenőrizni az emelő és forgató berendezések megfelelőségét? 

13. Milyen feltételek vonatkoznak a gépkulcsra? 

14. Milyen üzemi feltételek mellett használható az emelőmű? 

15. Milyen üzemi feltételek mellett használható a szivattyú? 

16. Milyen üzemnyomásra kell méretezni az öblítő rendszer elemeit? 

17. Milyen nyomáson kell vizsgálni az öblítő rendszer egyes elemeit a mélyfúrás megkezdése 

előtt? 

18. Milyen nyomásmérő műszert kell használni az öblítőrendszernél? 

19. Milyen esetben kell a mélyfúráshoz geológiai-műszaki terv? 

20. Mik a cementezés főbb szabályai? 

21. Mik a főbb mentési szabályok? 

22. Milyen körülmények között folyhat szelvényezés? 

23. Mik a mentési munkák főbb szabályai? 

24. Mik a felügyeletet ellátó személy feladatai? 

25. Hogyan rögzítik a béléscsövet? 

26. Milyen szabályok szerint ellenőrzik az öblítőfolyadékot? 

27. Milyen lehet a kivételesen megengedett koronaterhelés? 

28.Milyen szabályok vannak a terheléspróbára? 

29. Melyek a rendkívüli műveletekre vonatkozó szabályok? 

30. Mi a kitörésgátló szerkezet feladata? 

31. Milyen szabályok vonatkoznak a fúráson kívüli egyes műveletekre? 

32. Melyek a meghajtó motorokra vonatkozó szabályok? 

33. Melyek a mozgó géprészekre vonatkozó főbb szabályok? 

34. Melyek az emelőműre vonatkozó szabályok? 

35. Melyek a kitörésgátló szerkezeti felülvizsgálatra vonatkozó főbb szabályok? 

36. Milyen legyen a fúrókötél szakítóereje? 

37. Hol lehet kijelölni a fúrás helyét? 

38. Hogyan kell kijelölni a villamos veszélyességi övezet határait? 

39. Hol engedhető meg a dohányzás és a nyílt láng használata? 

40. Hogyan kell kijelölni a fáklya biztonsági övezetét? 

41. Mik a kútmunkálat megkezdésének feltételei? 

42. Hogyan kell kijelölni a kút biztonsági övezetét? 

43. Milyen jogszabály rendelkezik a mélyfúrásról? 

44. Mit tartalmaz a geológiai-műszaki terv? 

45. Milyen réteg jellemzőkkel kell számolni Magyarországon a mélyfúrás során? 

46. Milyen mélyfúrási technikákat alkalmaznak? 

47. Milyen anyagokkal növelik a fúróiszap sűrűségét? 

48. Mikor kell kitörésgátlót felszerelni? 
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49. Mikor szükségesek a rendkívüli műveletek? 

50. Mi a fúróiszap feladata? 

PB töltőüzem és tárolótelep, falugáz tartálypark 

1. Milyen kategóriájú töltőtelepeket ismer? Milyen szabályok szerint létesíthető PB-gáz tartály? 

2. Milyen szabályok szerint létesíthető PB-gáz tartály? 

3. Melyek a PB-gáz palacktöltő üzemek létesítésének főbb szabályai? 

4. Milyen minőségirányítási rendszerrel kell rendelkezni a töltőtelep üzemeltetőjének? 

5. Mekkora legyen a PB-gáz vezeték tervezési nyomása? 

6. Milyen mértékű biztonsági övezetet kell biztosítani, és milyen lehet annak elhelyezkedése a 

töltőtelep vonatkozásában? 

7. Hogyan kell a töltőtelep helyiségeiből elvezetni a gázzal szennyezett technológiai 

szennyvizet? 

8. Milyen előírások vonatkoznak a töltőtelep telepítési helyének kijelölésekor? 

9. Mire kell kiemelt figyelemmel lenni a telepítési távolságok meghatározásánál? 

10. Milyen követelménynek kell megfelelni a föld feletti tárolótartályok közelében kialakítandó 

felfogó térnek? 

11. Milyen kialakítású tartályokat telepíthetők a PB-gáz töltő- és tároló telepeken? 

12. Milyen kialakítású lehet a szivattyú teréhez közvetlenül csatlakozó létesítmény falsíkján 

kialakítandó ablakfelület? 

13. Merre nyílhat a gázkompresszor teréhez közvetlenül csatlakozó létesítmény ajtaja? 

14. Milyen funkciókkal kell rendelkeznie a szivattyúhoz és a gázkompresszorhoz tartozó 

kapcsolóberendezésnek? 

15. Milyen kiegészítő tartozékokat kell beépíteni a töltő- és a lefejtő helyről kiinduló folyadék- 

és gázfázisú vezetékbe?   

16. Milyen követelményeknek kell megfelelni a PB-gáz ellátó rendszerbe beépített 

anyagoknak? (A 11. és 13. kérdéseid egyeznek, így tettem.) 

17. Milyen lehet a töltőépületben a töltőhelyiségtől az egyéb feladatok ellátására szolgáló 

helyiségeket elválasztó válaszfal kialakítása? 

18. Milyen mértékadó hőmérsékletet kell figyelembe venni a technológiai csővezetékek, 

csőidomok, szerelvények és kötőelemek anyagának megválasztásánál? 

19. Milyen alapvető követelményeknek kell megfelelni a szerelvények elhelyezésénél? 

20. Hol alkalmazható technológiai csővezetékben oldható kötés? 

21. Milyen kiemelt szempontokra kell figyelemmel lenni a csővezetékek tartószerkezeteinek 

méretezésénél? 

22. Kell-e, és hol a folyadékot szállító technológiai csővezetékbe nyomáshatároló elemet 

beépíteni? 

23. Kell-e biztosítani a beépített nyomáshatároló elemek üzem közbeni kiszerelhetőségét? 

24. Hogyan helyezhetők el a PB-gáz töltő- és tároló üzemben a technológiai egységek? 

25. Hogyan kell beépíteni a nyomáshatolókat, figyelemmel a kiáramló közeg környezetére? 

26. Milyen levegőt vagy semleges gázt kell használni pneumatikus távműködtető rendszerben?   

27. Hol nem helyezhető el technológiai csővezeték szerelvénye? 

28. Melyek a PB-gáz töltő- és tároló telepek elhelyezésének általános követelményei? 

29. A töltőtelepen belül beépített szivattyú és a kompresszor alapja hol helyezkedhet el 

környezetének talajszintjéhez képest? 

30. Hová kell beépíteni elzáró szerelvényeket szivattyú, illetve gázkompresszor 

kiszakaszolhatósága biztosítása céljából? 

31. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a PB töltő- és lefejtő helyek kialakításakor? 

32. Mely esetekben kell lefejtő szivattyúk vagy kompresszorok távműködtetéssel történő 

leállítását biztosítani? 
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33. Milyen intézkedés megtétele szükséges, ha a tárolótartály hőmérséklete meghaladhatja a 

tartály méretezésénél figyelembe vett hőmérsékletet? 

34. Milyen előírások vannak a szivattyút és gázkompresszor adattáblájával kapcsolatban? 

35. Hány oC lehet a szivattyú, a gázkompresszor, valamint a meghajtómotor felületének 

megengedett legnagyobb hőmérséklete? 

36. Ki határozhatja meg szilárdsági és tömörségi nyomáspróba módját, feltételrendszerét? 

37. Hol kell előírni a nyomáspróba megfelelőségi követelményeit? 

38. Milyen feltételeknek megfelelő tömlő használható töltésre és lefejtésre? 

39. Kell-e a töltőtelepről térképet készíteni, és milyen határidővel kell a bekövetkezett 

változásokat átvezetni? 

40. Kell-e az üzem technológiai folyamatairól folyamatábrát készíteni, és milyen határidővel 

kell az abban bekövetkezett változást átvezetni? 

41. Milyen üzemi nyomásra kell tervezni a PB-gáz vezetékeket? 

42. Hogyan kell meghatározni a cseppfolyós PB-gázvezeték szakaszoló szerelvényeinek 

távolságát? 

43. Hol szabályozott a technológiai rendszer hegesztése? 

44. Ki végezhet hegesztést a technológiai csővezetéken? 

45. Milyen kötelezettség van a hegesztési varratok azonosíthatóságára vonatkozóan? 

46. Milyen rendelkezés van a technológiai csővezeték és minden gáztöltetű nyomástartó 

berendezés hegesztési varratainak roncsolásmentes vizsgálatára? 

47. Hibás varratszakaszt hány esetben szabad javítani? 

48. Melyek a PB-gáz töltő- és tároló telepeken a hegesztési varrat vizsgálat követelményei? 

49. Milyen hegesztési technológia birtokában végezhető javítás? 

50. A propángáz elosztóvezeték megtáplálását biztosító tartály mely rendelet hatálya alá 

tartozik? 

Szállítás 

1. Milyen előírások szerint kell tervezni, üzemeltetni a szállítóvezetéket? 

2. Hogyan kell meghatározni a 100 bar feletti üzemi nyomású szállítóvezeték biztonsági 

övezete mértékét? 

3. Hogyan kell meghatározni a lefúvató fáklya biztonsági övezetét? 

4. Hogyan helyezhetők el a technológiai egységek? 

5. Mennyi legyen a párhuzamos szállítóvezetékek közti távolság? 

6. Hogyan kell kialakítani a szállítóvezeték és a műtárgy keresztezést? 

7. Mire kell ügyelni a szállítóvezeték és folyó keresztezésénél? 

8. Hogyan kell értelmezni a földgáz szállítóvezeték tervezési nyomását? 

9. Hogyan kell meghatározni a szállítóvezeték szakaszoló szerelvényei távolságát? 

10. Mekkora legyen a szállítóvezeték tervezési nyomása? 

11. Hogyan kell meghatározni a szállítóvezeték és az alkotórészeit képező állomások telepítési 

távolságát? 

12. Meddig kell biztosítani a nyomáshatároló szerkezetek ellenőrizhetőségét? 

13. Mire kell ügyelni új szállítóvezeték katódos védelménél? 

14. Milyen technológiával kell rendelkezni a szállítóvezeték kivitelezőjének? 

15. Hogyan kell méretezni a szállítóvezeték tartószerkezeteit? 

16. Mit kell figyelembe venni a telepítési távolságoknál? 

17. Milyen nyomáson folyjon a szilárdsági nyomáspróba? 

18. Mire kell ügyelni a folyadékkal nyomáspróbázás megkezdése előtt? 

19. Milyen közeggel végezhető a tömörségi nyomáspróba? 

20. Hogyan kell a nyomáspróbát dokumentálni? 

21. Kell-e nyomáspróbát tartani meghibásodott szerkezeti elem cseréje után? 
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22. Hol állítják be a földgáz alsó hőértékét? 

23. Milyen toleranciával állítják be a földgáz alsó hőértékét? 

24. Hol vannak a csőgörény indító és fogadó állomások? 

25. Kell-e fizetni a földgáz szagosításért? 

26. Hol adják át, veszik át a magyar tőzsdén vásárolt földgázt? 

27. Hogyan kell tervezni a szállítóvezeték folyó keresztezését? 

28. Milyen szabályok vonatkoznak a szállítóvezeték és villamos légvezeték keresztezésére? 

29. Milyen dokumentációt kell készíteni a villamos berendezések szerelése után? 

30. Milyen jogszabály vonatkozik a szállítóvezeték tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére, 

karbantartására, átalakítására, felújítására és elbontására? 

31. Mi az engedélyező hatóság a  szállítóvezeték tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére, 

karbantartására, átalakítására, felújítására és elbontására? 

32. Milyen követelményekkel teljesíthetők a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági 

Szabályzata előírásai? 

33. Hogyan alakul a földgáz alsó hőértéke az országban? 

34. Mérgező-e a földgáz szagosító anyaga? 

35. Hol mérik a földgáz minőségét? 

36. Mit jelent a nominálás? 

37. Milyen szervezet hagyja jóvá a Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi 

Szabályzatát (ÜKSZ)? 

38. A földgáz milyen jellemzőit állítják be a szállítóvezetéki kompresszor állomásokon? 

39. Milyen gyakran készül országos földgáz mérleg? 

40. Milyen díjat kell fizetni a földgáz szállításért? 

41. Mit jelent a felhasználó vásárolt kapacitása? 

42. Melyik felhasználóra vonatkozik a gázfogyasztás korlátozása? 

43. A mérő nélküli felhasználó milyen díjat fizet? 

44. Mit jelent a gázév? 

45. Ki állapítja meg a felhasználói korlátozási besorolást? 

46. Mi az allokálás? 

47. A szállító mikor olvassa le a gázátadók gázmérőit? 

48. Milyen szabályozás szerint kell fizetni a földgáz szállításért? 

49. Mit jelent a gázellátási sziget? 

50. Hogyan méri a szállító a földgáz összetételét? 

 

Jogszabályok 

Törvények 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19243.377249 

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.392150 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.376696 

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23533.361227 

Kormányrendeletek 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19243.377249
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.392150
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117673.392150
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.376696
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23533.361227
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203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

végrehajtásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=35923.377471 

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

berendezések hatósági felügyeletéről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102456.379529 

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

rendelkezéseinek végrehajtásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124061.388348 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126396.375863 

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

építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=147079.380151 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő 

szakmagyakorlási tevékenységekről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.383497 

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

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161971.375866 

Miniszteri rendeletek 

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

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.371247 

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről 

és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=94787.358995 

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=210389.385304 

6/2010. (VII. 6.) NFM rendelet a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130305.187453 

8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági 

Szabályzatáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130428.187676 

44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 

követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198878.371963 

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a 

Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=210389.385304 
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