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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a  

Név:    Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség  

    [továbbiakban: ”MSZKSZ” vagy ”Eladó”] 

Székhely:   1037 Budapest, Montevideo u. 16/B. 

Levelezési cím:   1037 Budapest, Montevideo u. 16/B. 

Bírósági nyilv. szám:  Fővárosi Törvényszék 5599 

Adószám:   18053302-2-44 

Számlavezető pénzintézet:  Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Bankszámlaszám:   10402142 21418354 00000000 

Számlaküldési cím:  1037 Budapest, Montevideo u. 16/B. 

  

 

Másrészről: 

 

Név:    

    [továbbiakban: ”Vevő”]  

Székhely:   

Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám:  

Adószám:    

Stat. jelzőszám:  

Számlavezető pénzintézet:  

Bankszámlaszám:   

Számlaküldési cím:   

 

[az Eladó, a Vevő együttesen "Felek"]………… 
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Előzmények 

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (Kt). alapján 

az MSZKSZ tulajdonát képezi a Kt. által létrehozott és fenntartott kőolaj és kőolajtermék biztonsági 

ngedélyezte. Ennek végrehajtásaként kerül sor a 

jelen szerződés tárgyát képező nyers kőolaj értékesítésére a Vevő részére a jelen szerződésben foglalt 

feltételek mellett. 

1. A szerződés tárgya 

Eladó eladja,  Vevő pedig megvásárolja az Eladó tulajdonát képező Orosz Export Blend (REBCO) nyers 

kőolajat az alábbiak szerint: 

1.1 Minőség 

Kőolaj: Orosz export Blend 

1. Sűrűség 20 ºC-on, g/cm3 max.  0,870 

2. Kéntartalom, % max.   1,8 

3. Paraffin tartalom, % kb.  6,0 

4. Víz és üledéktartalom, %max.  1,2 

5. Lepárlás, V/V % 

 200 ºC-ig min.   21 

300 ºC-ig min.   41 

350 ºC-ig min,   50 

6. Sótartalom, mg/l max.   100 

1.2 Mennyiség 

… 000 tonna 

A pontos mennyiség és az átadás idejét a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 
melléklet szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. 
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2. Teljesítés helye, tulajdonjog és kárveszély 

2.1 Teljesítés helye: szabadon tartályban Tiszaújváros és/vagy Százhalombatta adóraktárban átadva 

az 1. sz. melléklet szerinti átadás-átvétel jegyzőkönyv szerint.  

2.2 A tulajdonjog és kárveszély a teljesítés helyén az 1. sz. melléklet szerinti átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzített átadás-átvételi időpontban száll át Eladóról Vevőre, az átadás-átvétel 

időpontjával az ÁFA tv. 55. § szerint az adott értékesítés tényállásszerűen teljesül.  

3. Mennyiségi és minőségi átvétel 

3.1 A mennyiségi átvétel alapja az 1. sz. melléklet szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvben tömegben 

(kg) rögzített mennyiség, amely mennyiséget a tároló tartály hitelesített mérőműszerei határoznak 

meg. 

3.2 A minőségi átvétel alapja az ÁMEI Zrt. akkreditált laborja által kiállított minőségi bizonylat, amelyet 

Eladónak az 1. sz. melléklet szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv mellé kell csatolnia. 

3.3  A minőségi átadás-átvételnél felmerült vitás kérdések rendezésére Felek elfogadják az ÁMEI Zrt-

nek, a közösen vételezett mintákon alapuló vizsgálati eredményeit. A vizsgálat költségét a 

vizsgálatot kérő Fél viseli. 

 

4. Ár 

……….USD/ tonna +ÁFA. Az ár a teljesítés helyén érvényes. 

5. Teljesítés határideje 

20... … ..-ig. 

 

6. Fizetés 

6.1 Számla ellenében banki átutalással az aktuális átadás-átvételi jegyzőkönyv dátumától számított 15 

naptári napra. A számlázás forintban történik a Magyar Nemzeti Banknak a jegyzőkönyvben 

rögzített átadás-átvételi időpontot megelőző nap érvényes USD hivatalos deviza árfolyamán 

számított áron. Az Eladó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek szerződésszerű 

teljesítése esetén a 4. pontban meghatározott ár alapján a teljesítést követő 15 napon belül jogosult 

számlát kiállítani és a Vevő nevére kiállított számlát a Vevő számlapostázási címére köteles 
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megküldeni. A számla kötelező melléklete az átadás-átvételi jegyzőkönyv, mint teljesítést igazoló 

okmány. 

6.2 A Felek kijelentik, hogy az egymással szembeni követeléseiket elsősorban beszámítás útján 

teljesítik. A beszámítás alapjául mindig az egymással szembeni, azonos időpontban esedékes, 

szerződésszerűen kiállított számlán alapuló, nem vitatott, lejárt követeléseik szolgálnak.  

6.3 Amennyiben a Vevő a szerződés 4. pontja alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján 

nem fizeti meg, késedelembe esik. A Vevő köteles a lejárt összegre a késedelem idejére, azaz a 

késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott 

mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Vevő köteles a felhalmozódott késedelmi kamatot az Eladó 

írásbeli felszólításának kézhezvételét követő munkanapon Eladó részére megfizetni. A késedelmi 

kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen eltelt napok alapján számítják 

a Felek. 

7. A szerződés hatálya 

Felek megállapodása alapján a jelen szerződés – amennyiben a Miniszteri rendelet további 

feltételeket nem tartalmaz – az alábbi feltétel teljesülésével lép hatályba: 

Vevő a vételár-fizetési kötelezettsége teljesítésének pénzügyi biztosítékaként Eladó javára szóló, 

első osztályú bank által kibocsátott, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és feltöltődő … milliárd 

forint összegre szóló bankgaranciát, vagy egyéb, ezzel egyenértékű pénzügyi biztosítékot 

nyújtott, melynek lejárata 20... …   ... napja. 

8. Vis Major 

8.1 Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) 

a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior 

körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 

körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), 

amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses 

kötelezettségének teljesítésében.  

8.2 A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior 

időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 

8.3 Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést 

lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem 

vezet eredményre, a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az 

esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján arra egyébként nem jogosult, továbbá a 
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Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez 

kapcsolódó elszámolást. 

8.4 A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő Felek 

egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező vis maiorról 

történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel. 

9. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek meg 

megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntése esetén a mindenkor hatályos 

Polgári Perrendtartás alapján hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jár el.  

Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

10. Titkossági és bizalmassági klauzula 

10.1 Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik 

féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, így 

különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, azt a 

felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés 

teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. 

10.2 Jelen rendelkezés nem vonatkozik az Eladó részére szerződés alapján jogi, pénzügyi-számviteli, 

biztosítási, illetve pénzügyi kiegészítő (ideértve a követelés behajtást is)  szolgáltatást nyújtó 

harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő követelés Eladó által 

történő engedményezése esetén az engedményes részére az engedményezési szerződés 

megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, továbbá amennyiben a szerződés 

pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos megállapodások megkötéséhez és 

teljesítéséhez szükséges, Eladó által harmadik fél részére adandó információkra.  

10.3 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

10.3.1 amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt 

kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy  

10.3.2 amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az 

információt kapó fél számára, vagy 

10.3.3 amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet 

nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az információ vonatkozik 

vagy 

10.3.4 amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági 

rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 

10.4 Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból 

történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított három évig fennáll. 
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11. Egyéb feltételek 

11.1 Jelen szerződés módosítására kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével kerülhet sor. 

11.2 Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá 

a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 

változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – 

vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 

követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

11.3 A másik fél számára a szerződésben megjelölt postacímre elküldött értesítés, levél, jognyilatkozat 

az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősül, ha a 

tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, 

vagy a másik félnek megadott telefaxszámot bármely fél a másik fél előzetes értesítése nélkül 

változtatta meg és a telefax útján küldött üzenet ezért nem jut el hozzá. 

11.4 Vevő jelen szerződésre, illetve az Eladóval kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor jogosult 

referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Eladó előzetesen és kifejezetten írásban hozzájárult. Eladó 

jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül visszavonni. 

11.5 Vevő nem jogosult a Szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a Szerződés alapján megillető, 

bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, kivéve, ha ahhoz Eladó 

előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul. 

11.6 Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jelen szerződésből eredő követelését jelzálogjog terheli. Eladó 

köteles a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadni Vevőnek a jelzálogjoggal kapcsolatos 

értesítést, Vevő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy ennek tudomásulvételét külön – cégszerűen 

aláírt – nyilatkozatban elismeri, és azt az értesítéstől számított 3 munkanapon belül Eladónak 

visszaküldi.   

11.7 Eladó - Vevő kérésére – az 1. pontban meghatározott vásárolt termékekről Biztonsági adatlapot 

biztosít postai úton vagy faxon. 

Budapest, 20..….…. 

 

 

 

Eladó  Vevő 
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kőolaj  adásvételi szerződés melléklete 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Tárgy: A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) tulajdonában lévő kőolaj biztonsági 
készlet átadás-átvétele 

 

……… és MSZKSZ 20…………..-én adásvételi szerződést kötöttek, amelynek keretében MSZKSZ 
…………..m3/tonna ……………gázolajat/motorbenzint értékesít ………….. részére (Szerződés szám 
MSZKSZ-nél: …………….). 

20………………… –i hatállyal az MSZKSZ az alábbi mennyiség átadását teljesítette: 

 

Tartályszám   

  Előmérés Utómérés 

Időpont    

Légtérszint [mm]   

Hőmérséklet a tartályban [°C]   

Térfogat tart. hőm.-en [liter]   

Térfogat 15°C-on [liter/15°

C] 
  

Tömeg [kg]   

Átadott térfogat [liter/15°

C] 
 

Átadott tömeg [kg]  

 

Az átadott gázolaj/motorbenzin akkreditált labor által kiállított minőségi bizonylatai jelen jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan részét képezik.  
 
……………………, 20…………………………………… 
 

……………….    ……………………………. 
MSZKSZ    Tároló telep 

 
 

………………………………  …………………………….. 
Tároló cég     Átvevő 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a  

Név:    Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség  

    [továbbiakban: ”MSZKSZ” vagy ”Eladó”] 

Székhely:   1037 Budapest, Montevideo u. 16/B. 

Levelezési cím:  1037 Budapest, Montevideo u. 16/B. 

Bírósági nyilv. szám:  Fővárosi Törvényszék 5599 

Adószám:   18053302-2-44 

Számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 

Bankszámlaszám:  10402142 21418354 00000000 

Számlaküldési cím:  1037 Budapest, Montevideo u. 16/B. 

  

 

Másrészről: 

 

Név:    

    [továbbiakban: ”Vevő”]  

Székhely:   

Levelezési cím:  

Cégjegyzék szám:  

Adószám:    

Stat. jelzőszám:  

Számlavezető pénzintézet:  

Bankszámlaszám:   

Számlaküldési cím:   

 

[az Eladó, a Vevő együttesen "Felek"]………… 
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1. Előzmények 

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény (Kt). alapján 

az MSZKSZ tulajdonát képezi a Kt. által létrehozott és fenntartott kőolaj és kőolajtermék biztonsági 

ásaként kerül sor a 

jelen szerződés tárgyát képező kőolajtermék értékesítésére a Vevő részére a jelen szerződésben foglalt 

feltételek mellett. 

2. A szerződés tárgya 

Eladó eladja Vevő pedig megvásárolja az Eladó tulajdonát képező motorbenzint / motorikus gázolajat. 

2.1. Minőség 

ESZ-95 motorbenzin 

Vámtarifa szám Szabvány szám Minőségi paraméterek 

27101145 MSZ EN 228 Szabvány előírásának megfelelő 

 Start < 10 ppm Téli/átmeneti minőség, direkt etanol 

bekeverés nélkül 

motorikus gázolaj 

Vámtarifa szám Szabvány szám Minőségi paraméterek 

27101941 MSZ EN 590 Szabvány előírásának megfelelő 

 Start < 10 ppm Téli/átmeneti minőség, biotartalom nélkül 

 

2.2. Mennyiség 

ESZ-95 motorbenzin……………15oC-os liter 

motorikus gázolaj……………15oC-os liter 

A pontos mennyiség és az átadás idejét a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. 

melléklet szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. 

 

Várható ütemezés: 

ESZ-95 motorbenzin: 

…..:  15oC-os liter 

 …..:   15oC-os liter 

motorikus gázolaj: 
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…..:  15oC-os liter 

 …..:   15oC-os liter 

3. Teljesítés helye, tulajdonjog és kárveszély 

Teljesítés helye: szabadon, tartályban átadva, ………….adóraktárban.  

A tulajdonjog és kárveszély a teljesítés helyén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített 

átadás-átvétel időpontban száll át Eladóról Vevőre, az átadás-átvétel időpontjával az ÁFA tv. 55. 

§ szerint az adott értékesítés tényállásszerűen teljesül. 

 

4. Mennyiségi és minőségi átvétel 

4.1. A mennyiségi átvétel alapja az átadás-átvételi jegyzőkönyvben térfogatban (15°C-os 

liter) rögzített mennyiség. 

4.2. A minőségi átvétel alapja az ÁMEI Zrt. által kiállított, 30 napnál nem régebbi minőségi 

bizonylat, amelyet Eladónak a fuvarokmányok mellé kell csatolnia. A felmerült vizsgálati 

költségeket az Eladó viseli. 

4.3. A minőségi átadás-átvételnél felmerült vitás kérdések rendezésére Felek elfogadják az 

ÁMEI Zrt-nek, a közösen vételezett mintákon alapuló vizsgálati eredményeit. A vizsgálat 

költségét a vizsgálatot kérő Fél viseli. 

 

5. Ár 

5.1. Az adásvétel tárgyát képező termék (nettó, ÁFA nélküli) vételárát a Felek  ……….,- 

USD/tonnában állapítják meg, amely vételárat HUF/15°C literben kell az elszámolás során 

megállapítani az 5.2. és 5.3. pontok szerint.  

5.2. A Vevő a nettó vételárat és az ahhoz kapcsolódó ÁFÁ-t, valamint az esetleges további 

költségeket HUF-ban (magyar forintban) fizeti meg.  

5.3. A 15°C-os literre vetített egységár megállapítása az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 

szereplő 15°C-os liter térfogat alapján történik. 

6. Teljesítés határideje 

20... … ..-ig. 

7. Fizetés 

7.1. Számla ellenében banki átutalással az aktuális átadás-átvételi jegyzőkönyv dátumától 
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számított 15 naptári napra. A számlázás forintban történik a Magyar Nemzeti Banknak a 

jegyzőkönyvben rögzített átadás-átvételi időpontot megelőző nap érvényes USD hivatalos 

deviza árfolyamán számított áron. Az Eladó a jelen szerződésben meghatározott 

kötelezettségek szerződésszerű teljesítése esetén a 4. pontban meghatározott árak alapján a 

teljesítést követő 15 napon belül jogosult számlát kiállítani és a Vevő nevére kiállított számlát a 

Vevő számlapostázási címére köteles megküldeni. A számla kötelező melléklete az átadás-

átvételi jegyzőkönyv, mint teljesítést igazoló okmány. 

7.2. A Felek kijelentik, hogy egymással szembeni követeléseiket elsősorban beszámítás útján 

teljesítik. A beszámítás alapjául mindig az egymással szembeni, azonos időpontban esedékes, 

szerződésszerűen kiállított számlán alapuló, nem vitatott, lejárt követeléseik szolgálnak.   

7.3. Amennyiben a Vevő a szerződés 4. pontja alapján fizetendő összeget annak esedékessége 

napján nem fizeti meg, késedelembe esik. A Vevő köteles a lejárt összegre, a késedelem 

idejére, azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155.§-ában 

meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizetni. A Vevő köteles a felhalmozódott késedelmi 

kamatot az Eladó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő munkanapon Eladó részére 

megfizetni. A késedelmi kamat összegét 360 napos év figyelembe vételével, a ténylegesen 

eltelt napok alapján számítják a Felek. 

8. A szerződés hatálya 

8.1. Felek megállapodása alapján a jelen szerződés – amennyiben a Miniszteri rendelet további 

feltételeket nem tartalmaz – az alábbi feltétel teljesülésével lép hatályba: 

8.2. Vevő a vételár-fizetési kötelezettsége teljesítésének pénzügyi biztosítékaként Eladó javára 

szóló, első osztályú bank által kibocsátott, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és feltöltődő … 

milliárd forint összegre szóló bankgaranciát, vagy egyéb, ezzel egyenértékű pénzügyi 

biztosítékot nyújtott, melynek lejárata 20... …   ... napja. 

9. Vis Major 

9.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis 

maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis 

maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 

körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, 

stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a 

szerződéses kötelezettségének teljesítésében.  

9.2. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior 

időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 

9.3. Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egyeztetést 

lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül 
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nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban 

az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján arra egyébként nem jogosult, 

továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés 

megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást. 

9.4. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő 

Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező 

vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért 

felelős fél felel. 

10. Eljárás jogvita esetén 

10.1. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg 

megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntése esetén a mindenkor 

hatályos Polgári Perrendtartás alapján hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jár el.  

10.2. Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

11. Titkossági és bizalmassági klauzula 

11.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik 

féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott adat, tény, 

így különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés léte és tartalma üzleti titoknak minősül, 

azt a Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen 

szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel. 

11.2. Jelen rendelkezés nem vonatkozik az Eladó részére szerződés alapján jogi, pénzügyi-

számviteli, biztosítási, illetve pénzügyi kiegészítő (ideértve a követelés behajtást is)  

szolgáltatást nyújtó harmadik fél részére adandó valamennyi, valamint a szerződésből eredő 

követelés Eladó által történő engedményezése esetén az engedményes részére az 

engedményezési szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges információkra, 

továbbá amennyiben a szerződés pénzügyi biztosíték nyújtását írja elő, az azzal kapcsolatos 

megállapodások megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, Eladó által harmadik fél részére 

adandó információkra.  

11.3. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra: 

11.3.1. amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az 

információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy  

11.3.2. amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek 

voltak az információt kapó fél számára, vagy 

11.3.3. amelyek olyan harmadik fél által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy 

amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő fél felé, amelyre az 

információ vonatkozik vagy 
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11.3.4. amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy 

hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére. 

11.4. Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból 

történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított három évig fennáll. 

12. Egyéb feltételek 

12.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag írásban a Felek közös megegyezésével kerülhet sor. 

12.2. Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 

különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 

továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset 

körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 

bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

12.3. A másik fél számára a szerződésben megjelölt postacímre elküldött értesítés, levél, 

jognyilatkozat az elküldéstől, postára adástól számított 5. napon akkor is megérkezettnek 

minősül, ha a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik 

vissza a feladóhoz, vagy a másik félnek megadott telefaxszámot bármely fél a másik fél előzetes 

értesítése nélkül változtatta meg és a telefax útján küldött üzenet ezért nem jut el hozzá. 

12.4. Vevő jelen szerződésre, illetve az Eladóval kapcsolatos együttműködésre kizárólag akkor 

jogosult referenciaként hivatkozni, ha ahhoz Eladó előzetesen és kifejezetten írásban 

hozzájárult. Eladó jogosult a megadott hozzájárulást írásban, bármikor, indokolás nélkül 

visszavonni. 

12.5. Vevő nem jogosult a Szerződés vagy annak bármely része, vagy őt a Szerződés alapján 

megillető, bármely jog vagy követelés engedményezésére, illetve átruházására, kivéve, ha 

ahhoz Eladó előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul. 

12.6. Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó jelen szerződésből eredő követelését jelzálogjog terheli. 

Eladó köteles a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadni Vevőnek a jelzálogjoggal 

kapcsolatos értesítést, Vevő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy ennek tudomásulvételét 

külön – cégszerűen aláírt – nyilatkozatban elismeri, és azt az értesítéstől számított 3 

munkanapon belül Eladónak visszaküldi.   

12.7. Eladó - Vevő kérésére – az 1. pontban meghatározott vásárolt termékekről Biztonsági adatlapot 

biztosít postai úton vagy faxon. 

Budapest, 20..….…. 

 

Eladó  Vevő 
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kőolajtermék adásvételi szerződés melléklete 
 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Tárgy: a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ)  tulajdonában lévő 
gázolaj/motorbenzin biztonsági készlet átadás-átvétele 

 

……… és MSZKSZ 20…………..-én adásvételi szerződést kötöttek, amelynek keretében MSZKSZ 
…………..m3/tonna ……………gázolajat/motorbenzint értékesít ………….. részére (Szerződés szám 
MSZKSZ-nél: …………………). 

20………………… –i hatállyal az MSZKSZ az alábbi mennyiség átadását teljesítette: 

 

Tartályszám   

  Előmérés Utómérés 

Időpont    

Légtérszint [mm]   

Hőmérséklet a tartályban [°C]   

Térfogat tart. hőm.-en [liter]   

Térfogat 15°C-on [liter/15°C]   

Tömeg [kg]   

Átadott térfogat [liter/15°C]  

Átadott tömeg [kg]  

 

Az átadott gázolaj/motorbenzin akkreditált labor által kiállított minőségi bizonylatai jelen jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan részét képezik.  
 
 
……………………, 20…………………………………… 
 
 
 

……………….    ……………………………. 
MSZKSZ    Tároló telep 

 
 

………………………………   …………………………….. 
     Tároló cég     Átvevő 


