A MAGYAR SZÉNHIDROGÉN KÉSZLETEZŐ SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
A jelen Alapszabály az eddigi változásokat egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.1

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA
1.1.

A Szövetség neve: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség
angolul: Hungarian Hydrocarbon Stockpiling Association
németül: Ungarischer Kohlenwasserstoff-Bevorratungsverband
franciául: Association Hongrois pour le Stockage de Hydrocarbure
oroszul: Венгерская Ассоциация по Хранению Углеводородов
A Szövetség rövidített megnevezése: MSZKSZ

1.2.

A Szövetség székhelye: 2151 Fót, Fehérkő utca 7.

1.3.

A Szövetség honlapja: www.husa.hu

1.4.

A Szövetség jogi személy.

1.5.

A Szövetség a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvény
alapján létrehozott, a Kt. alapján működő és az Fbkt. alapján kibővült tevékenységű központi készletező
szervezet.

1.6.

A Szövetség a Kt.-ben, az Fbkt.-ben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok
ellátásához szükséges jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása alapján érvényesíti.

1.7.

A Szövetséget a Fővárosi Törvényszék a Cnytv. szerinti egyéb szervezetként tartja nyilván.

1.8.

A Szövetséget szerződéses kapcsolataiban megilletik mindazon jogok, amelyekkel a jogi személyek a
hatályos jogszabályok szerint rendelkeznek, a Szövetség jogcselekményeit pedig a polgári jog szerint kell
elbírálni.

1.9.

A Szövetség által szerzett javak (és vagyoni értékű jogok) saját tulajdonává válnak. A Szövetség – a
Biztonsági kőolaj- és földgázkészlet kivételével – saját vagyonával felel kötelezettségeiért.

1.10.

A Szövetség pecsétjének lenyomata: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.
2. A SZÖVETSÉG CÉLJA, FELADATA ÉS TEVÉKENYSÉGE

2.1.

A Szövetség – mint központi készletező szervezet – feladata a Biztonsági kőolaj- és földgázkészlet
megvásárlása, tárolása és értékesítése, valamint az ehhez szükséges tárolók létesítése, működtetése és
fejlesztése. A Szövetség szervezete Kőolaj szekcióból, valamint Földgáz szekcióból áll.

2.2.

A Szövetség köteles a Kt. és az Fbkt. szerint ráháruló kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tenni, és
valamennyi ezzel összefüggésben álló feladatot ellátni.

2.3.

A Szövetség – a 2.1. pontban megjelölt feladatok végrehajtása érdekében – a következő
alaptevékenységeket végzi:
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1

a) Biztonsági kőolaj- és földgázkészletet vásárol és tárol;
b) a taggal vagy harmadik személlyel szerződést köt Biztonsági kőolaj- és földgázkészlet behozatalára
vagy előállítására, illetve tárolására;
c) értékesítési szerződéseket köt, illetve köthet a Kt.-ben és az Fbkt.-ben meghatározott esetekben,
valamint kőolaj és kőolajtermék készletcserék kapcsán;
d) együttműködési (keret)szerződéseket köt feladatai megvalósítása érdekében;
e) teljesíti a Kt.-ben és az Fbkt.-ben rárótt ellenőrzési kötelezettségeket.
2.4.

A Szövetség a 2.3. pontban meghatározott alaptevékenységeken kívül a következő kiegészítő tevékenységek
végzésére is jogosult:
a) kőolaj és kőolajtermék tárolók vásárlása, létesítése, fejlesztése, valamint földgáztároló vásárlása,
létesítése, fejlesztése;
b) tároló társaságokban részesedés szerzése;
c) a Biztonsági kőolaj- és földgázkészlet mennyiségének és minőségének, a tároló telepek működésének
ellenőrzése;
d) fedezeti céllal – árualapú ügyletek esetében, kizárólag fizikai leszállítással teljesítendő áruügylethez
kapcsolódóan – származtatott (határidős és opciós) ügyletek kötése a kockázatkezelésre vonatkozó
szabályok szerint.

2.5.

A Szövetség köteles tevékenysége során a hazai kőolaj- és kőolajtermék, valamint földgáz piac szerkezetét
figyelembe venni. Tevékenysége nem irányulhat e piacok befolyásolására vagy zavarására.

2.6.

A Szövetség jelentősebb beszerzéseit, így különösen a Biztonsági kőolaj- és földgázkészlet beszerzéseit,
szolgáltatás igénybevételét, tárolótér fejlesztéseit, a tárolóterek igénybevételét, hitelfelvételeit pályázat, vagy
versenyeztetéssel egyenértékű eljárás útján bonyolítja le, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik. Az
igazgatótanács gazdaságilag indokolt esetekben a pályáztatás alól felmentést adhat. A versenyeztetés
(pályáztatás) feltételeit igazgatói utasításban kell rögzíteni.

2.7.

A Szövetség szigorúan elhatárolódik minden, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseibe ütköző tevékenységtől és szerveződéstől, különösen
versenykorlátozó megállapodások létrehozásától, üzleti titkok tisztességtelen megszerzésétől és/vagy
felhasználásától, valamint az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásától.

2.8.

A Szövetség céljaihoz és feladataihoz igazodóan kapcsolatokat tart fenn nemzetközi szervezetekkel és a
külföldi társszervezetekkel.

2.9.

A Szövetség a 2.3. pontban meghatározott alaptevékenységeket és a 2.4. pontban meghatározott kiegészítő
tevékenységeket saját szervezete, illetve az általa alapított szervezetek útján látja el.

3. FELÜGYELET
3.1.

A Szövetség felügyeletét a Miniszter látja el. A Miniszter felügyeleti jogkörében:
a) közzéteszi a Szövetség Alapszabályát és annak módosítását,
b) kötelezheti az igazgatótanácsot a közgyűlés összehívására, ha a Szövetség testületeinek
jogszabálysértő határozatát észleli,
c) a Szövetségtől tájékoztatást kérhet és a Szövetségnek jelentési kötelezettséget írhat elő,
d) a Szövetség irataiba betekinthet.
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MÁSODIK RÉSZ
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA, SZERVEZETE
4. A TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
A szövetségi tagság keletkezésére és megszűnésére vonatkozó alapvető szabályokat a Kőolaj szekcióban a
Kt. 14. §-a, a Földgáz szekcióban pedig az Fbkt. 7. §-a rögzíti.
4.1.

Tagság keletkezése

4.1.1.

A Kt. 40. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet végző gazdasági szereplő kötelezően a
Szövetség tagjává válik. A szövetségi tagság a Kt. 40. § (2) bekezdése szerinti tevékenység megkezdésének
időpontjában jön létre.

4.1.2.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdésében felsorolt gazdasági szereplő kötelezően a Szövetség tagjává válik. A
szövetségi tagság az Fbkt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban jön létre.

4.2.

Tagság megszűnése

4.2.1.

A szövetségi tagság
a) a Kt. 14. § (2) bekezdésében, valamint
b) az Fbkt. 7. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben szűnik meg.

4.2.2.

A Szövetségi tagság megszűnésének időpontja a Kt. 14. § (2) bekezdés és az Fbkt. 7. § (3) bekezdés b)
pontja esetén a tevékenység megszüntetésének, az Fbkt. 7. § (3) bekezdés a) pontja esetében pedig az
engedély visszavonásának napja.

4.2.3.

A tagsági jogviszony fennállása során felmerült kötelezettségek az elszámolásban foglaltak szerint az
elszámolások lezárásának napjáig terhelik a tagot.

5. A SZÖVETSÉG SZERVEI
A Szövetség szervei: a közgyűlés, az igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az igazgatóság. A Szövetség
szervei – az igazgatóság kivételével – testületként működnek.
5.1.

A Közgyűlés
A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés, amely a Tagokból áll.

5.1.1.

A Közgyűlés hatásköre
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) a választható igazgatótanácsi tagok, felügyelő bizottsági tagok megválasztása, felmentése, és
díjazásuk megállapítása;
c) az igazgató és az igazgató-helyettes megválasztása, felmentése;
d) az éves költségvetés és évközi módosításának elfogadása, ezen belül
da) a termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás mérték,
db) a tárgyévi fejlesztések,
dc) az éves finanszírozási terv,
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dd) az üzletpolitikai elvek elfogadása;
e) az éves beszámoló elfogadása;
f) döntés arról, hogy a Szövetség
fa) jogi személy(eke)t alapítson,
fb) jogi személy(ek)ben részesedést szerezzen,
fc) jogi személy(ek)ben meglévő részesedését elidegenítse;
g) döntéshozatal minden olyan ügyben, amelyet a Kt., az Fbkt. vagy a jelen Alapszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal.
5.1.2.

A Közgyűlés összehívása, résztvevők köre

5.1.2.1.

A közgyűlést évente 2 (két) alkalommal össze kell hívni (rendes közgyűlés). A rendes közgyűlést a Kt. 34. és
35. §-ára figyelemmel olyan időpontra kell kitűzni, amikor tárgyalási anyagként a következő évre vonatkozó
költségvetés tervezete, illetve az előző évről szóló éves beszámoló rendelkezésre áll.

5.1.2.2.

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha az összes szavazatok legalább 15 %-ával (tizenöt százalékával)
rendelkező Tagok – az ok és cél megjelölésével – azt írásban kérik. Amennyiben a Szövetség tevékenysége
jogszabályba, az Alapszabályba vagy a Szövetség határozatába ütközik, a felügyelő bizottság is jogosult
rendkívüli közgyűlést összehívni és annak napirendjére javaslatot tenni. A rendkívüli közgyűlés felügyelő
bizottság általi összehívását a felügyelő bizottság ügyrendje szabályozza, azzal, hogy az igazgatóság köteles
a felügyelő bizottság részére minden olyan tájékoztatást megadni, ami a rendkívüli közgyűlés felügyelő
bizottság általi összehívásához szükséges. Az igazgatótanács köteles rendkívüli közgyűlést összehívni,
amennyiben a Miniszter a Szövetség testületeinek jogszabálysértő határozatát észleli és az igazgatótanácsot
a közgyűlés összehívására kötelezi. A rendkívüli közgyűlés igazgatótanács általi összehívását az
igazgatótanács ügyrendje szabályozza, azzal, hogy az igazgatóság köteles az igazgatótanács részére
minden olyan tájékoztatást megadni, ami a rendkívüli közgyűlés igazgatótanács általi összehívásához
szükséges.

5.1.2.3.

Közgyűlés megtartására a Szövetség székhelyén kívüli helyen is sor kerülhet.

5.1.2.4.

A közgyűlési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés időpontját, helyét, napirendjét,
a regisztráció kezdetét, a képviseletre vonatkozó szabályokat, a határozatképtelenség esetén a megismételt
közgyűlés időpontját és helyét és arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a
megjelentek számától és szavazathányadától függetlenül határozatképes.

5.1.2.5.

A közgyűlésre vonatkozó közgyűlési meghívót a napirendi javaslattal együtt az igazgató a Tagoknak
tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton, az igazgatótanács és a felügyelő bizottság tagjainak,
továbbá a meghívottaknak elektronikus úton küldi meg úgy, hogy a kézbesítés a közgyűlés kitűzött időpontját
legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzze. A meghívó azon Tagok részére kerül kiküldésre, akik a meghívó
kiküldése időpontjában a Szövetség nyilvántartásában Tagként szerepelnek (a továbbiakban: Meghívott tag).

5.1.2.6.

A közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó írásbeli előterjesztések a közgyűlés időpontja előtt 15 (tizenöt) nappal
elektronikus úton kerülnek megküldésre a Tagoknak. Eredménytelen kézbesítés esetén a Tag – előzetes
jelzést követően – a Szövetségnél ügyfélfogadási időben az előterjesztéseket nyomtatott formában is
átveheti.

5.1.2.7.

A rendkívüli közgyűlést az ennek indítványozására jogosultak felhívására az igazgató, az igazgatótanács,
illetve a Kt. 29. § (7) bekezdése alapján a felügyelő bizottság hívja össze jelen Alapszabály 5.1.2.5. pontjában
meghatározott meghívási időközzel. Ebben az esetben az előkészítő anyag az összehívásra jogosultak
indítványa, amihez az igazgatóság csatolhatja saját észrevételeit.

5.1.2.8.

A Tagoknak joguk van az előkészítő anyagokra írásbeli észrevételt vagy alternatív javaslatot tenni. Ezeket az
5.1.5.4. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén lehet tárgyalási anyagnak tekinteni és napirendre
venni.

5.1.2.9.

A közgyűlésen kizárólag a Tagok, a Szövetség igazgatótanácsának és felügyelő bizottságának tagjai,
valamint az igazgatóság, a könyvvizsgáló és a Szövetség igazgatósága által meghívott egyéb személyek
vehetnek részt. A közgyűlésen a jogi személy tagot törvényes képviselője vagy közokiratba, illetőleg teljes
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bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján meghatalmazottja képviselheti. A természetes
személy tagot közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján
meghatalmazottja képviselheti.
5.1.2.10. Amennyiben a közgyűlés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi Tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
5.1.3.

A Közgyűlés határozatképessége

5.1.3.1.

A közgyűlés határozatképes, ha azon mindkét szekcióban a szekciónkénti összes szavazat több mint 50 %át (ötven százalékát) képviselő Tag jelen van.

5.1.3.2.

Ha a Tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

5.1.3.3.

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a 8 (nyolc) napon belüli időpontra összehívott második közgyűlést – az
eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelentek számától és szavazathányadától függetlenül
határozatképesnek kell tekinteni.

5.1.4.

A szavazásra vonatkozó szabályok

5.1.4.1.

A Közgyűlés döntésének meghozatala során a Szövetség Meghívott tagjai között összesen 100 (száz)
szavazat kerül felosztásra, amelyből mindkét szekciót 50-50 (ötven-ötven) szavazat illeti meg. A szavazatok
egy szekción belül a Meghívott tagok között olyan arányban kerülnek felosztásra, amilyen arányban az adott
szekción belül a közgyűlés időpontját megelőző második naptári hónaptól visszaszámított 12 (tizenkettő)
naptári hónapban esedékes nettó tagi hozzájárulást megfizették.

5.1.4.2.

A közgyűlés határozatait a jelen lévő Tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza.

5.1.4.3.

A közgyűlésen jelen lévő Tagok kétharmados szavazattöbbsége szükséges az 5.1.1. pont a), b) és c)
alpontjaiban meghatározott ügyekben meghozandó határozatokhoz.

5.1.4.4.

A közgyűlési határozat érvényességéhez az 5.1.4.2. és 5.1.4.3. pontokban előírtak mellett a kőolaj- és
kőolajtermék készletezéssel kapcsolatos kérdésben a Kőolaj szekciót képviselő, jelenlévő Tagok egyszerű
többségi szavazata, a földgáz készletezéssel kapcsolatos kérdésben a Földgáz szekciót képviselő, jelenlévő
Tagok egyszerű többségi szavazata szükséges.

5.1.5.

A közgyűlés lebonyolításának rendje

5.1.5.1.

A közgyűlésen megjelent Tagokról és meghívottakról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a
közgyűlés helyét, idejét, a Tag és képviselője nevét, a Tag székhelyét (lakcímét), a szavazatai számát,
továbbá a meghívottak nevét. A Tagok a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg szavazatuk számát feltüntető
szavazólapot kapnak. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával
hitelesíti. A jelenléti ív a közgyűlési jegyzőkönyv melléklete.

5.1.5.2.

Ha a megjelentek száma a határozatképességet valószínűsíti, a közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel
levezető elnököt választ.

5.1.5.3.

A levezető elnök a közgyűlés megnyitása után – a jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy az határozatképese. Amennyiben a közgyűlés határozatképes, úgy a levezető elnök felhívására a közgyűlés egyszerű
szavazattöbbséggel megválasztja a közgyűlés tisztségviselőit: a jegyzőkönyvvezetőt, 2 (két) jegyzőkönyvhitelesítőt és 2 (két) szavazatszámlálót. A határozatképességet az egyes napirendi pontok tárgyalása előtt
meg kell állapítani.

5.1.5.4.

A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat. Szabályszerűen
közölt napirendi kérdésnek minősül az is, ha az indítványozó az 5.1.2.8. pont szerint legalább 8 (nyolc) nappal
a közgyűlés előtt az erre vonatkozó tárgyalási anyagot kézbesítette a Tagoknak és az igazgatóságnak,
továbbá a közgyűlésen szekciónként legalább a Tagok 75 %-a (hetvenöt százaléka) részt vesz és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához valamennyi jelen lévő Tag egyhangúlag hozzájárul.
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5.1.5.5.

A szavazás a szavazólap felmutatásával, nyíltan történik. A határozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a
határozati javaslatra leadott szavazatok száma a jelen lévő Tagok összes szavazatához viszonyítva eléri a
Kt.-ben, illetve az Alapszabályban előírt egyszerű vagy minősített többséget.

5.1.5.6.

A közgyűlés hanganyaga digitálisan rögzítésre kerül. A jelenléti íven minden jelenlévő saját aláírásával is
hozzájárul a hangfelvétel-készítéshez és a hangfelvételt, mint a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét,
hitelesnek fogadja el. Ennek alapján a közgyűlésről készített írásbeli jegyzőkönyv csak a közgyűlés helyét,
időpontját, a napirendi pontokat, a határozatképesség megállapítását és az érdemi határozatokat tartalmazza,
benne foglalva a szavazás eredményét, külön feltüntetve a javaslat mellett, a javaslat ellen szavazókat és a
tartózkodó szavazatok számát. A közgyűlési jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a 2
(két) jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá. A közgyűlés hanganyagát az igazgatóság a felvétel időpontjától számított
5 (öt) évig köteles megőrizni. A közgyűlési jegyzőkönyv a Tagok részére elektronikus úton kerül kézbesítésre.

5.1.5.7.

A lebonyolítás, a dokumentálás, a határozathozatal és a szavazás a rendes és a rendkívüli közgyűlések
tekintetében azonosak.

5.1.5.8.

A Szövetség a közgyűlés határozatairól elektronikus nyilvántartást vezet, továbbá a határozatokat a
Szövetség honlapján közzéteszi.

5.2.

Az igazgatótanács
Az igazgatótanács az a testületi szerv, amely – a Kt., az Fbkt., az Alapszabály és a közgyűlési határozatok
keretei között – a Szövetség irányítói jogait gyakorolja.

5.2.1.

Az igazgatótanács feladat- és hatásköre

5.2.1.1.

Az igazgatótanács
a) gyakorolja a Kt. 24. § (1) bekezdésében meghatározott jogokat, továbbá
b) javaslatot tehet a közgyűlésnek az Alapszabály módosítására, a más által tett javaslatot pedig
véleményezi,
c) jóváhagyja a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát,
d) dönt a tárgyévi készlet szintjéről, összetételéről, különleges kőolajkészlet esetleges képzéséről,
e) meghatározza a kőolajtermék cserék rendszerét és feltételeit,
f) dönt az igazgató által előterjesztett ügyekben,
g) a közgyűlés részére javaslatot tesz a tagi hozzájárulás évközi módosítására,
h) megvitatja és előkészíti a közgyűlési határozatot igénylő ügyeket,
i) bizottságokat hozhat létre vagy engedélyezheti létrehozásukat,
j) külső szakértő részére megbízást adhat,
k) a termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás mértékét naptári éven belül egyszer, illetve
amennyiben a naptári éven belüli második alkalommal történő módosításra kőolaj- és kőolajtermékellátási válsághelyzet miatt kerül sor, 2 (két) alkalommal módosíthatja, továbbá módosítja a
termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás mértékét akkor, ha a módosítás nélkül a Szövetség
fizetésképtelenné válna;
l) dönt minden olyan ügyben, amelyet a Kt. vagy az Alapszabály az igazgatótanács hatáskörébe utal.

5.2.1.2.

Az igazgatótanács az igazgatóság tagjaitól jelentést kérhet és számukra utasítást adhat.

5.2.1.3.

Az éves beszámolót és az éves költségvetés tervezetét az igazgatótanács határozattal terjeszti a közgyűlés
elé.
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5.2.2.

Az igazgatótanács tagjai, elnöke, elnökhelyettese

5.2.2.1.

Az igazgatótanács 14 (tizennégy) tagból áll. 6 (hat) tagot a Kőolaj szekció jelöltjei közül, 4 (négy) tagot a
Földgáz szekció jelöltjei közül a közgyűlés választ 3 (három) évre. A további 4 (négy) tag közül 2 (kettő) a
Miniszter, 1 (egy) az államháztartásért felelős miniszter és 1 (egy) a Hivatal képviselője.

5.2.2.2.

Amennyiben az igazgatótanács választott tagjának megbízatása a jelen Alapszabály 5.2.2.1. pontjában
meghatározott időtartam előtt megszűnik, a hátralévő időre új tagot kell választani. Az új tagot a legközelebbi
közgyűlésen kell megválasztani.

5.2.2.3.

Az igazgatótanács saját tagjai közül a jelen lévő tagok egyszerű szavazattöbbségével választja meg elnökét
és annak helyettesét (elnökhelyettes).

5.2.2.4.

Az igazgatótanács tagja személyesen köteles eljárni.

5.2.2.5.

Az igazgatótanácsi tagok tevékenysége során megismert valamennyi információ Üzleti titoknak
minősül,amely titoktartási kötelezettség alá esik. Az igazgatótanács tagjai a titoktartási kötelezettség
megszegése esetén a polgári jog szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.

5.2.3.

Az igazgatótanács ülése

5.2.3.1.

Az igazgatótanács belátása szerint, de legalább évente kétszer tart ülést. Az igazgatótanács ügyrendjét maga
állapítja meg. Az igazgatótanács kivételesen fontos és sürgős ügyben ülés tartása nélkül írásbeli szavazással
is hozhat határozatot. Az írásbeli szavazás részletes szabályait az igazgatótanács ügyrendjében kell
szabályozni.

5.2.3.2.

Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha legalább 8 (nyolc) tag és ebből a mindkét szekció 50 %-át (ötven
százalékát) képviselő tag jelen van.

5.2.3.3.

Az igazgatótanács határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szavazattöbbségével hozza, szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. Az igazgatótanácsi határozat érvényességéhez a kőolaj- és kőolajtermékkészletezéssel kapcsolatos kérdésben a Kőolaj szekciót képviselő, jelenlévő tagok egyszerű többségi
szavazata, a földgázkészletezéssel kapcsolatos kérdésben pedig a Földgáz szekciót képviselő, jelenlévő
tagok egyszerű többségi szavazata is szükséges. A Kt. 30. § (2) bekezdése szerinti új igazgatósági tag
kijelöléséhez a jelenlévő tagok kétharmados szavazattöbbsége szükséges.

5.2.3.4.

A Szövetség az igazgatótanácsi határozatokról elektronikus nyilvántartást vezet.

5.2.3.5.

Az igazgatótanács üléseire a felügyelő bizottság elnökét, valamint az igazgatót és az igazgató-helyettest meg
kell hívni. Az igazgatótanács ülésein a felügyelő bizottság elnökét, az igazgatót és az igazgató-helyettest
tanácskozási jog illeti meg. Az igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az
igazgatótanács határozatait és a szavazás eredményét. A jegyzőkönyvet az igazgatótanács elnöke, egy
igazgatótanácsi tag és a jegyzőkönyvvezető írja alá. Az igazgatótanácsi ülésről hangfelvétel is készül, amelyet
legalább 3 (három) évig meg kell őrizni.

5.3.

A felügyelő bizottság
A felügyelő bizottság a közgyűlés felügyelete alá tartozik. A felügyelő bizottság köteles tevékenységéről a
közgyűlésnek és a Kt. 29. § (9) bekezdése szerint a Miniszternek beszámolni.

5.3.1.

A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre

5.3.1.1.

A felügyelő bizottság ellenőrzési jogköre a Szövetség működésének, tevékenységének jogszerűségi
szempontból történő vizsgálatára terjed ki. Ennek körében köteles megvizsgálni
a) a közgyűlés napirendjén szereplő minden üzletpolitikai előterjesztést,
b) minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
c) az éves beszámolót.
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A közgyűlés csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat az a) és a c) pontban
foglaltak esetén.
5.3.1.2.

A felügyelő bizottság tagjai az igazgatótanács elnökétől és az igazgatótól felvilágosítást, jelentést kérhetnek,
a Szövetség könyveit és iratait megvizsgálhatják.

5.3.1.3.

A felügyelő bizottság az ellenőrzésekről tájékoztatja az igazgatótanács elnökét és az igazgatót. A felügyelő
bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni. A felügyelő bizottság jogosult külső szakértőt bevonni.

5.3.1.4.

A felügyelő bizottság az 5.1.2.2. pontban meghatározott esetben jogosult rendkívüli közgyűlést összehívni és
annak napirendjére javaslatot tenni.

5.3.1.5.

A felügyelő bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt. A felügyelő bizottság elnöke az
igazgatótanács ülésein tanácskozási joggal jogosult részt venni.

5.3.2.

A felügyelő bizottság tagjai, elnöke

5.3.2.1.

A felügyelő bizottság 7 (hét) tagból áll. A felügyelő bizottság 2 (két) tagját a Miniszter, 1 (egy) tagját az
államháztartásért felelős miniszter, 1 (egy) tagját a Hivatal elnöke delegálja, 2 (két) tagját a Kőolaj szekció, 1
(egy) tagját a Földgáz szekció jelölésére a közgyűlés választja 3 (három) évre.

5.3.2.2.

Amennyiben a felügyelő bizottság tagjának megbízatása az 5.3.2.1. pontban meghatározott időtartam előtt
megszűnik, a hátralévő időre új tagot kell választani. Az új tagot a legközelebbi közgyűlésen kell
megválasztani.

5.3.2.3.

A felügyelő bizottság tagjai a közgyűlés által megállapított tiszteletdíjban részesülhetnek.

5.3.2.4.

A felügyelő bizottság tagjainak összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22. § (4) és (5) bekezdéseiben, 3:115. §-ában,
valamint a 3:26. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

5.3.2.5.

A felügyelő bizottság tagjai maguk közül egyszerű szavazattöbbséggel választanak elnököt.

5.3.3.

A felügyelő bizottság ülése

5.3.3.1.

A felügyelő bizottság szükségképpen, de legalább évente kétszer tart ülést. A felügyelő bizottság az
ügyrendjét maga állapítja meg és azt a közgyűlés hagyja jóvá.

5.3.3.2.

A felügyelő bizottság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén bármelyik tag jogosult összehívni.

5.3.3.3.

A felügyelő bizottság határozatképes, ha legalább 4 (négy) tagja jelen van. A felügyelő bizottság határozatát
egyszerű szavazattöbbséggel hozza és szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

5.3.3.4.

A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető
írja alá.

5.3.3.5.

A jegyzőkönyvek és mellékletei (előterjesztések, jelentések) irattározásáról, őrzéséről, valamint a felügyelő
bizottság üléseinek előkészítéséről, a technikai feltételek biztosításáról a felügyelő bizottság elnöke, illetve az
általa kijelölt felügyelő bizottsági tag gondoskodik.

5.3.3.6.

A Szövetség a felügyelő bizottsági határozatokról elektronikus nyilvántartást vezet.

5.4.

Az igazgatóság
A Szövetség ügyvezetője az igazgató, akit akadályoztatása esetén az igazgató-helyettes teljes jogkörrel
helyettesít.

5.4.1.

Igazgató és igazgató-helyettes megválasztása, foglalkoztatása, felmentése

5.4.1.1.

Az igazgatót és az igazgató-helyettest az igazgatótanács javaslata alapján a közgyűlés határozatlan időre
választja meg. Az igazgatótanács csak olyan személyt javasolhat igazgatónak vagy igazgató-helyettesnek,
akit a Miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a Hivatal képviselői közül legalább 3 (három)
támogat.
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5.4.1.2.

Az igazgató és az igazgató-helyettes a Szövetséggel munkaviszonyban állnak, munkabérüket és béren kívüli
juttatásaikat az igazgatótanács állapítja meg; egyébként az alapvető munkáltatói jogokat velük szemben – a
felmentés esetét kivéve – az igazgatótanács elnöke gyakorolja. Az igazgató jogosult a vezérigazgató cím, az
igazgató-helyettes a vezérigazgató-helyettes cím használatára.

5.4.1.3.

A közgyűlés az igazgatót és az igazgató-helyettest az Alapszabályban meghatározott okból felmentheti. Az
igazgató és az igazgató-helyettes felmentése, illetve megbízatásuk egyéb okból történő megszűnése esetén
a Kt. 30. § (2) bekezdése az irányadó. Felmentésre okot adó körülmény, ha az igazgató vagy az igazgatóhelyettes
a) munkáját hosszabb időn át az igazgatótanács figyelmeztetése ellenére elhanyagolja,
b) a közgyűlés vagy az igazgatótanács határozatát nem hajtja végre, illetve attól tudatosan eltérő
intézkedést tesz,
c) vétkes magatartással a Szövetségnek kárt okoz,
d) ismételten vagy tartósan megszegi az Alapszabály előírásait,
e) bűncselekményt követ el.

5.4.2.

Az igazgató feladat- és hatásköre

5.4.2.1.

Az igazgató feladat- és hatáskörébe tartozik:
a) a Kt. 31. §-ában meghatározott feladatok,
b) a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetének, valamint módosításának igazgatótanács elé
terjesztése,
c) az igazgatótanács által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat végrehajtása, a
munkaszervezet munka- és ügyrendjének megállapítása,
d) az igazgatótanácsi és közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok előkészítése, továbbá a
határozatok közzététele, valamint azok illetékesekhez történő eljuttatása és végrehajtása,
e) a Szövetség számviteli, adatszolgáltatási és belső ellenőrzési rendjének kialakítása,
f) a Kt.-ben és az Fbkt.-ben, valamint az Alapszabályban meghatározott iratok, előterjesztések, az
igazgatótanács jegyzőkönyveinek felügyelő bizottság részére történő megküldése.

5.4.2.2.

Az igazgató irányítja a Szövetség munkaszervezetének operatív munkáját, a közgyűlési és igazgatótanácsi
határozatok keretei között megteszi a szükséges intézkedéseket, megköti a szerződéseket és gondoskodik
azok teljesítéséről, valamint a Szövetség vagyonának őrzéséről és jogainak érvényesítéséről.

5.4.3.

Munkáltatói jogkör gyakorlása
A Szövetség munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlására az igazgató, akadályoztatása esetén az
igazgató-helyettes jogosult.

5.4.4.

A Szövetség képviselete

5.4.4.1.

A Szövetség törvényes képviseletét – önálló aláírási joggal – az igazgató, akadályoztatása esetén az
igazgató-helyettes látja el.

5.4.4.2.

A Szövetség jegyzése úgy történik, hogy a Szövetség kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott
teljes vagy rövidített elnevezése alá, felé vagy mellé az igazgató vagy az igazgató-helyettes önállóan írja a
nevét.

5.5.

A bizottságok

5.5.1.

Az igazgatótanács a Szövetség működése szempontjából fontos szakkérdések (így pl. készletezési, jogi,
költségvetési-pénzügyi, hitel, beruházási stb.) vizsgálata, a szövetségi gyakorlat értékelése és javaslatok
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kidolgozása érdekében állandó vagy időleges munkabizottságokat hozhat létre, illetve az igazgató számára
ilyenek létrehozását engedélyezheti.
5.5.2.

Bizottság alakítása esetén már a szervezéskor tisztázni kell, hogy a felkért személyek közreműködése
tiszteletdíj ellenében történik-e és amennyiben igen, úgy ezt a felkért személyekkel is közölni kell. A tiszteletdíj
keretösszegét az igazgatótanács állapítja meg.

5.5.3.

A bizottságok együttműködnek a Szövetség munkaszervezetével. A munkaszervezet tagjai kötelesek a
bizottság által kért szükséges információkat rendelkezésre bocsátani.

5.5.4.

A bizottsági javaslatokat a munkaszervezet mindaddig nem alkalmazhatja, amíg a javaslatot az
igazgatótanács jóvá nem hagyta és bevezetését el nem rendelte.

5.5.5.

A bizottságok tagjainak tevékenysége során megismert valamennyi információ Üzleti titoknak minősül, amely
titoktartási kötelezettség alá esik. A bizottságok tagjai a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a polgári
jog szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.

5.6.

A könyvvizsgáló

5.6.1.

A közgyűlés 3 (három) évi időtartamra könyvvizsgálót választ és meghatározza díjazását.

5.6.2.

A könyvvizsgáló jogállására, feladat- és hatáskörére a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, így különösen
a Ptk., a Számvtv. és a könyvvizsgálói tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos törvény rendelkezései
irányadóak.

5.6.3.

Az igazgatótanács csak a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó éves beszámolót terjesztheti a közgyűlés
elé. A könyvvizsgálót az éves beszámolót elfogadó közgyűlésre meg kell hívni.

5.6.4.

Ha a könyvvizsgáló tudomást szerez arról, hogy a Szövetség vagyonának jelentős csökkenése várható,
köteles az igazgatótól a közgyűlés összehívását kérni.
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HARMADIK RÉSZ
A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSE
6. BIZTONSÁGI KŐOLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉK KÉSZLETEZÉS
6.1.

A Biztonsági kőolajkészlet létrehozása

6.1.1.

A Szövetség a Biztonsági kőolajkészlet, valamint – az igazgatótanács döntése esetén – a Biztonsági
kőolajkészleten belül a különleges kőolajkészletet a Kt. 2.-4. §-aiban foglalt szabályok szerint hozza létre és
tartja fenn. A Biztonsági kőolajkészlet a Szövetség tulajdonában áll. A Biztonsági kőolajkészletre zálogjog
nem alapítható és mentes a végrehajtás alól.

6.1.2.

A Kt. 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott módszertan (a Biztonsági kőolajkészlet szintjének
meghatározása) irányadó arra nézve, hogy a készletek számbavételekor az egyes kőolajtermékek fizikai
mennyisége mennyi kőolaj egységnek felel meg (kőolaj-egyenérték).

6.1.3.

A Biztonsági kőolajkészletek minimum 1/3 részét a Kt. 2. melléklet 1. pont 3-8 alpontja szerinti
kőolajtermékekből lehet képezni.

6.1.4.

A Szövetség a Biztonsági kőolajkészletet adásvétel jogcímén szerzi meg. Erre úgy is sor kerülhet, hogy a
Szövetség tulajdonában álló kőolajból a feldolgozást végző társaság rögzített időpontra, meghatározott
mennyiségű terméket állít elő a Szövetség számára (bérfeldolgozás), és azt a rögzített időponttól, mint a
Szövetség tulajdonát a 6.4. pont szerint tárolja. A bérfeldolgozó a készre jelentés alapján számlázhat, a
megengedett veszteséget a készre jelentés napjától kell számítani.

6.2.

A Biztonsági kőolajkészlet minősége

6.2.1.

A biztonsági nyersolaj készletek minőségének a REB (Russian Export Blend) nyersolaj vagy azzal azonos
minőségi paraméterekkel rendelkező nyersolaj minőségének kell megfelelnie. A biztonsági kőolajtermék
készletek minőségének a vonatkozó, hatályos MSZ EN szabvány előírásainak kell megfelelnie, kivéve a
biotartalomra vonatkozó előírásokat.

6.2.2.

A kőolajtermékek minőségét legalább évente kétszer meg kell vizsgáltatni. Évente legalább egy vizsgálatot
az MSZ előírások szerinti, egyet pedig a tárolás szempontjából kritikus paraméterek elemzésével kell
elvégezni. Anyagmozgatás, készletfeltöltés esetén – a kitárolás megkezdése előtt és a feltöltés befejezése
után – minden esetben teljes mélységű minőségvizsgálatot kell végrehajtani. A Szövetség részére mindig a
betárolt minőségű kőolajnak, illetve kőolajterméknek kell rendelkezésre állnia. Ha az elemzés során
bebizonyosodik, hogy minőségromlás állt be, intézkedni kell a termék lecseréléséről és ha a minőségromlás
oka vétkes magatartás volt, a felelősség érvényesítéséről.

6.2.3.

A minőségi vizsgálatokat e tevékenység végzésére akkreditált társasággal kell elvégeztetni.

6.2.4.

A termékek mozgatását úgy kell megszervezni, hogy ne következzen be minőségromlás a termék
kiszállításakor, illetve lecserélésekor.

6.3.

Veszteségelszámolás szabályai

6.3.1.

A Szövetség által készletezett termékek tárolása során keletkező veszteségek mértéke nem haladhatja meg
a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló mindenkor hatályos jogszabály által meghatározott értéket.

6.3.2.

A Szövetség letéti szerződései keretében törekszik a 6.3.1. pontban hivatkozott jogszabálynál szigorúbb
normák alkalmazására.

6.4.

A Biztonsági kőolajkészlet tárolása

6.4.1.

A Szövetség a Biztonsági kőolajkészletet a Kt. 7. §-ában foglaltaknak megfelelő tárolótérben raktározza.

6.4.2.

A Szövetség a Biztonsági kőolajkészlet (a 6.4.3. pontban a továbbiakban: letét) tárolása érdekében letéti
szerződés(eke)t köt.
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6.4.3.

A letéti szerződésekkel szemben támasztott követelmények:
a) A Kt. 7. §-ában foglaltak biztosítása.
b) A letétet a letéteményes elsősorban elkülönített tartályban köteles tárolni.
c) A letét nem keveredhet semmilyen formában és módon más kőolajtermékkel vagy egyéb anyaggal.
d) A tulajdonjog egyértelmű megállapíthatóságának és bírósági végrehajtás alóli mentességének
biztosítása érdekében a letét tárolására szolgáló tartályokat jelölni kell akként, hogy a tartályszám mellett
„MSZKSZ” feliratot vagy táblát kell elhelyezni. A letéti szerződések mellékleteiben rögzíteni kell
telephelyenként és termékenként a normál üzemmenetben használt tartályok számát.
e) A letét kezelését és őrzését a letéteményes személyzete vagy a letéteményes által megbízott személy
végezheti.
f) A letéteményes a letétet felhívásra bármikor köteles kiadni.
g) A kiadott letét mennyisége nem lehet kevesebb, mint a letéti szerződésben rögzített veszteség norma
időarányos részével csökkentett mennyiség.
h) A letétben keletkező kárért a letéteményes a polgári jog szabályai szerint felel. A letéteményes a letéti
szerződés időtartama alatt köteles folyamatosan biztosítani, hogy a letét tárolására szolgáló telephelyre
és tartályra, valamint a letétre magára, mint idegen tulajdonú dologra, érvényes és hatályos
vagyonbiztosítás, valamint a letéti szolgáltatásokat is magába foglaló üzleti tevékenységre és a környezeti
károkra is kiterjedő érvényes és hatályos felelősségbiztosítás álljon rendelkezésre.

6.4.4.

A 6.4.2. pont szerinti ügyletekre a Szövetség irányárakat vagy normatívákat adhat ki; a díjak mértékéről és
feltételeiről azonban mindig a letéti szerződésben kell megállapodni.

6.4.5.

A Szövetség kormányközi megállapodás alapján Biztonsági kőolajkészletet és különleges kőolajkészletet
tárolhat az Európai Unió másik tagállamának területén, illetve az Európai Unió más tagállamának
készletezésre kötelezettje Biztonsági kőolajkészletet tárolhat Magyarország területén a Kt. vonatkozó
rendelkezései figyelembevételével.

6.5.

A Biztonsági kőolajkészlet és a különleges kőolajkészlet nyilvántartása

6.5.1.

A Szövetség a Biztonsági kőolajkészletről és a különleges kőolajkészletről elkülönült, naprakész, elektronikus
nyilvántartást vezet és a nyilvántartásban foglalt adatokat az adat keletkezésétől számított 5 (öt) évig megőrzi,
majd ezt követően elektronikusan archiválja. A nyilvántartás tartalmazza:
a) a készletet alkotó nyersolaj és kőolajtermékek megnevezését;
b) a készlet mennyiségét;
c) a tároló helyét.

6.5.2.

A nyilvántartásba a Miniszter bármikor betekinthet.

6.6.

Kőolaj- és kőolajtermék csere

6.6.1.

Figyelemmel arra, hogy a kőolajtermékek hosszabb tárolása a minőség hátrányos változásával jár(hat), a
Szövetség gondoskodni tartozik ezen készletek rendszeres cseréjéről. A kőolajtermékek a beszerzést
követően legfeljebb 6 (hat) évig tárolhatóak, ezt követően a kőolajtermék készletek cseréjéről kell
gondoskodni.

6.6.2.

A Biztonsági kőolajkészlet cseréjét kell végrehajtani akkor is, ha
a) a termékszabvány megváltozik;
b) valamely készletnél minőségromlás mutatkozik;
c) a készletösszetétel módosítása indokolt.
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6.6.3.

A 6.6.1. pont szerinti rendszeres, valamint a 6.6.2. a) és c) pont miatti cseréket költségvonzatukkal együtt az
éves költségvetésben kell előirányozni. A 6.6.2. b) pont szerinti esetben – az igazgatóság javaslatára vagy
jelentése alapján – az igazgatótanács rendelkezik.

6.6.4.

A kőolajtermék cseréket a Szövetség pályázat útján végzi. A Tagok körében meghirdetett pályázat
eredménytelensége esetén a Szövetség a kiírt teljes mennyiségre, amennyiben pedig az ajánlatok nem fedik
le a kiírt teljes mennyiséget, úgy a különbözetre a Tagokon kívüli körben szabadon szerződhet.

6.6.5.

Kőolaj készletcserét a kőolajkészletek természetét, kitárolási lehetőségét és felhasználhatóságát figyelembe
véve a finomítóval és csővezetéki hozzáféréssel rendelkező Taggal lehet lebonyolítani. Amennyiben csak egy
ilyen Tag létezik, úgy a csere feltételei tárgyalásos úton kerülnek meghatározásra, egyéb esetben a 2.6
pontban foglaltak irányadóak.

6.6.6.

A cserék megszervezése a költségek minimalizálásával és a minőség biztosításával az igazgatóság feladata.

7. A FÖLDGÁZ BIZTONSÁGI KÉSZLETEZÉS
7.1.

A földgáz biztonsági készlet létrehozása, tárolása

7.1.1.

A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági
készletezés céljára – a Get. által meghatározott engedély nélkül – földgázt beszerezni (vásárolni), tárolni. A
földgáz biztonsági készletre zálogjog nem alapítható és mentes a végrehajtás alól.

7.1.2.

A földgáz biztonsági készlet mértékét a Miniszter rendeletben határozza meg.

7.1.3.

A Szövetség a földgáz biztonsági készlet tárolására kizárólag biztonsági földgáztároló engedélyessel köthet
szerződést.

7.1.4.

A földgáz biztonsági készletet az Fbkt. 3. § (2) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelő földalatti tárolótérben kell tárolni.

7.2.

A földgáz biztonsági készlet minőségellenőrzése
A földgázkészletezés minőségellenőrzése céljából a Szövetség a földgáz tárolását végző tároló társaságoktól
a letéti szerződésekben meghatározott tartalmú jelentéseket kér be a kitárolási időszak kezdetén, illetve a
kitárolási időszak végén.

7.3.

A földgáz biztonsági készlet nyilvántartása

7.2.1.

A Szövetség a földgáz biztonsági készletről elkülönült, naprakész, elektronikus nyilvántartást vezet és a
nyilvántartásban foglalt adatokat az adat keletkezésétől számított 5 (öt) évig megőrzi, majd ezt követően
elektronikusan archiválja. A nyilvántartás tartalmazza:
a) a készlet megnevezését;
b) a készlet mennyiségét;
c) a tároló helyét.

7.2.2.

A nyilvántartásba a Miniszter bármikor betekinthet.

8. BIZTONSÁGI KŐOLAJ ÉS KŐOLAJTERMÉK, VALAMINT FÖLDGÁZ BESZERZÉSE
8.1.

A Kt.-ben előírt minimum 90 (kilencven) napi átlagos napi nettó behozatalnak megfelelő Biztonsági
kőolajkészlet képzési kötelezettséget a Szövetség határozza meg a Kt.-ben előírt módszertan
alkalmazásával. A minimális készletezési kötelezettség teljesítése céljából, az igazgatótanács által
megállapított készlet mértékéhez szükséges készlet beszerzéséről a Szövetség gondoskodik. A beszerzés –
gazdaságossági szempontok alapján – történhet belföldről, importból, az Európai Unió tagállamából, de úgy
is, hogy a Szövetség kőolajat vásárol és bérfeldolgozási szerződés alapján készítteti el a kőolajterméket. A
Szövetség szigorú szerződéses feltételek kikötésére törekszik annak érdekében, hogy szállítói az előírt (és
az éves készletezési tervvel összhangban lévő) határidőnek eleget tegyenek.
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8.2.

A Miniszter által rendeletben előírt biztonsági földgázkészlet mérték teljesítéséhez szükséges készlet
beszerzése a 2.6. pontban foglaltak szerint történik.

8.3.

A Szövetség az általa megkötött szerződések keretében gondoskodik a beérkező kőolaj és kőolajtermék,
valamint a földgáz mennyiségi és minőségi átvételéről.

9. A BIZTONSÁGI KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZKÉSZLET FELHASZNÁLÁSA
9.1.

„Biztonsági kőolajkészlet” felhasználása

9.1.1.

A Biztonsági kőolajkészletet a Kt. 9. § (2) bekezdésében hivatkozott esetekben a Miniszter rendelete alapján
lehet felhasználni. A Miniszter rendeletében rögzített feltételek érvényesítéséért az igazgatóság felelős.

9.1.2.

A felhasználásra engedélyezett készleteket – a rendeletben előírt módon és feltételek szerint – a Szövetség
értékesíti. A kőolajat és kőolajtermékeket olyan áron kell értékesíteni, hogy az fedezetet nyújtson a készlet
visszapótlásának várható költségeire.

9.1.3.

A Szövetség igazgatósága szervezi, az igazgatótanács pedig ellenőrzi az értékesített készlet pótlására
vonatkozó miniszteri rendelet végrehajtását.

9.1.4.

A felhasználásra engedélyezett készletet csak belföldi ellátás céljára lehet felhasználni, kivéve azt a készletet,
amelyet az ország Nemzetközi Energia Ügynökség tagságából fakadó kormányzati kötelezettségvállalás
miatt engedélyeztek felhasználni.

9.2.

Biztonsági földgázkészlet felhasználása
A biztonsági földgázkészlet felhasználása az Fbkt.-ben, továbbá a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz
biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb
intézkedésekről szóló Korm. rendeletben, valamint a részletszabályokat tartalmazó miniszteri rendeletben
foglaltak szerint történik.

10. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGE
A Szövetség gazdálkodásának kereteit és tartalmát a Kt., az Fbkt. és a kapcsolódó jogszabályok határozzák
meg.
10.1.

A gazdálkodás célja, alapelvei

10.1.1.

A Szövetség gazdálkodásának célja a Kt.-ben és az Fbkt.-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő
biztonsággal történő teljesítése a legalacsonyabb költségek mellett.

10.1.2.

A Szövetség gazdálkodását a következő alapelvek vezérlik:
a) nyilvánosság,
b) versenysemlegesség,
c) versenyeztetés,
d) piac zavarásának elkerülése.

10.2.

Gazdálkodási tevékenységre vonatkozó szabályok

10.2.1.

A Szövetség gazdálkodásának forrása: a készletezéshez, a készletnöveléshez, továbbá a Szövetség egyéb
feladatai ellátásához és működéséhez szükséges forrásokat – az éves költségvetés alapján – a tagi
hozzájárulás biztosítja.

10.2.2.

A tagi hozzájárulásnak – figyelembe véve a Szövetség egyéb jogcímen (nem a tagi hozzájárulásból
származó) tervezett bevételeit – fedezetet kell nyújtania:
a) a készletek tárolási költségeire,
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b) a készletek megvásárlása érdekében felvett hitelek kamataira, egyéb források után fizetendő
kamatjellegű kiadásokra, valamint a finanszírozással összefüggő minden egyéb költségre,
c) a Szövetség működési költségeire,
d) a készletek mennyiségi, minőségi paramétereinek megőrzése érdekében felmerülő költségekre,
továbbá
e) minden olyan költségre és ráfordításra, melyet a közgyűlés az éves költségvetés keretében jóváhagy.
10.2.3.

A Szövetség a Kt. és az Fbkt. teljesítése érdekében végrehajtott készlet beszerzéseit, valamint a minőségi
követelmények megváltozása miatt szükségessé váló készletcseréket alapvetően idegen forrásból
finanszírozza.

10.2.4.

A Szövetség a Kt. 24. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bevételi többletet vagy kiadási megtakarítást
a tevékenységéhez kapcsolódó vállalkozásokban történő tulajdonszerzésre, illetve a hitelállományának
csökkentésére, vagy a soron következő üzleti év költségvetési bevételeinek növelésére fordíthatja.

10.2.5.

A Szövetség jogosult tulajdonszerzésre olyan vállalkozásokban, amelyek alapvetően kapcsolódnak a Kt.-ben
és az Fbkt.-ben meghatározott készletezési feladatok ellátásához. A tulajdonszerzés érdekében a közgyűlés
jóváhagyásával hitelt is felvehet és teljesítheti a hitelfelvételhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat,
továbbá a hitelszerződésekhez kapcsolódó egyéb szerződéseket, így különösen biztosítéki szerződést
köthet, illetve nyilatkozatokat tehet.

10.2.6.

A Szövetség tulajdonosi körébe tartozó társaságok működése során tulajdonosi kötelezettségvállalásokat
tehet, így különösen tulajdonosi kölcsönt adhat, illetve a társaság hitelfelvétele esetén a szokványos
kötelezettségeket vállalhatja.
11. KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

11.1.

Költségvetési tervezet előkészítése
Az igazgatóság a Kt. 34. §-ának (1) bekezdésére tekintettel minden év november 30-ig elkészíti a következő
évre vonatkozó költségvetés tervezetét. A Szövetség éves költségvetésében megtervezi a biztonsági kőolajés földgázkészletezés, valamint a Szövetség működésének várható ráfordításait. A költségvetési tervezetnek
a várható bevételek és ráfordítások mellett ki kell mutatnia a forrásigényeket is. A tervezetnek alapvetően a
10.2.2. ponthoz igazodó részletezettségűnek kell lennie és a tervezett adatok alapján, valamint a Kt. 33. § (5)
bekezdése, valamint az Fbkt. 6. § f) pontja szerint meg kell határozni a termékcsoportonkénti egységnyi tagi
hozzájárulás mértékét, valamint a biztonságos működéshez szükséges tartalékot is.
a) A tervezetnek a Biztonsági kőolajkészlet vonatkozásában, az adott évre a Kt. szerint irányadó
összmennyiséget termékfajtákra bontva kell tartalmaznia, feltüntetve az előirányzott beszerzéseket (tonna
kőolaj-egyenértékben) és a tervezett cseréket.
b) A tervezetnek a biztonsági földgázkészlet vonatkozásában, az adott évre a Miniszter által rendeletben
meghatározott összmennyiséget kell tartalmaznia és fel kell tüntetnie az előirányzott beszerzéseket.

11.2.

Költségvetés elfogadása

11.2.1.

Az igazgatótanács a költségvetés tervezetét minden évben a közgyűlés ülése előtt megvitatja. A tervezet
közgyűlés elé terjesztéséhez a Miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a Hivatal igazgatótanácsi
képviselőinek hozzájárulása szükséges.

11.2.2.

Ha a Miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a Hivatal igazgatótanácsi képviselőinek bármelyike
a tervezet ellen szavaz, úgy azt átdolgozásra – az ellenvetések egyidejű közlésével – vissza kell adni az
igazgatóságnak.

11.2.3.

A tagi hozzájárulás mértékére vonatkozó összegszerű javaslat része a közgyűlési előterjesztésnek, indokolt
esetben több változat is készíthető.

11.2.4.

Az igazgatótanács az általa elfogadott költségvetés tervezetét, az azt megalapozó üzletpolitikával
jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti.
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11.3.

Költségvetés végrehajtása

11.3.1.

A közgyűlés által elfogadott költségvetés teljesítése, a pénzügyi kockázatok csökkentése és a hosszú távú
hatékonyság érdekében a Szövetség – operatív gazdálkodása keretében – minden olyan jellegű jogügyletet
létrehozhat, amely elősegíti e célok teljesítését, ezek között kiemelve az alábbiakat:
a) A Kt.-ben és az Fbkt.-ben előírt készletek létrehozása, fenntartása, strukturális alakítása.
b) A készletekre vonatkozó szabványok szerinti minőség és mennyiség megőrzése érdekében adásvételi
szerződéseket, bérfeldolgozási, letéti és szállítási szerződéseket köthet.
c) A Kt.-ben és az Fbkt.-ben meghatározott feladatai ellátásához – a közgyűlés által jóváhagyott
mértékben – hitelszerződéseket köthet és teljesítheti a hitelfelvételhez kapcsolódó
kötelezettségvállalásokat, valamint a hitelszerződésekhez kapcsolódó egyéb szerződéseket, így
különösen biztosítéki szerződést köthet, illetve nyilatkozatokat tehet, továbbá hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat bocsáthat ki.
d) Fizikai szükségletek mértékéig származtatott (határidős és opciós) ügyleteket köthet az áru- és a
pénzügyi piacokon.
e) A Kt.-ben és az Fbkt.-ben írtakat figyelembe véve az előírt készletszintet meghaladó készleteket
eladhatja, illetve elcserélheti, bérbe adhatja vagy bármely más módon hasznosíthatja.

11.3.2.

Az elfogadott költségvetés végrehajtását szolgáló intézkedéseket – a Kt. eltérő rendelkezésének hiányában
– az igazgató minden külön felhatalmazás nélkül megteheti, a jogügyleteket megkötheti, minden esetben
mérlegelve a gazdaságossági szempontokat.

11.3.3.

Ha a körülmények változása vagy hatósági intézkedés a költségvetéstől való eltérést tesz szükségessé, az
igazgató – az igazgatótanács elnökével együttműködve, az igazgatótanács miniszterek által delegált tagjait
tájékoztatva – saját hatáskörében teszi meg a halaszthatatlan intézkedéseket, de egyben köteles az
igazgatótanács rendkívüli ülését összehívni. A Biztonsági kőolajkészlet, valamint a biztonsági földgázkészlet
felhasználásának tervezett intézkedéséről már a tervezési fázisban értesíteni kell a fentiekben meghatározott
igazgatótanácsi tagokat, ha ezt az adott körülmények lehetővé teszik. A már megtett szükségintézkedések
jóváhagyása és a jövőben teendő intézkedések elhatározása az igazgatótanács hatásköre.

11.3.4.

A termékcsoportonkénti egységnyi tagi hozzájárulás mértékét az igazgatótanács az 5.2.1.1. k) pontja szerint
módosíthatja, illetve módosítja.

11.4.

Éves beszámoló elkészítése

11.4.1.

A Szövetség a naptári évvel azonos üzleti évről december 31-i fordulónappal a Számvtv. és a számviteli
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló mindenkor hatályos kormányrendelet, valamint a Kt. és az Alapszabály előírásai szerint
éves beszámolót készít. Az éves beszámolót az igazgatóság úgy köteles elkészíteni, hogy az a
könyvvizsgálat elvégzése, majd az igazgatótanács egyetértése és a felügyelő bizottság véleményezése
(írásbeli jelentés) után a közgyűlés által a tárgyévet követő év május 31-ig elfogadásra kerülhessen. A
Szövetség éves beszámolójának elfogadásakor felülvizsgálja a Kt. 33. §-a szerinti költségvetést. Amennyiben
a közgyűlés nem fogadja el az igazgatótanács által beterjesztett éves beszámolót, az államháztartásért felelős
miniszter igazgatótanácsi képviselője az Állami Számvevőszék vizsgálatát kezdeményezi.

11.4.2.

A Szövetség köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait kőolaj- és kőolajtermék-készletezési,
valamint földgáz-készletezési tevékenységenként kimutatni, illetve azokat a nem készletezési
tevékenységeitől belső számvitelében elkülöníteni, valamint azokat az éves beszámoló kiegészítő
mellékletében bemutatni. Azokat a készletezési tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó költségeket,
ráfordításokat, amelyeket sem a kőolaj-, illetve kőolajtermék-készletezési tevékenységhez, sem a földgázkészletezési tevékenységhez nem lehet hozzárendelni, a kőolaj- és kőolajtermék-készletezési, valamint a
földgáz-készletezési tevékenységek között fele-fele arányban kell felosztani. Az eredmény-kimutatás „egyéb
bevételek” sorából a Tagok hozzájárulását külön tételként ki kell emelni, az „adózott eredmény” sor után pedig
„tőketartalékba helyezett eredmény” sort kell beiktatni, a többi sor megszüntetésével.
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11.4.3.

A Szövetség az éves beszámolóját a Kt. 37. § (5) bekezdése alapján a honlapján teszi közzé.

12. TAGI HOZZÁJÁRULÁS
A Tag a Szövetségnek tagi hozzájárulást fizet. A tagi hozzájárulást a Tag az egyéb ráfordítások között köteles
elszámolni. A tagi hozzájárulás mértékét a közgyűlés az éves költségvetés keretében állapítja meg. A
Szövetség a termékcsoportonkénti tagi hozzájárulás mértékét a honlapján közzéteszi, valamint arról a
Minisztert tájékoztatja.
12.1.

Kőolaj és kőolajtermék készletezési tagi hozzájárulás

12.1.1.

A Kőolaj szekció tagja a Kt. 40.-42. §-ai szerint a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet.

12.1.2.

Az egységnyi tagi hozzájárulás mértékét a Kt. 4. számú melléklete szerinti termékcsoportokra az alábbi
mértékegységekben kell előírni:
a) Motorbenzinek:
b) Kerozin típusú sugárhajtómű üzemanyag:
c) Gáz- és tüzelőolajok:
d)Alacsony és magas kéntartalmú fűtőolajok:

Ft/ezer liter15 (forint per tizenöt fokos ezer liter)
Ft/ezer liter15 (forint per tizenöt fokos ezer liter)
Ft/ezer liter15 (forint per tizenöt fokos ezer liter)
Ft/tonna (forint per tonna)

12.1.3.

Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a Kt. 41. § (3) bekezdésében foglalt esetben.

12.2.

Földgáz készletezési tagi hozzájárulás

12.2.1.

A Földgáz szekció tagja az Fbkt. 8-9. §-a alapján a Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet.

12.2.2.

Nem kell tagi hozzájárulást fizetni az Fbkt. 8. § (6) bekezdésében foglalt esetben.
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NEGYEDIK RÉSZ
ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
13. KAPCSOLATTARTÁSRA,

KÉZBESÍTÉSRE ÉS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

13.1.

Tag és a Szövetség kapcsolattartására vonatkozó szabályok

13.1.1.

A Tagok a 14-19. pontokban részletezett kötelezettségeiket elektronikus úton teljesítik.

13.1.2.

A dokumentumok formátumának, benyújtási módjának, valamint a TIR Portál működésének részletes
szabályait, tartalmi, formai követelményeit és az informatikai feltételeket a Szövetség honlapján teszi közzé.

13.1.3.

A Tagoknak a Kt.-ben és az Fbkt.-ben előírt kötelezettségek teljesítése során a Szövetségnek elektronikus
úton küldött dokumentumot a mindenkor hatályos Polgári perrendtartás teljes bizonyító erejű magánokiratra
vonatkozó előírásainak megfelelő minősített elektronikus aláírással kell ellátniuk.

13.1.4.

A Szövetség a Tagokkal a kapcsolatot elektronikus úton tartja. A Szövetség által elektronikusan küldött
dokumentum a mindenkor hatályos Polgári perrendtartás teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó
előírásainak megfelelő elektronikus aláírást és időbélyeget tartalmaz.

13.1.5.

A 13.1.2. – 13.1.4. pontban meghatározott szabályok alá nem tartozó dokumentumok listáját a Szövetség a
honlapján közzé teszi.

13.1.6.

A tagi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos dokumentumok papír alapon (személyesen vagy postai
úton) történő benyújtására kizárólag az alábbi esetekben van lehetőség:
a) azt a Szövetség a Tag egyedi, indokolt kérelmére engedélyezi,
b) új tagsági jogviszony létesítését követő 30 (harminc) napon belül, amennyiben az elektronikus
aláíráshoz szükséges tanúsítvány még nem áll rendelkezésre,
c) a 20. pontban meghatározott üzemszünet elrendelése esetén.

13.2.

Kézbesítés szabályai

13.2.1.

Az elektronikus úton küldött dokumentum akkor minősül kézbesítettnek, amikor a kézbesítést igazoló válasz
e-mail a feladóhoz visszaérkezik. Amennyiben az elektronikus úton küldött dokumentum kézbesítése
sikertelen, akkor a Szövetség 8 (nyolc) napon belül postai úton kézbesíti a dokumentumot a Tagnak.

13.2.2.

A TIR Portálon keresztül benyújtott dokumentumok átvételét a rendszer által kiadott érkeztetési szám igazolja.

13.2.3.

A postai úton feladott irat az alábbiakban meghatározottak szerint minősül kézbesítettnek:
a) ha a postai tértivevény visszaérkezik, akkor a kézbesítés napja a tértivevényen szereplő átvétel napja;
b) ha a címzett az átvételt megtagadta, akkor a kézbesítés napja a kézbesítés megkísérlésének napja,
ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (a Szövetséghez „nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő 5. (ötödik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem).

13.2.4.

A Tag a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a kézbesítési
vélelem megdöntése iránt kérelmet terjeszthet elő a Szövetségnél. A kérelem benyújtásának a kézbesítési
vélelem beállta napjától számított 6 (hat) hónap elteltével nincs helye. A kézbesítési vélelem megdöntésére
irányuló kérelem kizárólag arra hivatkozással terjeszthető elő, hogy a Tag az iratot önhibáján kívüli okból nem
vehette át, mivel a kézbesítés a könyvelt postai küldemények kézbesítési szabályai megsértésével történt
meg, vagy más okból nem volt szabályszerű.
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13.3.

Adatkezelés
A Tagokra vonatkozó, valamint az általuk szolgáltatott adatokat a Szövetség zártan köteles kezelni. Az adatok
Üzleti titoknak minősülnek, így azt a Szövetség a Tag előzetes írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra nem
hozhatja és harmadik féllel nem közölheti, kivéve a Hivatal, a NAV, a Miniszter vagy bármely hatóság részére
történő, jogszabályon alapuló adatszolgáltatást, továbbá a Szövetség részére szerződés alapján pénzügyiszámviteli, jogi, informatikai, biztosítási, pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó harmadik
félnek történő információ átadást, valamint a tagi ellenőrzésekhez szükséges szerv vagy Szakértő
megkeresését és részére történő információ átadást. Ezen kötelezettség megsértéséből eredő károkért a
Szövetség felelősséggel tartozik.
14. TAG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

14.1.

A Kt. 14. § (1) bekezdésében és az Fbkt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott gazdasági szereplő a kötelező
szövetségi tagsági jogviszony keletkezését követő 8 (nyolc) napon belül köteles a Szövetségnél bejelentkezni
és hitelt érdemlően igazolni a taggá válás feltételeinek fennállását.

14.2.

A Tagnak be kell jelentenie:
a) a cégnevét, rövidített cégnevét,
b) a székhelyét,
c) a tagi kötelezettséggel kapcsolatosan érintett telephelyét,
d) a cég Szövetséggel történő kapcsolattartásra kijelölt telefonszámát, e-mail címét,
e) a cégjegyzésre jogosult képviselő(k) nevét, beosztását, telefonszámát és e-mail címét, valamint a
jogviszony kezdetét, időtartamát,
f) amennyiben kijelölésre került, úgy a Szövetséggel történő kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző nevét,
telefonszámát és e-mail címét,
g) a létesítő okirat keltét,
h) a cégbejegyzés keltét, cégjegyzékszámát,
i) ha van, úgy a jogelőd megnevezését,
j) az adószámát,
k) a tagi kötelezettséggel kapcsolatos pénzügyi teljesítések lebonyolítására kijelölt bankszámlaszámláit,
l) a tevékenység folytatásához kiadott engedély megnevezését, számát, érvényességét.

14.3.

A Tag a bejelentéshez az alábbi mellékleteket köteles csatolni:
a) a tagi hozzájárulás fizetési kötelezettséggel járó tevékenység folytatásához kiadott engedély(eke)t,
b) amennyiben a Szövetséggel történő kapcsolattartásra nem a Tag önálló képviseletére jogosult
törvényes képviselője vagy szervezeti képviselője került kijelölésre, úgy a kijelölt kapcsolattartónak adott
meghatalmazást.

14.4.

Új tagsági jogviszony bejelentéséhez a Szövetség honlapjáról letölthető bejelentési adatlapot kell kitölteni és
cégszerűen aláírni, majd a 14.3. pontban felsorolt mellékletekkel együtt a Szövetségnek megküldeni.

14.5.

A Szövetség a bejelentést 8 (nyolc) napon belül megvizsgálja, és amennyiben a taggá válás feltételei
fennállnak, a Tagot nyilvántartásba veszi, majd erről értesítést küld.
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15. A TAG ADATAI VÁLTOZÁSÁNAK BEJELENTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
15.1.

Ha a Tag nyilvántartásban szereplő bármely adata módosul, akkor köteles a változás(oka)t haladéktalanul,
de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül a Szövetséghez bejelenteni.

15.2.

A változás bejelentésére a Tag nyilvántartásba vételére (bejelentkezésére) irányadó szabályokat kell
alkalmazni azzal, hogy a Szövetség honlapjáról a változás bejelentési adatlapot kell letölteni, kitölteni és
cégszerűen aláírni.

16. A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSÉRE, MEGSZŰNÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
16.1.

A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggő tevékenység megszűnését vagy megszüntetését a
Tag haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) napon belül bejelenti a Szövetséghez. A bejelentéshez a
tevékenység megszűnése esetén csatolja a tevékenység megszűnését igazoló dokumentumot.

16.2.

A szövetségi tagság megszűnésekor a Szövetség és a Tag egymással elszámolnak.

16.3.

A Szövetség a tevékenység megszűnése vagy megszüntetése esetén a Tagot – a 16.2. pontban foglalt
elszámolást követően – törli az aktív tagok nyilvántartásából és erről a Tagot értesíti.

17. TAGI HOZZÁJÁRULÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
17.1.

A Tag a Tárgyhónapot követő hónap 20. (huszadik) napjáig a TIR Portálon keresztül benyújtja a Tárgyhavi
tagi hozzájárulás nyilatkozatát.

17.2.

A TIR Portálon keresztül benyújtandó normál nyilatkozat kötelező adattartalma az alábbi:
a) Tag neve, székhelye, tagszáma, adószáma;
b) bevallási időszak és – Földgáz szekcióbeli Tag esetén – Elszámolási időszak;
c) önellenőrzés esetén annak jelölése;
d) tagi hozzájárulás fizetéssel érintett engedély típusa és – Kőolaj szekcióbeli Tag esetén – száma;
e) tagi hozzájárulás fizetéssel érintett termék KN kódja, mennyisége, mennyiségi egysége;
f) tagi hozzájárulás mértéke;
g) fizetendő tagi hozzájárulás összege tételsoronként és összesítve;
h) dátum, törvényes képviselő(k), szervezeti képviselő(k) vagy meghatalmazott személy elektronikus
aláírása.

17.3.

A TIR Portálon keresztül benyújtható visszaigénylő/levonó nyilatkozat kötelező adattartalma az alábbi:
a) Tag neve, székhelye, tagszáma, adószáma;
b) bevallási időszak és – Földgáz szekcióbeli Tag esetén – Elszámolási időszak;
c) önellenőrzés esetén annak jelölése;
d) annak jelzése, hogy a Tag jóváírást vagy visszautalást kér, visszautalás esetén azon pénzforgalmi
számla számának megadása, amelyre a Tag a visszautalást kéri;
e) tagi hozzájárulás visszaigényléssel érintett engedély típusa és – Kőolaj szekcióbeli Tag esetén –
száma;
f) tagi hozzájárulás visszaigényléssel érintett termék KN kódja, mennyisége, mennyiségi egysége;
g) tagi hozzájárulás mértéke;
h) visszaigényelt tagi hozzájárulás összege tételsoronként és összesítve;
i) dátum, törvényes képviselő(k), szervezeti képviselő(k) vagy meghatalmazott elektronikus aláírása.

17.4.

A Tag abban az esetben is benyújtja a normál nyilatkozatát, amennyiben a Tárgyhavi bevallási időszakra
benyújtandó nyilatkozata 0 (nulla) adattartalmú.
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17.5.

A nyilatkozat adatai alapján megállapított esedékes, fizetendő tagi hozzájárulást a Tárgyhónapot követő
hónap utolsó munkanapjáig kell a Szövetség pénzforgalmi számlájára befizetni. A tagi hozzájárulás
megfizetésének időpontja az a nap, amikor a Szövetség pénzforgalmi számláján az összeget jóváírják.

17.6.

A Szövetség felhívására a Tag köteles minden olyan adatot, dokumentumot haladéktalanul benyújtani, amely
a tagi hozzájárulás teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges.

17.7.

A tagi hozzájárulás visszaigénylésének, illetve levonásának jogosságát a Tag a nyilatkozat TIR Portálon
keresztül történő benyújtásával egyidejűleg az erre vonatkozó okiratok, nyilvántartások benyújtásával köteles
hitelt érdemlően igazolni. Az eredeti okmányokat, bizonylatokat a Tag 5 (öt) évig köteles megőrizni és azokat
a Szövetség által megbízott ellenőrök által végzett ellenőrzés során rendelkezésre bocsátani.

17.8.

A Szövetség a visszaigénylést annak beérkezésétől, a felhasználás könyvelésen alapuló igazolásától,
valamint a tagi hozzájárulás megfizetésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles elbírálni, valamint a
jóváhagyott visszaigényelt összeget a tagi hozzájárulás folyószámláján jóváírni vagy a Tag pénzforgalmi
számlájára visszautalni, amennyiben a visszautalás napján a Tagnak nincs lejárt esedékességű tartozása a
Szövetség felé.

17.9.

A Tag a megállapított vagy megállapítani elmulasztott tagi hozzájárulást (tagi hozzájárulás alapot) és a
visszaigényelt tagi hozzájárulást helyesbítheti. Ha a Tag megállapítja, hogy a tagi hozzájárulást (tagi
hozzájárulás alapot) vagy a visszaigényelt tagi hozzájárulást nem a jogszabályoknak megfelelően állapította
meg, vagy nyilatkozata/visszaigénylése számítási hiba vagy más elírás miatt a tagi hozzájárulás, a tagi
hozzájárulás alapja, illetve összege tekintetében hibás, úgy a bevallását önellenőrzéssel módosíthatja.

17.10.

Önellenőrzéssel a tagi hozzájárulást (tagi hozzájárulás alapot) és a visszaigényelt tagi hozzájárulást a
kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő tagi hozzájárulás időszakára
az ettől az időponttól számított 5 (öt) éven belül lehet helyesbíteni.

17.11.

A Tag a normál vagy a visszaigénylő/levonó nyilatkozat önellenőrzését az önellenőrzés tényének jelölésével
és TIR Portálon történő benyújtásával teheti meg.

17.12.

Az önellenőrzésre vonatkozó részletes eljárási szabályokat a Szövetség honlapján teszi közzé.

17.13.

A Szövetség félévenként egyezteti a Tagokkal a Szövetség által vezetett tagi hozzájárulás folyószámla
egyenlegét. Szükség esetén a Szövetség eseti egyeztetést is kezdeményezhet, amelyen a Tag rendelkezésre
áll és részt vesz.

17.14.

A Tag kérésére a Szövetség igazolást állít ki a Szövetség felé fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi
hozzájárulás-fizetési kötelezettség teljesítéséről. A Szövetség a Tag részére kiállított igazolásról –
megkeresésre – tájékoztatja a Hivatalt és a NAV-ot.

18. KŐOLAJ SZEKCIÓ TAGI HOZZÁJÁRULÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
18.1.

Tagi hozzájárulás bevallási és befizetési kötelezettség teljesítése

18.1.1.

A Kőolaj szekció tagja 17.1. pont szerint köteles nyilatkozni a Szövetségnek arról, hogy a Tárgyhónapban
milyen mennyiségű, a Kt. hatálya alá tartozó kőolajterméket bocsátott szabad forgalomba, szerzett be,
használt fel, illetve töltött be a Kt. 40. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti hajók és légi járművek üzemanyagtartályába a Kt. 40. § (2) bekezdésének a)-e) pontjában felsoroltak szerint, a KN kóddal azonosítva.

18.1.2.

A Szövetség a Tag által megküldött nyilatkozatot az adatok helytállóságának ellenőrzése érdekében
elektronikusan megküldi a NAV-nak, amely a nyilatkozatot záradékolja és megküldi a Szövetségnek. A
Szövetség a NAV által megküldött záradékolt nyilatkozatot a Tag részére továbbítja. A tagi hozzájárulás
befizetési kötelezettséget a Kt. 42. § (2) bekezdése alapján a Tárgyhónapot követő hónap utolsó
munkanapjáig abban az esetben is teljesíteni kell, ha a NAV általi záradékolás elhúzódik.

18.1.3.

Amennyiben a NAV a záradékolásra benyújtott nyilatkozatot nem helytállónak minősítette, a Tag köteles a
záradékolt nyilatkozat megküldéséről kapott értesítés keltét követő 5 (öt) munkanapon belül a NAV ellenőrzést
végző szervénél egyeztetést kezdeményezni, majd annak lezárása után, az egyeztetés eredményétől
függetlenül legkésőbb a lezárást követő 5 (öt) munkanapon belül a 18.1.1. pont szerinti nyilatkozatot a
Szövetséghez ismételten benyújtani, amelyet a Szövetség az adatok helytállóságának ellenőrzése érdekében
ismételten elektronikusan megküld a NAV-nak. A Tag mindaddig köteles a fentiek szerint eljárni, amíg az
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általa benyújtott nyilatkozat NAV általi helytálló minősítésű záradékolása nem történik meg. A Tag a tagi
hozzájárulás fizetési kötelezettségének a NAV által helytálló minősítéssel záradékolt nyilatkozat alapján tesz
eleget, kivéve, ha a NAV által helytálló minősítéssel záradékolt nyilatkozat a Kt. 42. § (2) bekezdésében
meghatározott határidőben történő teljesítéshez megfelelő időben nem áll a Tag rendelkezésére. Ebben az
esetben a Tag a Szövetség részére benyújtott nyilatkozata alapján teljesíti tagi hozzájárulás fizetési
kötelezettségét az alábbiakat figyelembe véve:
a) Amennyiben a NAV által helytálló minősítéssel záradékolt nyilatkozat alapján teljesítendő tagi
hozzájárulás összege és a Tag által már teljesített tagi hozzájárulás összege nem egyezik, és a NAV által
helytálló minősítéssel záradékolt nyilatkozat alapján a Tagot a teljesítetthez képest pótlólagos fizetési
kötelezettség terheli, akkor a Tag a NAV által helytálló minősítéssel záradékolt nyilatkozat Szövetség általi
megküldését követő 5 (öt) munkanapon belül pótlólagos fizetési kötelezettségét a Szövetség pénzforgalmi
számlájára történő átutalással teljesíti. A pótlólagos fizetési kötelezettség teljesítésének időpontjára a Kt.
42. § (2) bekezdésében foglaltak irányadóak azzal, hogy határidőn túl teljesített pótlólagos fizetési
kötelezettség után a késedelem minden napjára a Kt. 38. § (2) bekezdésében meghatározott mértékű
késedelmi kamat fizetendő.
b) Amennyiben a NAV által helytálló minősítéssel záradékolt nyilatkozat alapján teljesítendő tagi
hozzájárulás összege és a Tag által már teljesített tagi hozzájárulás összege nem egyezik és a NAV által
helytálló minősítéssel záradékolt nyilatkozat alapján a Tag a Szövetséggel szemben túlfizetésben van,
akkor a Szövetség a NAV által helytálló minősítéssel záradékolt nyilatkozat Szövetség általi kézhezvételét
követő 5 (öt) munkanapon belül felkéri a Tagot, hogy e-mail üzenet formájában rendelkezzen a túlfizetés
tagi folyószámlán történő jóváírásáról vagy visszautalásáról. Visszautalás kizárólag a Tag által a
rendelkező levelében megjelölt, Szövetségnél nyilvántartott pénzforgalmi számlájára teljesíthető.
18.2.

Visszaigénylés és levonás szabályai

18.2.1.

A tagi hozzájárulási nyilatkozat benyújtásától számított 90 (kilencven) napon belül a Szövetségtől
visszaigényelhető a Kt. 4. számú melléklete szerinti KN kóddal azonosított kőolajtermék azon mennyisége
után bevallott tagi hozzájárulás, amelyet a Tag a Kt. 41. § (1) bekezdésében meghatározott célra hozott be,
értékesített vagy használt fel.

18.2.2.

A Tag az esedékessé vált tagi hozzájárulásból a kiviteltől számított 90 (kilencven) napon belül levonhatja az
olyan kőolajtermék mennyiség után megfizetett tagi hozzájárulást, amelyet külföldön értékesített (exportált,
illetve az Európai Unió másik tagállamába kiszállított).

18.2.3.

A Kt. 41. § (2) bekezdése alapján a Tag a tárgyév január 20. napjáig a Szövetség honlapjáról letölthető
nyomtatvány benyújtásával kérvényezheti a Szövetség igazgatójától a fizetendő tagi hozzájárulás
visszaigényelhető tagi hozzájárulás összegével történő csökkentését.
A kérelmet az alábbi a)-b) pontban foglalt feltételek együttes teljesülése esetén hagyja jóvá a Szövetség
igazgatója:
a) a Tag a kérelem tárgyévét megelőző két naptári évben
aa)

a Szövetségnél folyamatos tagsággal rendelkezett, és

ab)

nem volt lejárt esedékességű tartozása a Szövetség felé, és

ac)

a benyújtott nyilatkozatait a NAV minden esetben helytállónak minősítette, valamint

b) a Tagnak a kérelem tárgyévét megelőző naptári évben
ba)
az éves visszaigényelhető tagi hozzájárulása az éves befizetendő tagi hozzájárulása
összegének a 95 %-át meghaladja és/vagy
bb)
az éves befizetett tagi hozzájárulása és az éves visszaigényelhető tagi hozzájárulása közötti
különbözet kevesebb, mint 2 millió Ft volt.
A Szövetség a kérelem elbírálását követően, de legkésőbb a tárgyév február 15. napjáig értesíti a Tagot a
bírálat eredményéről.
22

19. FÖLDGÁZ SZEKCIÓ TAGI HOZZÁJÁRULÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
19.1.

Tagi hozzájárulás bevallási és befizetési kötelezettség teljesítése

19.1.1.

A Földgáz szekció Tagja a 17.1. pont szerint nyilatkozik a Szövetségnek arról, hogy a Tárgyhónapban mennyi
volt az Fbkt. 8. §-a szerinti, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége Elszámolási
időszakonként megbontva. A tagi hozzájárulás mértékét az Elszámolási időszak határozza meg.
19.1.1.1.

Az Fbkt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott eseten belül a lakossági fogyasztónak
történő földgáz értékesítés esetén a Tag jogosult arra, hogy a tagi hozzájárulás fizetése alapjául
szolgáló földgáz mennyiség naptári hónaponkénti megbontása helyett az Elszámolási
időszak(ok) utolsó napja szerinti hónapra összesítve szerepeltesse a földgáz mennyiségét a tagi
hozzájárulás nyilatkozatban.

19.1.1.2.

A 2022. január 1. előtti bevallási időszakok önellenőrzése esetében az eredeti tagi hozzájárulás
nyilatkozatok benyújtási határidejében érvényes szabályok alkalmazandók.

19.1.1.3.

A 2022. január 1. és december 31. közötti átmeneti időszakban az Fbkt. 8. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott eseten belül a nem lakossági fogyasztónak történő értékesítés
esetében, továbbá az Fbkt. 8. § (2) bekezdés b)-c) pontja esetében a Tag jogosult arra, hogy a
tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyiség naptári hónaponkénti megbontása
helyett az Elszámolási időszak(ok) utolsó napja szerinti hónapra összesítve szerepeltesse a
földgáz mennyiségét a tagi hozzájárulás nyilatkozatban és a 19.1.3 – 19.1.5. pont szerinti
adatszolgáltatásban.

19.1.2.

A Tag benyújtja továbbá a Tárgyhónapot követő hónap 20. (huszadik) napjáig a Tárgyhavi nyilatkozatban
foglaltakat alátámasztó adatokat a 19.1.3. – 19.1.8. pontokban rögzítetteknek megfelelően.

19.1.3.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott Tag,
19.1.3.1. aki lakossági fogyasztóknak földgázt értékesít, elkülönítve megadja, hogy mekkora volt a
Tárgyhónapban a lakossági fogyasztók részére értékesített földgáz mennyisége, megjelölve az
érintett számlák sorszámát, a számlakiállítás dátumát, a számla áfa teljesítési dátumát, a számlán
feltüntetett fogyasztási időszak kezdő és záró dátumát és a számlán szereplő mennyiséget. A Tag
a Tárgyhavi áfa teljesítési időponttal értékesített földgáz mennyiségéről szolgáltat adatot.
19.1.3.2. aki lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználóknak földgázt értékesít, elkülönítve megadja,
hogy mekkora volt a Tárgyhónapban az értékesített földgáz mennyisége, megjelölve az érintett
számlák sorszámát, a számlakiállítás dátumát, a számla áfa teljesítési dátumát, és a számlán
szereplő mennyiséget Elszámolási időszakonkénti bontásban. A Tag a Tárgyhavi áfa teljesítési
időponttal értékesített földgáz mennyiségéről szolgáltat adatot.

19.1.4.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában szereplő Tag,
19.1.4.1. aki felhasználóknak földgázt értékesít, megadja a Tárgyhónapban a felhasználók részére
értékesített földgáz mennyiséget, megjelölve az érintett számlák sorszámát, a számlakiállítás
dátumát, a számla áfa teljesítési dátumát és a számlán szereplő mennyiséget Elszámolási
időszakonkénti bontásban. A Tag a Tárgyhavi áfa teljesítési időponttal értékesített földgáz
mennyiségéről szolgáltat adatot.
19.1.4.2. aki saját célra földgázt használ fel, megadja a Tárgyhónapban beszerzett földgáz teljes
mennyiségét, a felhasznált földgáz mennyiségét és a felhasználás időszakát. A Tag a
Tárgyhónapban beszerzett és felhasznált földgáz mennyiségéről szolgáltat adatot.

19.1.5.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő Tag megadja, hogy a felhasználók részére értékesített
földgáz mennyiség milyen Elszámolási időszako(ka)t érint, valamint az érintett számlák sorszámát, a
számlakiállítás dátumát, a számla áfa teljesítési dátumát, és a számlán szereplő mennyiséget. A Tag a
Tárgyhavi áfa teljesítési időponttal értékesített földgáz mennyiségéről szolgáltat adatot.

19.1.6.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő Tag, aki földgázt hoz be harmadik országból, megadja a
számára a Tárgyhónapban beszállított földgáz mennyiségét, az Elszámolási időszakot, a vámhatározat
számát és a jegyzőkönyv dátumát, valamint benyújtja a rendszerirányító által a ténylegesen átvett földgáz
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mennyiségéről kiállított jegyzőkönyvet. A Tag a Tárgyhavi áfa teljesítési időponttal beszerzett földgáz
mennyiségéről szolgáltat adatot.
19.1.7.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő Tag, aki földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából,
megadja a számára a Tárgyhónapban beszállított földgáz mennyiségét, a beszerzést igazoló számla számát
és annak áfa teljesítési időpontját, az Elszámolási időszakot, a szállítási jegyzőkönyv dátumát, valamint
benyújtja a rendszerirányító által a ténylegesen átvett földgáz mennyiségéről kiállított jegyzőkönyvet. A Tag
a Tárgyhavi áfa teljesítési időponttal beszerzett földgáz mennyiségéről szolgáltat adatot.

19.1.8.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés c) pontjában szereplő Tag, aki földgázt szervezett piacon vásárol, megadja a
számára a Tárgyhónapban beszállított földgáz mennyiségét, azt, hogy a beszerzett földgázmennyiség milyen
Elszámolási időszako(ka)t érint, valamint az érintett számlák sorszámát, a számlakiállítás dátumát, a számla
áfa teljesítési dátumát, és a számlán szereplő mennyiséget. A Tag a Tárgyhavi áfa teljesítési időponttal
beszerzett földgáz mennyiségéről szolgáltat adatot.

19.1.9.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában szereplő Tag évente – az éves beszámoló elfogadását
követő 15 (tizenöt) napon belül – megküldi a Szövetség részére a könyvvizsgálója nyilatkozatával
megerősített nyilatkozatot, amelyben rögzítésre és összesítésre kerül az adott naptári évre vonatkozó
19.1.3.1. pontban tett adatszolgáltatás, illetve annak esetleg szükséges módosítása.

19.1.10. A Tag az önellenőrzéssel feltárt tagi hozzájáruláshoz, illetve visszaigényelt tagi hozzájáruláshoz
kapcsolódóan az önellenőrzéssel érintett adatok, bizonylatok jelölésével – ideértve az eredeti tagi
hozzájárulás adatszolgáltatásból kivett adatokat, bizonylatokat is – teljesíti a 19.1.3. – 19.1.8. pontok szerinti
adatszolgáltatást. Az önellenőrzéses nyilatkozattal egyidőben benyújtott adatszolgáltatás tartalmazza a
helyesbített tagi hozzájárulás vagy visszaigénylés alapját és összegét. A Tag az önellenőrzéses
adatszolgáltatáshoz mellékeli a helyesbítés szöveges indokolását.
19.1.11. A Tag a 14.1. pont szerinti bejelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa értékesített, illetve az Európai
Unió valamely tagállamából vagy harmadik országból behozott földgáz mennyiségéről a Szállítási
rendszerirányító és elosztó a Szövetség részére tájékoztatást adjon.
19.2.

Visszaigénylés

19.2.1.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában szereplő Tag az Fbkt. 8. § (8) bekezdése alapján
visszaigényelheti azon földgázmennyiség után bevallott tagi hozzájárulást, amelyet az egyetemes
szolgáltatás keretében lakossági fogyasztó részére értékesít.

19.2.2.

A Tag a 19.2.1. pontban meghatározott tagi hozzájárulás visszaigénylésére a 17.2. pont szerinti normál
nyilatkozat benyújtásától számított 90 (kilencven) napon belül jogosult. Az adott hónapra vonatkozó
visszaigénylés összege nem haladhatja meg az ugyanazon hónapra vonatkozó havi nyilatkozatban megadott,
az egyetemes szolgáltatás keretében lakosság részére értékesített földgáz mennyisége után bevallott tagi
hozzájárulás összegét.

19.2.3.

Az Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában szereplő Tag a lakossági fogyasztók részére egyetemes
szolgáltatás keretében értékesített földgáz után bevallott tagi hozzájárulás visszaigénylésének jogosságát
havonta a 19.1.3. pont szerinti adatszolgáltatás benyújtásával igazolja a benyújtott visszaigénylésben
szereplő adatokra vonatkozóan.
20. ÜZEMSZÜNETI ELJÁRÁSREND

20.1.

Abban az esetben, ha a Szövetség és a Tag közötti elektronikus kapcsolattartás a Szövetség
üzemeltetésében működő rendszerekre visszavezethető okból – a probléma észlelésétől számított 12
(tizenkettő) órát meghaladóan – nem biztosított, teljes vagy részleges üzemszüneti feldolgozási rend
elrendelése és bevezetése válhat szükségessé.

20.2.

Teljes vagy részleges üzemszüneti feldolgozási rend elrendelésére és bevezetésére abban az esetben
kerülhet sor, ha
a) a Szövetség informatikai rendszerében, vagy
b) a TIR-ben, vagy
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c) a hitelesítés és elektronikus aláírás technológiai folyamatában felmerülő probléma esetén, vagy
d) a NAV elektronikus kapcsolatban, vagy
e) a Szövetség pénzügyi rendszerében
üzemzavar következik be, és ez a Szövetség és a Tag közötti elektronikus kapcsolattartást időszakosan
ellehetetleníti.
20.3.

Teljes üzemszüneti feldolgozási rendet kell elrendelni és bevezetni abban az esetben, ha a Szövetség
Tagjaival való informatikai kapcsolatban vagy a számukra fenntartott TIR Portál működésében olyan
üzemzavar lép fel, amely lehetetlenné teszi a Tagok számára az Alapszabályban meghatározott
kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítését.

20.4.

Részleges üzemszüneti feldolgozási rendet kell elrendelni és bevezetni abban az esetben, ha a TIR és/vagy
a NAV elektronikus kapcsolat nem működik megfelelően vagy azok egyes alrendszerei vonatkozásában
központi üzemzavar következett be (pl. törzsadat rendezés, engedély adatok hiánya stb.), illetve a hitelesítés
és elektronikus aláírás technológiai folyamatában probléma merül fel. Részleges üzemszüneti feldolgozási
rend elrendelése és bevezetése esetén a feldolgozás időigénye, reakcióideje nő meg, a Tagok
Alapszabályban rögzített feladatai, azok elektronikus végrehajtása azonban nem vagy csak részben
akadályozott. A részleges üzemszüneti feldolgozási rend elrendelésének tartalmaznia kell azon eljárások
felsorolását, amelyek tekintetében az üzemszüneti eljárásra kell áttérni, vagy azon eljárásokat, amelyek
esetleges feldolgozási ideje megnő.

20.5.

A teljes vagy részleges üzemszüneti feldolgozási rend bevezetését a Szövetség igazgatója vagy igazgatóhelyettese rendelheti el, akik a szakmai indokok alapján és a rendelkezésre álló információk mérlegelésével
döntenek az elrendelésről vagy annak mellőzéséről.

20.6.

A teljes vagy részleges üzemszüneti feldolgozási rend bevezetésének elrendeléséről a Szövetség a
feldolgozásban érintett Tagokat soron kívül értesíti. Az értesítést e-mail üzenet formájában kell megtenni és
egyidejűleg a Szövetség honlapján is jelezni kell az üzemszüneti feldolgozási rend bevezetését.

20.7.

Az e-mail levelezőrendszerben bekövetkezett olyan meghibásodás esetén, amely az üzemszüneti
feldolgozási rend bevezetéséről szóló értesítés megküldését akadályozza, a Szövetség az üzemszüneti
feldolgozási rend bevezetéséről telefonon értesíti az érintett Tagokat.

20.8.

Az üzemszünet elrendeléséről szóló tájékoztatónak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia kell:
a) az üzemszüneti feldolgozási rend típusát (teljes vagy részleges);
b) az üzemszüneti feldolgozási rend bevezetésének kezdő időpontját (ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ:PP);
c) azon eljárások felsorolását, melyek tekintetében az üzemszüneti eljárásrendre át kell térni;
d) az üzemzavarral érintett rendszer üzemszerű működésének helyreállását követően szükséges
feladatok, határidők meghatározását;
e) az üzemszerű működés helyreállásának várható időpontját, az erről szóló tájékoztatás formájának
meghatározását.

20.9.

Amennyiben a Szövetség rendszereihez kapcsolódó külső rendszerek elérhetetlensége esetén bizonyos
funkciók a Tagok számára nem használhatók, ebben az esetben részleges üzemszüneti feldolgozási rend
elrendelése válhat szükségszerűvé, melyet a Szövetség igazgatója vagy igazgató-helyettese rendel el.
A külső rendszerek tekintetében, ha a NAV elektronikus kapcsolatban merül fel probléma, a Szövetség
felveszi a kapcsolatot a NAV illetékes vezetésével és egyeztet az üzemszünet alatt bevezetésre kerülő
eljárásról, melynek eredményéről értesíti a Kőolaj szekció tagjait.

20.10.

Teljes üzemszüneti feldolgozási rend elrendelése és bevezetése esetén az Alapszabályban a Tagok számára
meghatározott kötelezettségeket a Tagoknak papír alapon kell teljesíteniük. Teljes üzemszüneti feldolgozási
rend elrendelése és bevezetése esetén a nyilatkozat NAV általi záradékolása céljából a Kőolaj szekció tagja
köteles a NAV-ot megkeresni. A nyilatkozat NAV által ellenőrzött és az adatok helytállóságát illetően
záradékolt példányát a Tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig, a NAV ellenőrzésének elhúzódása
esetén a záradékolt nyilatkozat átvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül a Szövetségnek be kell nyújtani.
A tagi hozzájárulás befizetési kötelezettséget a Kt. 42. § (2) bekezdése, illetve a 17.5. pont alapján a
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Tárgyhónapot követő hónap utolsó munkanapjáig abban az esetben is teljesíteni kell, ha a NAV általi
ellenőrzés és záradékolás elhúzódik. Az üzemszünet során, papír alapon benyújtott iratok tartalmának meg
kell egyeznie az elektronikus okmányok adattartalmával. Az összes adatot vagy adatcsoportot be kell tudni
azonosítani az elektronikus okmányok adatcsoportjainak megfelelően.
20.11.

A már beküldött, de nem feldolgozott állapotú tételek sorsának rendezéséről döntést kell hozni és annak
megfelelően az érintett Tagokkal egyeztetni szükséges.

20.12.

Részleges üzemszünet esetén a feldolgozásokat papír alapon a Tagok nem kezdhetik meg, a részleges
üzemszünet továbbra is biztosítja az elektronikus adatküldést.

20.13.

Az üzemszüneti eljárás végéről a Szövetség a Tagokat az üzemszünet elrendelésének módjával megegyező
módon tájékoztatja.

20.14.

A rendszerek helyreállását követően a Szövetség haladéktalanul értesíti a Tagokat az esetleges utólagos
eljárásokról, teendőkről és felhívja a figyelmet a megfelelő lépések és azok sorrendjének végrehajtására.

20.15.

Amennyiben a Tag bármely kötelezettségét az üzemszüneti eljárás elrendelése miatt nem tudja határidőben
teljesíteni, akkor az üzemszüneti eljárás megszűnését követő munkanapon benyújtott dokumentumot
határidőben érkezettnek kell tekinteni és a Taggal szemben nem alkalmazhatók a késedelemre vonatkozó
jogkövetkezmények.

21. A SZÖVETSÉG KÖVETELÉSEINEK BEHAJTÁSA
21.1.

A Szövetséget megillető tagi hozzájárulás hátralék, az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat,
valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

21.2.

Az a Tag, aki (amely) az esedékessé vált tagi hozzájárulást nem fizette meg, vagy jogalap nélkül vont le,
illetve igényelt vissza tagi hozzájárulást (ide értve az önellenőrzéssel feltárt különbözetet is), köteles az Art.ban előírt késedelmi pótlékkal azonos mértékű késedelmi kamatot fizetni az esedékesség napjától, illetve a
jogalap nélküli levonás, visszaigénylés napjától kezdve.

21.3.

A nem teljesített fizetési kötelezettség esedékességének időpontjától, illetve jogosulatlan levonás,
visszaigénylés esetén annak feltárásától számított 8 (nyolc) napon belül a Szövetség 8 (nyolc) napos fizetési
határidő kitűzésével fizetési felszólítást küld a Tag részére. A felszólítás eredménytelensége esetén a
Szövetség kezdeményezi a tagi hozzájárulás, továbbá a késedelmi kamata adók módjára történő behajtását
a NAV-nál.

21.4.

A Szövetséggel szemben fennálló tartozásra befizetett vagy behajtott összeget a késedelmi kamatra, a
felmerült költségekre, ezt követően esedékességük sorrendjében a tagi hozzájárulásra kell elszámolni.

22. TAGI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSE ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI
22.1.

Intézkedés

22.1.1.

A tagi és egyéb kötelezettség megszegése, vagy a Tag adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettsége
elmulasztása esetén a Szövetség a Kt. 48. §-ban foglaltak szerinti intézkedést teheti.

22.1.2.

A Szövetség munkaszervezetében önálló ellenőrzési egység működik a Kt. 46. §-ában előírt feladat ellátása
céljából.

22.2.

Tagok ellenőrzése

22.2.1.

A Szövetség ellenőre jogosult a Tag üzemi ingatlanába, üzlethelyiségébe belépni és ott az ellenőrzési
tevékenység tárgyával kapcsolatos iratokba betekinteni, vizsgálatot folytatni és felvilágosítást kérni. Az
ellenőrzés során a Tag köteles megadni minden adatot, információt és dokumentációt, amelyek a
tevékenység gyakorlásához, illetve a tagsági jogviszony ellenőrzéséhez szükségesek.

22.2.2.

A visszaigénylés, levonás jogszerűségének ellenőrzése során a visszaigénylést kérő, illetve levonást
érvényesítő Tag köteles eljárni, a Tag kötelezettsége továbbá az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok
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visszaigénylésben érintett harmadik féltől történő beszerzése és a Szövetség ellenőre számára a szükséges
feltételek (ideértve a helyszíni ellenőrzést is) biztosítása.
22.2.3.

Amennyiben az ellenőrzés során a Szövetség az ellenőr jelentése alapján hiányosságot, illetve a Tag
jogellenes működését állapítja meg, továbbá ha a Tag a Kt.-ban, az Fbkt.-ban, továbbá az Alapszabályban
foglalt kötelezettségeinek nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Szövetség a 22.1.1. pontban foglaltak
szerint jár el. Abban az esetben, ha az ellenőrzés során megállapított szabálytalanságok megszüntetése
és/vagy szankcionálása érdekében indokoltnak látszó intézkedés elrendelése igazgatótanácsi hatáskörbe
tartozik, az igazgatóság javaslatára az igazgatótanács intézkedik.

22.2.4.

Amennyiben a Szövetség tudomására jut, hogy az országba az előírt törvényes út megkerülésével a Kt.
hatálya alá tartozó termék érkezett, akkor ezt haladéktalanul közli az illetékes hatósággal.

22.2.5.

A Szövetség folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a NAV-val az adatok egyeztetése érdekében, a Kt. 44.
§-a alapján, valamint a Hivatallal a földgáz értékesítő és behozatali tevékenységek vonatkozásában, továbbá
a Központi Statisztikai Hivatallal.

22.2.6.

A Szövetség a Kt. 46. §-a szerinti tevékenysége során jogosult szakértőt igénybe venni.

22.2.7.

Az ellenőrzési tevékenység során feltárt adatok kezelésére a 13.3. pontban foglaltak irányadóak.

22.3.

A Biztonsági kőolaj- és földgázkészlet ellenőrzése
A Szövetség a Biztonsági kőolaj- és földgázkészlet tárolását végző letéteményesnél mennyiségi, minőségi
ellenőrzést végezhet, továbbá vizsgálja, hogy a tárolás módja műszaki, biztonságtechnikai, környezetvédelmi
és tulajdonvédelmi szempontból megfelelő-e. A Biztonsági kőolaj- és földgázkészlet ellenőrzése során a
Szövetség a letéti szerződés rendelkezései szerint jár el.
23. ADATSZOLGÁLTATÁSOK

23.1.

Szövetség tevékenységét támogató adatszolgáltatás

23.1.1.

A Szövetség – tevékenységének megalapozása érdekében – információkat kérhet Tagjaitól a piaci
tapasztalataikról és a jövőre vonatkozó elképzeléseikről. Az e körben adott tagi nyilatkozatokhoz jogi
következmény nem fűződik. A Tagok által adott nyilatkozatokat a Szövetség a 13.3. pont szerint köteles
kezelni. A Szövetség – ugyanezen célból – kapcsolatot tart a hatóságokkal, kamarákkal és a kőolaj és földgáz
iparhoz kapcsolódó, illetve kereskedelemmel foglalkozó más szervezetekkel.

23.1.2.

A Szövetség információit – kivéve az Üzleti titoknak, banktitoknak vagy biztosítási titoknak minősülő
információt – Tagjai számára hozzáférhetővé teszi.

23.2.

Együttműködés a NAV-val, a Hivatallal és a Központi Statisztikai Hivatallal

23.2.1.

A NAV a rendelkezésére álló adatok alapján havonta elektronikus úton tájékoztatást ad a Tagok által szabad
forgalomba bocsátott, kitárolt, behozott, feladott, beszerzett, felhasznált, hajók és légi járművek
üzemanyagtartályba betöltött, kivitt, szabad forgalomból visszavont – a Kt. hatálya alá tartozó termékkör
vonatkozásában – kőolajtermékek mennyiségéről.

23.2.2.

A Kt. 44. §-ában foglaltak szerint a Szövetség megkeresésére a NAV, a Hivatal, illetve a Központi Statisztikai
Hivatal a rendelkezésre álló adatok alapján tájékoztatást ad.

23.2.3.

A Szövetség az ellenőrzési tevékenysége során szerzett adatokat a NAV és a Hivatal megkeresésére
rendelkezésükre bocsátja.

23.3.

Adatszolgáltatás a Miniszter számára
A Szövetség a Miniszter által megkívánt körben és módon adatszolgáltatást teljesít a Miniszter számára.
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ÖTÖDIK RÉSZ
ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Jelen Alapszabályban az alábbi nagy kezdőbetűvel (mondat elején idézőjellel) írt szavak és kifejezések az alábbi
jelentéssel bírnak:
„Art.”
„Áfa tv.”
„Biztonsági kőolajkészlet”
„Biztonsági kőolaj- és földgázkészlet”
„Cnytv.”

„Elszámolási időszak”

„Fbkt.”
„Földgáz szekció”
„Get.”
„Hivatal”
„Jöt.”
„KN”
„Kőolaj szekció”
„Kt.”
„Miniszter”
„NAV”
„NAV elektronikus kapcsolat”
„Ptk.”
„Szakértő”

„Szállítási rendszerirányító és elosztó”
„Számvtv.”

az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy a helyébe lépő
törvény;
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, vagy a
helyébe lépő törvény;
a Kt. 1. § 1. pontjában meghatározott, nyersolajból és kőolajtermékekből
álló készlet;
a Biztonsági kőolajkészlet, valamint az Fbkt. 2. § m) pontjában
meghatározott fölgáz biztonsági készlet;
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, vagy a helyébe lépő
törvény;
az a naptári hónap, amely hónapban az Fbkt. 7. § (1) bekezdés a) és b)
pontjában meghatározott Tag esetében a földgáz értékesítése, illetve saját
célra történő felhasználása, az Fbkt. 7. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott Tag esetében a földgáz vásárlása ténylegesen
megtörténik;
a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, vagy a
helyébe lépő törvény;
földgáz-készletezési szekció;
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, vagy a helyébe lépő
törvény;
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal;
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény vagy a helyébe lépő
törvény;
Kombinált Nomenklatúra;
kőolaj- és kőolajtermék készletezési szekció;
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló
2013. évi XXIII. törvény, vagy a helyébe lépő törvény;
energiapolitikáért felelős miniszter;
Nemzeti Adó- és Vámhivatal;
Szövetség és a NAV közötti elektronikus kapcsolat;
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, vagy a helyébe lépő
törvény;
a Szövetség által vizsgált szakkérdés vonatkozásában szakmai
tapasztalattal és szakirányú végzettséggel rendelkező természetes
személy, illetve olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely az előzőekben meghatározott természetes
személlyel munkaviszonyban vagy egyéb – különösen vállalkozási vagy
megbízási – jogviszonyban áll;
a Get.-ben meghatározott rendszerüzemeltető és földgázelosztó;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, vagy a helyébe lépő törvény;
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„Szövetség”
„Tag/Tagok”
„Tárgyhónap”
„TIR ”
„TIR Portál”
„Üzleti titok”

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség;
a Földgáz és/vagy a Kőolaj szekció tagja/tagjai;
a nyilatkozattétel benyújtására előírt határidőt megelőző hónap;
Tagnyilvántartó Informatikai Rendszer, beleértve a TIR Portált;
Tagnyilvántartó Informatikai Rendszer Portál;
üzleti titoknak minősül:
a) a Szövetség vonatkozásában: a Szövetség tevékenységével
kapcsolatos minden nem közismert tény, tájékoztatás, szerződéses
információ, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek
illetéktelen által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Szövetség jogos pénzügyi,
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné,
b) a Tagok vonatkozásában: a Tagok tevékenységével kapcsolatos
minden nem közismert tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból
készült összeállítás, így különösen a tagi hozzájárulás bevallással és
fizetéssel kapcsolatos valamennyi egyedi információ, amelynek
illetéktelen által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a Tagok jogos pénzügyi,
gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

25. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25.1.
25.2.

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Kt. és az Fbkt. rendelkezései irányadók. A Ptk. jogi
személyekre vonatkozó általános szabályai a Kt. és az Fbkt. eltérő rendelkezése hiányában alkalmazhatóak.
Jelen – a közgyűlés által 2021. december 17-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt –
Alapszabály – a Kt. 17. § (3) és (4) bekezdése szerint – a Szövetség honlapján való közzététel napján lép
hatályba.

Budapest, 2021. december 17.
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