
1. napirendi pont 

Az MSZKSZ Igazgatótanácsának 2009. évi munkaterve 
 
 
 
2009. január 15. csütörtök 9:30 óra 
 

1. Az Igazgatóság 2009. évi prémiumfeladatainak meghatározása. 
2. Tájékoztató a gáztároló beruházás előrehaladásáról. 
3. Tájékoztató a gázbeszerzés és betárolás lebonyolításával összefüggő kérdésekről (ezen belül az Emfesz 

szerződés helyzete). 
4. Tájékoztató a finanszírozás aktuális helyzetéről. 
5. Egyebek. 

 
 
2009. március 5. csütörtök 9:30 óra 
 

1. Beszámoló a hitelállomány alakulásáról, a finanszírozás aktuális helyzetéről 
2. . A Szövetség 2009. évi finanszírozási terve.  
3. A 2009. évi kőolaj és kőolajtermék készletezési kötelezettség meghatározása a 2008. évi belföldi 

fogyasztás alapján.  
4. Tájékoztató a földgázfogyasztás 2008. évi alakulásáról. 
5. Tájékoztató a készletállomány és készletösszetétel helyzetéről. 
6. Tájékoztató a gáztároló beruházás előrehaladásáról. 
7. Jelölő Bizottság felállítása.  
8. Egyebek. 

 
 
2009. április 23. csütörtök 9:30 óra 
 

1. A 2008. éves beszámoló megvitatása 
2. Beszámoló a 2008. évi készletezési díjfizetési kötelezettség teljesítéséről. 
3. A tagi hozzájárulási díjak mértékének felülvizsgálata.  
4. Az évi rendes közgyűlés előkészítése, javaslat a napirendre.  
5. Tájékoztató a gáztároló beruházás előrehaladásáról. 
6. Tájékoztató a belföldi olajfogyasztási adatokról. 
7. Tájékoztató a finanszírozás aktuális helyzetéről. 
8. Egyebek. 

 
 
2009. május 7. csütörtök 9:30 óra 
 

1. Tájékoztatás az üzemanyag készletcsere helyzetéről. 
2. Beszámoló a tartályfelülvizsgálatok és rekonstrukciók állásáról. 
3. Beszámoló a hitelállomány alakulásáról, a finanszírozás aktuális helyzetéről. 
. 
4. Tájékoztató a gáztároló beruházás előrehaladásáról. 
5. Egyebek. 

 



1. napirendi pont 

 
2009. augusztus 27. csütörtök 9:30 óra 
 

1. Tájékoztató a gáztároló beruházási helyzetéről. 
2. Tájékoztató a 700 Millió m3  stratégiai gázkészlet betárolásának megkezdéséről. 
3. Tájékoztató a Szövetség tulajdonosi részesedésével működő társaságok 2008. évi teljesítményéről a 

közgyűlések által elfogadott beszámolók alapján, valamint a 2009. első féléves eredmények 
bemutatása. 

4. Tájékoztató a finanszírozás aktuális helyzetéről. 
5. Az Igazgatóság 2009. évi prémiumfeladatainak időarányos teljesítése.  
6. Tájékoztató a belföldi olajfogyasztási adatokról. 
7. Beszámoló az importadatokra tekintettel.a készletcserék végrehajtásának helyzetéről.  
8. Egyebek. 

 
 

2009. szeptember 17. csütörtök 9:30 óra 
 

1. A 2010. évi költségvetés első tervezetének megvitatása. 
2. A földgáztároló beruházás előrehaladási jelentése, a stratégiai gázkészlet betárolásának helyzete. 
3. A bio-munkabizottság jelentésének megvitatása. 
4. Tájékoztató a finanszírozás aktuális helyzetéről. 
5. Beszámoló a költségmegtakarítási intézkedések hatásáról. 
6. Egyebek. 

 
 
2009. október 15. csütörtök 9:30 óra 
 

1. A 2010. évi költségvetés második tervezetének megvitatása.  
2. A 2009. évi költségvetés várható teljesítése. 
3. Tájékoztató a finanszírozás aktuális helyzetéről. 
4. A novemberi közgyűlés előkészítése, javaslat a napirendre.  
5. Tájékoztatás a stratégiai gázkészlet betárolásának helyzetéről. 
6. Tájékoztató a belföldi olajfogyasztási adatokról. 
7. Egyebek.  

 
 
2009. december 10. csütörtök 9:30 óra 
 

1. Az Igazgatótanács 2010. évi munkatervének meghatározása.  
2. Az Igazgatóság 2009. évi prémiumfeladatainak teljesítése.  
3. Tájékoztatás a stratégiai gázkészlet betárolásának helyzetéről. 
4. Tájékoztató a finanszírozás aktuális helyzetéről. 
5. Egyebek.  

 
Budapest, 2008. december 2.  
 
 
 



1. napirendi pont 

        Igazgatóság 


