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Tisztelt Tagvállalataink! 

 

Magyarország Kormánya a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget (a továbbiakban: MSZKSZ vagy 

Szövetség) bízta meg, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi források erejéig különleges földgázkészletet (a 

továbbiakban: Különleges Földgázkészlet) hozzon létre a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. 

törvény (a továbbiakban: Fbkt.) szerinti, jelenlegi biztonsági földgázkészleten felül, amely létrehozásának, 

tárolásának, fenntartásának és értékesítésének feltételei a különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 

260/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben  (a továbbiakban: Kormányrendelet) kerültek rögzítésre. A Kormányrendelet 

értelmében a Különleges Földgázkészlet az MSZKSZ tulajdona, amit 2023. április 1-jéig tart fent, és amelynek 

mértékét, valamint a Különleges Földgázkészlet létrehozásához és fenntartásához szükséges feltételeket (a 

készlet beszerzéséhez szükséges hitelfelvétel legmagasabb mértékét, a tagi hozzájárulás mértékét és a földgáz 

legmagasabb beszerzési árát) az energiapolitikáért felelős miniszter (a Technológiai és Ipari Miniszter) külön 

rendeletben határozza meg. 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről szóló 

10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet (a továbbiakban: TIM rendelet) alapján a Különleges Földgázkészlet létrehozásához 

és fenntartásához szükséges tagi hozzájárulás mértéke (a továbbiakban: különleges tagi hozzájárulás): 

a) 2022. október 1-je és 2022. december 31-e között 726,42 Ft/MWh, 

b) 2023. január 1-je és 2023. március 31-e között 754,72 Ft/MWh. 

A különleges tagi hozzájárulás mértékét meghatározó TIM rendelet a következő linken érhető el:   

10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelet  

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a különleges tagi hozzájárulás kizárólag a Különleges Földgázkészlet 

létrehozását és fenntartását szolgálja, amely a „normál” tagi hozzájáruláson felül fizetendő, a „normál” tagi 

hozzájárulás jelenleg hatályos mértéke változatlanul 179,95 Ft/MWh. 

Különleges tagi hozzájárulás elszámolására vonatkozó részletszabályok: 

A Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése alapján a különleges tagi hozzájárulásra egyebekben az Fbkt.-ban, 

különösen annak 8–9. §-ában foglaltak az irányadók, azaz a tagi hozzájárulás bevallására és fizetésére 

kötelezettek köre, a tagi hozzájárulása alapja, valamint a tagi hozzájárulás bevallási és befizetési határidők 

megegyeznek a „normál” tagi hozzájárulásra vonatkozó szabályokkal. 

A különleges földgázkészlettel kapcsolatos bevallás a tárgyhavi nyilatkozatban, külön engedélykódon teljesítendő. 

A különleges tagi hozzájárulás elkülönített nyilvántartása érdekében a Szövetség létrehozott két új engedélykódot, 

amely lehetővé teszi a tárgyhavi nyilatkozatban a különleges tagi hozzájárulás alapjául szolgáló mennyiség 

rögzítését: 

- 019 Földgáz - különleges tagi hozzájárulás 260/2022. (VII.21.) 

- 129 Földgáz - különleges tagi hozzájárulás lakossági visszaigénylés 260/2022. (VII.21.) 

Az eddig használt (016, 017, 018, 027, 161, stb) engedély kódok esetében nincs változás, a Földgáz szekció Tagja 

továbbra is a megszokott módon nyilatkozik arról, hogy a Tárgyhónapban mennyi volt az Fbkt. 8. §-a szerinti tagi 

hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége Elszámolási időszakonként megbontva. 

https://www.husa.hu/wp-content/uploads/2022/11/260-2022-_-vii-_21-_korm-_rendelet.pdf
https://www.husa.hu/wp-content/uploads/2022/11/260-2022-_-vii-_21-_korm-_rendelet.pdf
https://www.husa.hu/wp-content/uploads/2022/11/10-2022-_-viii-_4-_tim_rendelet.pdf
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A különleges földgázkészlet hozzájárulás bevallásához bevezetett 019-es engedélykódon pedig az eddig használt 

engedélykódokon szereplő mennyiségeket összesítve szükséges szerepeltetni Elszámolási időszakonként 

megbontva, azaz: 

+ (016) a földgázkereskedő által a felhasználónak értékesített földgáz mennyisége 

+ (017) a földgáz egyetemes szolgáltató által nem lakossági felhasználónak értékesített földgáz mennyisége 

+ (018) a földgáztermelő által a felhasználónak értékesített földgáz mennyisége 

+ (018) a felhasználó által harmadik országból, Európai Unió tagállamából, illetve a szervezett piacion 

vásárolt földgáz mennyisége 

+ (161) a földgázkereskedő által saját célra felhasznált földgáz mennyisége 

+ stb. 

Σ (019) különleges tagi hozzájárulás alapja (a fentiek összege, ami megegyezik a „normál” tagi hozzájárulás 

alapjával) 

A 129 engedély kódra a földgáz egyetemes szolgáltató által lakossági felhasználónak értékesített földgáz 

mennyisége rögzítendő. 

Mind a „normál”, mind a különleges tagi hozzájárulás befizetésének határideje: a tárgyhónapot követő hónap utolsó 

munkanapja.  

A fizetési kötelezettség teljesítésénél használandó bankszámlaszám:  

UniCredit Bank 10918001-00000002-17380010 

 


