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A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvényben meghatározott földgáz biztonsági készlet 
265/2009. (XII.1.) Korm. rendelet szerinti felhasználása tárgyában kötött 

 

 

 

 

 

FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

[MINTA - előrefizetés] 

 

 

 

 

a 
 

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 
 

és a(z) 
 

[V e v ő  n e v e ] 
 

között 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSZKSZ szerződésszám: […] 

Vevő szerződésszám: […] 
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A jelen földgáz adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött 

 

egyrészről 
 

a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 

(a továbbiakban: „MSZKSZ” vagy „Eladó”) 

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

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

Bírósági nyilvántartási szám: 01-08-0000001, Fővárosi Törvényszék 

Adószám: 18053302-2-44 

Számlavezető hitelintézet: […] 

Számlaszám: […] 

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

Képviseli: [név], [beosztás], önállóan 

 

másrészről: 
 

a(z) […] 

(a továbbiakban: „Vevő”) 

Székhely: […] 

Levelezési cím: […] 

Cégjegyzékszám: […] 

Adószám: […] 

Statisztikai számjel: […] 

EIC kód: […] 

Számlavezető hitelintézet: […] 

Bankszámlaszám: […] 

Számlafogadási cím: […] 

Képviseli: [név], [beosztás], önállóan/együttesen 

 

(az Eladó és a Vevő egyenként mint „Fél”, együttesen mint „Felek”) között, az alábbi feltételek szerint: 
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1. Előzmények 

A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) alapján az 
MSZKSZ tulajdonát képezi az Fbkt. alapján létrehozott és fenntartott földgáz biztonsági készlet, 
melynek felhasználását a [dátum/leírás] földgázellátási válsághelyzet miatt a Miniszter [dátum] napján 
kihirdetett [rendelet száma] rendeletével (”Miniszteri rendelet”) [leírás] okból és céllal engedélyezte. 
Ennek végrehajtásaként a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet 
felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről szóló 
265/2009. (XII.1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak figyelembevételével 
kerül sor földgáz értékesítésére a Vevő részére a jelen Szerződés szerinti feltételekkel. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

A jelen Szerződés értelmében a(z) 

Elszámolási Időszak – az első átadás-átvételi Gáznaptól a jelen Szerződés megszűnéséig tartó időszak. 

Földalatti Gáztároló – az Fbkt. 2. § a) pontja szerinti, a Tároló által üzemeltetett [gáztároló megnevezése] 
védnevű földalatti gáztároló. 

Felső hőérték ([kWh], GCV (25/0°C)) – az a hőmennyiség, amely 0 fok Celsius referencia hőmérsékletű 

gáztechnikai normál állapoton 1 m3 térfogatú gáznak levegőben való tökéletes elégése során felszabadul, 

ha a reagáló anyagok a kiindulási hőmérsékletre hűlnek le, és az égés során keletkezett víz folyadék-

halmazállapotú. A kiindulási hőmérséklet az ún. égési referencia hőmérséklet. 

Gáznap – adott naptári nap reggel 6 órától a következő naptári nap reggel 6 óráig tartó időszak. 

GET – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény vagy a helyébe lépő törvény. 

Havária – az a súlyos üzemzavar (például létesítményekben bekövetkezett törés, felszakadás, kilyukadás, 

tűz, robbanás), amely miatt a közúti, vasúti forgalmat korlátozni kell, lakóterületet kell kiüríteni, továbbá, ha 

az a környezet (például víz, talaj stb.) jelentős szennyezését okozza, vagy ha a szállító-, illetve 

elosztóvezetéken a szállítás, illetve elosztás, vagy a Tároló üzemképessége – tekintet nélkül annak 

időtartamára – megszűnik és melynek következtében a jelen Szerződésben vállalt, valamint a jelen 

Szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatások nem biztosíthatók. 

[MEKH Döntés – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Korm. rendelet alapján hozott 

döntése a Miniszteri rendeletben meghatározott földgáz biztonsági készlet mennyiségnek és a hozzá 

tartozó csúcskapacitásnak az igénybevételre jogosultak – ideértve a jelen Szerződés szerinti Vevőt – közötti 

felosztására vonatkozóan.] 

Miniszter – Magyarország Kormányának energiapolitikáért felelős mindenkori minisztere. 

Miniszteri rendelet – az Fbkt 5. § (1) bekezdésében hivatkozott miniszteri rendelet a földgáz biztonsági 

készlet felhasználásának engedélyezéséről. 

Szállító – az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

Tároló – a földgáz biztonsági készletet a Földalatti Gáztárolóban tároló [szervezet neve]. 

ÜKSZ – a magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata. 

Vhr. – a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 

30.) Korm. rendelet vagy a helyébe lépő Korm. rendelet. 

Vis maior – azok az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülmények (pl. háború, országos 

sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény), amelyek nem függnek a Felek akaratától, nem 

róhatók fel egyik Félnek sem és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségének 

teljesítésében. 
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A jelen Szerződésben használt, de külön meg nem határozott fogalmak az Fbkt., a GET, a Vhr., a mindenkor 

hatályos jogszabályok és az ÜKSZ szerint kerülnek értelmezésre. Amennyiben a jogszabályi 

rendelkezések, illetve azokban, valamint az ÜKSZ-ben rögzített fogalmak egyértelműségének biztosítása 

érdekében a Felek szükségesnek tartják egyes fogalmak pontosítását, azt közös értelmezés után külön 

megállapodásban rögzítik. 

 

3. A Szerződés tárgya 
 
3.1. Az Eladó eladja, a  Vevő pedig megveszi az Eladó kizárólagos tulajdonát képező, a Földalatti 

Gáztárolóban elhelyezett, a 4.1. pontban meghatározott mennyiségű és az 5. pontban meghatározott 
minőségű földgázt. 

3.2. Az Eladó köteles a 3.1. pont szerinti földgáz tulajdonjogát a jelen Szerződés 6. és 7. pontjában 
meghatározottak szerint a Vevőre átruházni, és a földgázt a Vevőnek átadni, a Vevő pedig köteles a 3.1. pont 
szerinti földgázt átvenni és a 8.1. pontban meghatározott Egységár alapján számított vételárat a 9. pont 
szerint az Eladó részére megfizetni. 

3.3. A Vevő kijelenti, hogy a 3.1. pont szerinti földgázt kizárólag a Miniszteri rendeletben meghatározott célra 
vásárolja meg és használja fel, valamint a jelen Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez a szükséges 
felhatalmazásokkal és engedélyekkel rendelkezik. 

 

4. Az adásvétel tárgyát képező földgáz mennyisége 
 

4.1. A jelen Szerződés 6.4. pontjában meghatározott teljesítési helyen átadott, Felső hőértékkel meghatározott 
földgáz mennyisége […] kWh.  

 
5. Az adásvétel tárgyát képező földgáz minősége 
 
5.1. Az Eladó kijelenti, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező földgáz minősége megfelel a Vhr. vonatkozó 

előírásainak. 

5.2. Az Eladó nem szagosított földgázt ad el a Vevőnek. 

 

6. A földgáz átadás-átvétele 
 
6.1. Az adásvétel tárgyát képező földgáz átadását a Tároló az Eladó 6.2. pontban meghatározott írásos 

rendelkező nyilatkozata alapján a Vevő nominálása szerint teljesíti. 

6.2. Az Eladó 9.2. pont szerinti visszaigazolásával egyidejűleg rendelkező nyilatkozatban értesíti a Tárolót a 
Vevő adatairól, a 4.1 pontban meghatározott földgázmennyiségről, a 6.3. b) pontban meghatározott 
kitárolási csúcskapacitásról és a Vevő 14. pontban meghatározott, a Tároló informatikai platformján 
nominálásra jogosult kapcsolattartóinak adatairól. 

6.3. Az átadás-átvétel érdekében a Vevő  

a) a 4.1. pontban meghatározott mennyiségig, és 

b) [a MEKH Döntésben meghatározott] legfeljebb […] kWh/nap kitárolási csúcskapacitás mértékig, 

valamint 

c) az Eladó 9.2. pont szerinti visszaigazolását követően 

jogosult nominálni a Tároló hatályos üzletszabályzata szerint, a Tároló informatikai platformján. 

6.4. A teljesítés helye a Földalatti Gáztároló szállítóvezetéki kiadási pontja. 

6.5. A Tároló a Szállító által kiállított szállítói jegyzőkönyv(ek) alapján átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki az 
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Elszámolási Időszakra vonatkozóan, amelyet legkésőbb az Elszámolási Időszakot követő Gázhónap 10. 
munkanapján megküld a Feleknek aláírásra. 

6.6. A földgáz részletes átadás-átvételi, mérési és elszámolási – jelen Szerződésben nem szabályozott – 
folyamatait az ÜKSZ, valamint a Szállító és a Tároló üzletszabályzata tartalmazza. 

6.7. Az adásvétel tárgyát képező földgáz mennyiségének nyilvántartása és a Felek közötti elszámolása Felső 
hőértéken történik. 

6.8. Havária esetén a Vevő mindenben köteles együttműködni a Tárolóval és a Szállítóval. 

 

7. A földgáz tulajdonjoga és a kárveszély 
 
7.1. Az adásvétel tárgyát képező földgáz tulajdonjoga és a kárveszély, a Szerződés 6.4. pontjában 

meghatározott teljesítés helyén történő tényleges átadás-átvételkor száll át az Eladóról a Vevőre. 

 

8. Egységár 
 
8.1. A Felek az adásvétel tárgyát képező földgáz nettó egységárát (a továbbiakban: Egységár) – a Miniszteri 

rendeletben megállapított ár és áralkalmazási feltételek alapján – […] [devizanem]/kWh – azaz […] 
[devizanem] per kilowattóra – mértékben határozzák meg, amely a Szerződés 6.4. pontjában meghatározott 
teljesítés helyén értendő. 

8.2. Az Egységár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, azokat a Vevő közvetlenül a díjra jogosult 
rendszerüzemeltető részére fizeti meg a rendszerüzemeltető üzletszabályzatában meghatározottak szerint. 

 

9. Fizetési feltételek 
 
9.1. Az Eladó a 4.1. pontban meghatározott mennyiség és a 8.1. pontban meghatározott Egységár alapján 

számított, általános forgalmi adóval (a továbbiakban: ÁFA) növelt vételárról számlát állít ki legkésőbb a 
Szerződés aláírását követő munkanapon és azt a kiállítás napján megküldi a Vevő számlafogadási címére 
és a 14. pontban a Szerződés teljesítése körében meghatározott elektronikus levelezési címére. 

9.2. A Vevő a 9.1. pontban meghatározott vételárat legkésőbb a számla kiállítását követő banki munkanapon 
banki átutalással fizeti meg. Az Eladó a Vevő 14. pontban a Szerződés teljesítése körében meghatározott 
elektronikus levelezési címére küldött levelében visszaigazolja a pénzügyi teljesítést a Vevő részére. 

9.3. A Felek a banki átutalással teljesített fizetési kötelezettséget akkor tekintik teljesítettnek, amikor a fizetési 
kötelezettség összegével azonos összeg az Eladó bankszámláján jóváírásra került. 

9.4. A Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése szerinti 
időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg. A számla teljesítési időpontja az általános forgalmi adóról 
szóló törvény alapján a számla kiállításának dátuma. 

9.5. A Felek az Elszámolási Időszakot követően a 6.5. pont szerinti jegyzőkönyv alapján, annak Felek általi 
aláírásának napjától számított 3 (három) munkanapon belül elszámolnak egymással. Amennyiben a számla 
végösszege meghaladja a 6.5. pont szerinti jegyzőkönyvben rögzített és a 8.1. pontban meghatározott 
Egységár alapján számított vételárat, úgy az Eladó a különbözetről a 6.5 pont szerinti átadás-átvételi 
jegyzőkönyv Felek általi aláírásának napjától számított 3 (három) munkanapon belül számlával egy tekintet 
alá eső okiratot állít ki 6 (hat) banki munkanapos fizetési határidővel és megküldi a Vevő számlafogadási 
címére és a Szerződés teljesítése körében meghatározott elektronikus levelezési címére. 

 

10. Vis maior 
 

10.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha Vis maior miatt a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a 
Szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Vis maior tényéről a Felek közötti vita esetén a 13.2. pontban 
meghatározott választottbíróság dönt. 
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10.2. Az a Fél, akinek teljesítését Vis maior esemény akadályozza, az adott helyzetben tőle elvárható legrövidebb 
időn belül értesíti a másik Felet az aktuális Vis maior eseményről, illetve annak megszűnéséről, lényeges 
körülményeiről. Az értesítés tartalmazza különösen az esemény jellegét, annak a Szerződés teljesítésére 
gyakorolt hatását és amennyire az lehetséges, a nem teljesítés várható időtartamát, a teljesítés érdekében 
tett intézkedéseket. A késedelmes tájékoztatásból eredő kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél 
felel. 

10.3. Az a Fél, amelyet a Vis maior érint: 

a) az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles elkerülni, megelőzni, megszüntetni vagy enyhíteni a 
Vis maior esemény hatását, 

b) az adott helyzetben tőle elvárható módon köteles folytatni a Szerződés teljesítését közvetlenül a Vis 
maior esemény megszűnését követően. 

10.4. A szerződéses határidők – Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában – a Vis maior 
időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 

 

11. Szerződésszegés 
 

11.1. Szerződésszegés esetén a másik Fél a jogszabályokban, illetve a jelen Szerződésben meghatározott 
módon és mértékben jogosult a szerződésszegő Féltől mind a jelen Szerződés teljesítését kérni, mind a 
jogszabályokban, illetve a Szerződésben meghatározott jogkövetkezményekre vonatkozó igényét 
érvényesíteni. 

 

12. A Szerződés hatálybalépése, megszűnése, megszüntetése 
 

12.1. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 

12.2. Jelen Szerződés bármilyen további jognyilatkozat megtétele nélkül automatikusan megszűnik 

a) a Miniszter vonatkozó döntésében meghatározott, a földgázellátási válsághelyzet megszűnésének 
napján, vagy 

b) azon a napon, amelyen a Tároló üzletszabályzata szerinti Vevőre allokált, jelen Szerződés tárgyát 
képező földgáz mennyisége eléri a jelen Szerződés 4.1. pontjában meghatározott földgázmennyiséget. 

12.3. Jelen Szerződés kizárólag a Felek írásbeli közös megegyezésével vagy rendkívüli felmondással 
szüntethető meg. A rendkívüli felmondás azonnali hatállyal megszünteti a Szerződést. 

12.4. Súlyos vagy ismétlődő szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződésszegő Fél a vétlen Fél írásbeli 
felszólítása ellenére sem szünteti meg a szerződésszegő helyzetet – a felmondás okának egyidejű 
megjelölésével és a Miniszter tájékoztatása mellett – a vétlen Fél jogosult a Szerződést írásban, rendkívüli 
felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni. A vétlen Fél a rendkívüli felmondást írásban – a felmondás 
okának egyidejű megjelölésével – tértivevényes ajánlott küldeményben közli a másik Féllel. 

12.5. Rendkívüli felmondás esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig történő teljesítéseket és keletkezett 
költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni, valamint fenntartják maguknak a jogot a 
szerződésszegésből eredő jogaik érvényesítésére, ideértve a káraik megtérítésére való jogot is. 

12.6. Jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése, megszüntetése nem érinti a Felek megszűnés, 
megszüntetés időpontja előtt keletkezett jogainak és kötelezettségeinek az érvényességét. 

12.7. A Felek jelen Szerződés bármely okból való megszűnése esetén egymással teljeskörűen elszámolnak. 

 

13. Viták rendezése 
 
13.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket egymás között 

elsősorban tárgyalások útján rendezik. 
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13.2. A 13.1. pont szerinti tárgyalások eredménytelensége esetén bármely vita elbírálására, amely a jelen 
Szerződésből vagy azzal összefüggésben – így különösen, de nem kizárólagosan annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban – keletkezik, a Felek a mindenkor 
hatályos Polgári perrendtartás szerinti bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Budapest) kizárólagos és végleges döntésének 
azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbírók száma 3 
(három) és csak magyar jogi végzettséggel rendelkező személy jelölhető választottbírónak, továbbá az 
eljárás során a magyar jogot kell alkalmazni és a magyar nyelvet kell használni. 

 

14. Kapcsolattartók 
 

Az Eladó részéről:  A Vevő részéről a Szerződés teljesítése 
körében: 

[név]  [név] 
   
Telefonszám:  Telefonszám: 
[…]  […] 
   
Elektronikus levelezési cím:  Elektronikus levelezési cím: 
[…]  […] 

 
  A Tároló informatikai platformján nominálásra 

jogosult kapcsolattartók: 
  [név] 
   
  Telefonszám: 
  […] 

 
  Elektronikus levelezési cím: 

[…] 
 

15. Záró rendelkezések 
 

15.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a GET, az Fbkt., a Vhr., a 
Miniszteri rendelet és egyéb vonatkozó földgázipari jogszabályok, az ÜKSZ, valamint a Szállító és a Tároló 
üzletszabályzatának rendelkezései az irányadók. 

15.2. Jelen Szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével kerülhet sor. 

15.3. Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek jelen Szerződésben rögzített adataiban, továbbá a 14. 
pont szerinti kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a 
másik Felet haladéktalanul köteles értesíteni. 

15.4. A Felek kijelentik, hogy jelen Szerződés teljesítéséből eredő adatkezelési tevékenységük – így különösen 
a személyes adatok kezelése, továbbítása, illetve bármely egyéb, a személyes adatokkal kapcsolatos 
művelet – során maradéktalanul eleget tesznek az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) és az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletében (a továbbiakban: GDPR) foglalt adatvédelmi 
kötelezettségüknek a személyes adatok védelmének lehető legteljesebb és legmagasabb szintű biztosítása 
érdekében. A Felek az adatkezeléssel érintettek részére megfelelő tájékoztatást adnak és biztosítják az 
érintetti jogok gyakorlásának lehetőségét, ennek érdekében szükség esetén kölcsönösen és haladéktalanul 
együttműködnek. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik Fél 
munkavállalóiról, illetve közreműködőiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon 
munkavállalóik, illetve közreműködőik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt 
és szükséges. Harmadik személy részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. és a GDPR keretei 
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között teszik hozzáférhetővé. 

 

A Felek jelen Szerződést annak átolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyólag és cégszerűen írták alá. 

 

Budapest, [dátum]  
 

 [név] Magyar Szénhidrogén 

 Készletező Szövetség 

 Vevő Eladó 

 

 

  _______________________________________________   ___________________________  

 [név] [név] [név] 

 [beosztás] [beosztás] [beosztás] 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Földgáz átadás-átvételi jegyzőkönyv – minta 
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1. számú melléklet 

 

Átvevő: […] 
Átadó: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) 
Tároló:  […] 
 

Földgáz átadás – átvételi jegyzőkönyv 
Elszámolási Időszak: […]-tól […]-ig  

 
A Tároló nyilatkozik, hogy jelen földgáz átadás-átvételi jegyzőkönyv az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) által a fenti elszámolási időszakra vonatkozóan kiállított szállítói jegyzőkönyv(ek) 
alapján került kiállításra, és a benne foglaltak megegyeznek a szállítói jegyzőkönyv(ek)ben rögzített adatokkal. 

 Mennyiség 
[kWh] 

[dátum] […] 

[dátum] […] 

[dátum] […] 

[dátum] […] 

[dátum] […] 

[dátum] […] 

[dátum] […] 

Az MSZKSZ által a […]-nak/-nek átadott földgázmennyiség összesen: […] 

 
Az átadott-átvett földgáz minőségének mérését az FGSZ Zrt. végezte. 
 
Budapest, ………………   

 
  

 
 
 

 

………………………………… 
Átadó 

 
 

………………………………. 
Átvevő 

 
A jegyzőkönyvet kiállította: 
 

………………………………… 
 Tároló 


