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A földgáz-készletezéssel kapcsolatos egyes energiakereskedői költségek a jövőben emelkedni fognak, 

ennek részletei jelentek meg most az elmúlt napokban. Magyarország innovációs és technológiai 

minisztere közzétette, hogy egyes földgázkereskedőknek és más piaci szereplőknek mekkora hozzájárulást 

kell majd fizetniük az ország újonnan létrehozott speciális földgázkészletének finanszírozása céljából. A 

hozzájárulást azoknak kell megfizetniük, akik tagjai a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek 

(MSZKSZ). 

Körülbelül egy hónappal ezelőtt Magyarország kormánya úgy döntött, hogy a jelenlegi energiaválság kezelése 

érdekében különleges földgázkészletet hoz létre részben hitelből. A kormány a költségek egy részét egyes 

kereskedők és más piaci szereplők által kívánja finanszíroztatni úgy, hogy az MSZKSZ tagjaira rendkívüli 

tagdíjfizetési kötelezettséget ró. Az MSZKSZ-tagság kötelező többek között minden olyan földgázkereskedő 

számára, aki fogyasztóknak ad el vagy saját célra használ fel a földgázt, valamint minden olyan fogyasztó számára, 

aki határon túlról vagy a szabályozott piacról vásárol földgázt. 

A rendkívüli tagdíj összege 2022. október 1. és 2022. december 31. között 726,42 Ft/MWh (kb. 1,87 

EUR/MWh), míg 2023. január 1. és 2023. március 31. között 537,74 Ft/MWh (kb. 1,31 EUR/MWh). 

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy időben kezdjék meg a rendkívüli tagdíj befizetésére való felkészülést. A 

díjfizetés elmulasztása az MSZKSZ szabályzataiban meghatározott jogkövetkezményeket vonhat maga után, 

amely akár a tagság megszüntetését is eredményezheti. A tagság megszüntetése különösen problematikus lehet, 

mivel ellentétes az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott kötelezettségekkel. Más szóval, a tagság 

megszüntetése az alkalmazandó jogszabályok közvetlen megsértését fogja eredményezni azok számára, akiket 

jogszabály kötelez arra, hogy ilyen tagsággal rendelkezzenek, ami akár a társaság magyar energiapiacon történő 

megfelelő működéséhez szükséges engedélyeire is kihatással lehet. 
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Wolf Theiss 

A Wolf Theiss egyike a Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa vezető ügyvédi irodáinak, erős nemzetközi üzleti jogi 

fókusszal. 13 ország 340 ügyvédjével a cég összes tevékenységének több, mint 80%-a az ügyfelek olykor határon 

átnyúló képviseletéből áll. A Wolf Theiss – ötvözve a jogi és a gazdasági/üzleti szakértelmet – egyedülálló, innovatív 

megoldásokkal összhangot teremt az egyes területek között; valamennyi esetben a jogi, pénzügyi és üzleti know-

how integrációja mellett működik. 
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This memorandum has been prepared solely for the purpose of general information and is not a substitute for legal advice. Therefore, Wolf Theiss accepts  

no responsibility if – in reliance on the information contained in this memorandum – you act, or fail to act, in any particular way. If you would like to know more  
about the topics covered in this memorandum or our services in general, please get in touch with your usual Wolf Theiss contact or with: 
 

Wolf Theiss, Schubertring 6, AT – 1010 Vienna, www.wolftheiss.com 
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