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Bevezetés 
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség közgyűlése a 2/2021. (XII. 17.) számú határozattal elfogadta a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt, amely alapján a 2022. januárra vonatkozó bevallási 
időszaktól kezdődően módosulnak a földgáz tagi hozzájárulás nyilatkozat benyújtási folyamat szabályai, és ezzel együtt 
megváltozik a Tagnyilvántartó Informatikai Rendszer (TIR) Portál nyilatkozat kitöltési felülete is. A kőolaj szekciós 
folyamatokra és beviteli funkciókra ez az átalakítás nem volt hatással. 

Jelen dokumentum célja a TIR Portál földgáz szekcióját érintő átalakítások, az új folyamatnak megfelelő felhasználói 
műveletek bemutatása. 

A fejlesztés eredményeként a benyújtási folyamat főbb lépései nem változtak, az egyes menüpontok, funkciók a 
megszokott helyen találhatók meg, kiterjedt változás a nyilatkozat kitöltési képernyőn történt. 
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Nyilatkozatok 
A belépés után a megszokott képernyő fogad minket, ahol a Földgáz/Nyilatkozatok menüpontot választva találjuk a 
földgáz szekció nyilatkozatok listáját. 

 
1. ábra - Nyilatkozatok listájának lekérése 

A lista tartalma nem változott. Lehetőségünk van keresésre, a fejlécen kattintva sorba rendezésre. A lista a 
nyilatkozat(ok) fő adatait tartalmazza, illetve a benyújtás sikerességéről ad tájékoztatást. 

A listában vastagított betűvel és kiemelt háttérrel látjuk azokat a nyilatkozatokat, amelyeknél a korábbi benyújtás után 
a felhasználó módosítást vagy önrevíziót kezdett rögzíteni a TIR Portálon, de még nem nyújtotta be a nyilatkozatot. 

 
2. ábra - Nyilatkozatok listája 

A lista felett, jobb oldalon, az „Új nyilatkozat” link segítségével, vagy a „Földgáz/Új nyilatkozat” menüpont választásával 
lehetőség van az ÚJ NYILATKOZAT FELVÉTELE oldalon az új nyilatkozat rögzítését elindítani. 
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A sorok elején található nyílra kattintva megjelenő menüben a következő funkciók érhetők el: 

• NYILATKOZAT MEGTEKINTÉSE 
o A menüpont mindig elérhető. 

• NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA 
o A menüpont az új földgáz folyamat szerint akkor érhető el, amíg a normál nyilatkozat még nem került 

elfogadásra. 
• NYILATKOZAT ÖNREVÍZIÓJA 

o A menüpont elfogadott normál, vagy önrevíziós nyilatkozat esetén érhető el. 
• NYILATKOZAT ALÁÍRÁSA 

o A menüpont elérhető, amíg a nyilatkozatot nem nyújtjuk be. 
• XML dokumentum letöltése – lásd LETÖLTÉS 

o A menüpont mindig elérhető. 
• PDF nyomtatvány letöltése – lásd LETÖLTÉS 

o A menüpont benyújtott nyilatkozat esetén érhető el. 
• PDF tájékoztató letöltése – lásd LETÖLTÉS 

o A menüpont benyújtott nyilatkozat esetén érhető el. 
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Nyilatkozat megtekintése 
A mentett (munkaanyag) vagy benyújtott nyilatkozat megtekintését a NYILATKOZATOK oldalon tudjuk kezdeményezni. 

A megtekintés kezdeményezése után a TIR Portál megjeleníti a nyilatkozat adatait. A fejlécben kiemelt adatok alatt a 
nyilatkozat részleteit az Alapadatok, a Tételek, az E-aláírás, a Hibalista, a Csatolmányok és a Verziók fül alatt találjuk 
meg. 

Az egyes fülek alatt található funkciók leírását később, a NYILATKOZAT MEGTEKINTÉSEKOR ELÉRHETŐ FUNKCIÓK fejezetben 
olvashatjuk.  

Kiemelt adatok 

 
3. ábra - Nyilatkozat fejléce 

A megtekintett nyilatkozat fejlécében található néhány fő, kiemelt adat, amely azonosítja a nyilatkozatot, illetve 
látható a nyilatkozat összege. 

Alapadatok 
A nyilatkozat állapotát tartalmazza, amennyiben mentéskor a TIR automatikus ellenőrzései hibát találtak, piros színnel 
kiemelve látjuk a hibaüzeneteket. 

 
4. ábra - Alapadatok fül - hibajelzés 
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Tételek 
A nyilatkozat tételeit tartalmazza, amennyiben a tételhez kapcsolódóan a TIR automatikus ellenőrzései hibát találtak, 
a sorok végén piros nyíl jelenik meg. Erre a nyílra kattintva olvasható a tételhez tartozó hibaüzenet. 

 
5. ábra - Tételek megtekintése - hibajelzés 

E-aláírás 
Ezen az oldalon látjuk, ha korábban már aláírtuk elektronikusan a nyilatkozatot.  

 
6. ábra - e-Aláírás 

Hibalista 
Amennyiben mentéskor, benyújtáskor a TIR hibát talált, ezen a fülön látjuk összesítve a hibalistát. 

 
7. ábra - Nyilatkozat hibalista 
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Csatolmányok 
Az MSZKSZ ügyfélszolgálata csatolmányt rendelhet a nyilatkozathoz. Ezen a fülön ezeket a csatolmányokat tudjuk 
letölteni. 

 
8. ábra - Csatolmányok 

Verziók 
Ezen a fülön a nyilatkozat korábbi verzióit tudjuk elérni. A sor elején található nyílra kattintva az adott verzión tudjuk 
elindítani a NYILATKOZATOK (Főoldal / Földgáz / Nyilatkozatok) oldalon is elérhető funkciókat. 

Vastag betűvel kiemelve látjuk a munkaanyag verzióját. 

 
9. ábra - Nyilatkozat korábbi verziói 
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Nyilatkozat megtekintésekor elérhető funkciók 
A nyilatkozat megtekintésekor, a fülek alatt található funkciók arra a nyilatkozat verzióra vonatkoznak, amelyet 
megtekintünk, régebbi verzió megtekintésekor erre figyelnünk kell. 

Benyújtás 
Akkor válasszuk ezt a funkciót, amikor egy mentett és elektronikusan aláírt nyilatkozatot szeretnénk benyújtani. 

A funkció nem érhető el: 

• súlyos hibák esetén, a hibaüzenet a HIBALISTA fülön látjuk. 
• már benyújtott nyilatkozat esetén. 

Megnyomásakor elindul a NYILATKOZAT BENYÚJTÁSA folyamat. 

Letöltés 
Lehetőségünk van a nyilatkozatot XML, papír alapú és egy összesítő formátumban letölteni. A papír alapú és összesítő 
formátumot benyújtott nyilatkozat esetén tudjuk letölteni. 

• XML dokumentum letöltése 
o A nyilatkozatot XML formátumban tudjuk letölteni. Amennyiben a nyilatkozat aláírásra került, akkor 

e-Szigno e-Akta formátumban kapjuk meg az aláírt nyilatkozatot. Az e-Aktában benne lesz a 
nyilatkozat XML formátumban, és a tagvállalat aláírása. 

o A funkció mindig elérhető. 
• PDF nyomtatvány letöltése 

o A nyilatkozat PDF formátumú letöltését tudjuk ezzel kezdeményezni. 
o A funkció benyújtott nyilatkozat esetén érhető el. 

• PDF tájékoztató letöltése 
o A nyilatkozat tartalmát egy összesítő, tájékoztató dokumentumban tudjuk itt letölteni. 
o A funkció benyújtott nyilatkozat esetén érhető el. 

Módosítás 
Akkor válasszuk ezt a menüpontot, amikor egy még nem elfogadott nyilatkozaton szeretnénk utólagos módosítást 
elvégezni. Miután az MSZKSZ ügyfélszolgálata elfogadta a nyilatkozatot, már csak ÖNREVÍZIÓ lehetőségünk lesz. 

Megnyomásakor elindul a NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA folyamat. 

A funkció nem érhető el elfogadott, vagy önrevíziós nyilatkozat esetén. 

Önrevízió 
Akkor válasszuk ezt a menüpontot, amikor egy elfogadott nyilatkozaton szeretnénk utólagos módosítást elvégezni.  

Megnyomásakor elindul a NYILATKOZAT ÖNREVÍZIÓJA folyamat. 

A funkció nem elérhető el, amíg nem áll rendelkezésre elfogadott nyilatkozat. 

Aláírás 
A funkció az E-ALÁÍRÁS fülön található. 

Megnyomására elindul a NYILATKOZAT ALÁÍRÁSA folyamat. 

Hibás mentett vagy benyújtott nyilatkozat esetén a funkciót a TIR Portál letiltja. 
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Nyilatkozat rögzítésekor elérhető funkciók 
Nyilatkozat rögzítésekor lehetőségünk van a nyilatkozat félkész, szerkesztés alatti munkaanyagát elmenteni, és a 
kitöltést később folytatni. A mentés során a TIR ellenőrzéseket futtat, amely eredménye az „Alapadatok” és „Hibalista” 
füleken látható. 

Rögzítéskor a tételek alatt az alábbi funkciók érhetők el: 

• Mentés 
o Mentés és kilépés a nyilatkozatból 
o Mentés és nyilatkozat zárolása saját szerkesztésre 
o Mentés és aláírás 
o Mentés és benyújtás 

• Elvetés 
• Kilépés 

 
10. ábra - Nyilatkozat rögzítésekor elérhető funkciók 

Mentés és kilépés a nyilatkozatból 
A TIR Portál a szerkesztés idejére a nyilatkozatot zárolja, hogy más felhasználó ne tudja velünk egyidőben módosítani 
az adatait, ezzel felülírva a mi értékeinket. 

Akkor válasszuk ezt a funkciót, amikor még nem végeztünk a nyilatkozat adatainak teljes megadásával, de a 
szerkesztést szeretnénk most befejezni, és egy későbbi időpontban folytatni. A menüpont választása után másik 
tagvállalati felhasználó is tudja szerkeszteni a nyilatkozatot. 

Amennyiben a tételeknél nem minden sornál került mennyiség megadásra, a TIR Portál figyelmeztet, hogy nulla 
mennyiséggel tölti el és menti le az adott tételt. 

Mentés és nyilatkozat zárolása saját szerkesztésre 
Akkor válasszuk ezt a funkciót, amikor még nem végeztünk a nyilatkozat adatainak teljes megadásával, de szeretnénk 
a jelenlegi állapotot elmenteni, és azonnal folytatni a szerkesztést. A menüpont választása után másik tagvállalati 
felhasználó nem tudja szerkeszteni a nyilatkozatot. 

Amennyiben a tételeknél nem minden sornál került mennyiség megadásra, a TIR Portál figyelmeztet, hogy nulla 
mennyiséggel tölti ki és menti le az adott tételt. 
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Mentés és aláírás 
Akkor válasszuk ezt a funkciót, amikor végeztünk a nyilatkozat adatainak teljes megadásával, és szeretnénk a 
nyilatkozatot elektronikusan aláírni. A menüpont választása után másik tagvállalati ügyintéző nem tudja módosítani a 
nyilatkozatot. 

Amennyiben a tételeknél nem minden sornál került mennyiség megadásra, a TIR Portál figyelmeztet, hogy nulla 
mennyiséggel tölti ki és menti le az adott tételt. 

Súlyos hibákat tartalmazó nyilatkozat esetén a menüpont szürke, nem érhető el. 

Mentés és benyújtás 
Akkor válasszuk ezt a funkciót, amikor végeztünk a nyilatkozat adatainak teljes megadásával, és elektronikus   aláírás 
nélkül szeretnénk a nyilatkozatot benyújtani. A menüpont választása után a TIR ellenőrzi, hogy jogosult-e a tagvállalat 
elektronikus aláírás nélkül benyújtani nyilatkozat, majd engedélyezett esetben megtörténik a benyújtás. 

Amennyiben a tételeknél nem minden sornál került mennyiség megadásra, a TIR Portál figyelmeztet, hogy nulla 
mennyiséggel tölti el és menti le az adott tételt. 

Súlyos hibákat tartalmazó nyilatkozat esetén a menüpont szürke, nem érhető el. 

Elvetés 
Akkor válasszuk ezt a funkciót, amikor a rögzített nyilatkozatot szeretnénk elvetni, törölni. A TIR Portálon rögzített 
adatok elvesznek, visszaállításuk nem lehetséges, az adott időszakra eső nyilatkozat rögzítését újra kell kezdeni. 

Kilépés 
Akkor válasszuk ezt a funkciót, amikor a nyilatkozat korábban mentett adatait nem szeretnénk törölni, de az általunk 
elvégzett módosításokat nem szeretnénk elmenteni. 
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Új nyilatkozat felvétele 
Új nyilatkozat készítését a Földgáz/Új nyilatkozat menüpontra kattintva, vagy a találati lista felett, jobb oldalon 
található „Új nyilatkozat” link segítségével tudjuk megkezdeni. 

 
11. ábra - Új nyilatkozatok létrehozásának indítása 

A megjelenő képernyőn meg kell adni a nyilatkozat időszakát és típusát. 

 
12. ábra - Új nyilatkozat létrehozása 

A „Tovább” gomb megnyomására elindul a létrehozási folyamat. A TIR ellenőrzi, hogy korábban került-e nyilatkozat 
rögzítésre, benyújtásra, és az eredménytől függően egy új nyilatkozat, vagy amennyiben a benyújtott nyilatkozat nem 
került még elfogadásra, akkor a korábban megadott értékekkel feltöltött nyilatkozat szerkesztési képernyője jelenik 
meg. Abban az esetben, ha a megadott időszakra vonatkozóan már korábban benyújtásra és elfogadásra került egy 
nyilatkozat, akkor erről egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. 
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2021.12.31-ig érvényben lévő földgáz szekciós bevallási folyamat időszakára eső nyilatkozat 
A 2021.12.31-ig érvényben lévő földgáz szekciós bevallási folyamat időszakára eső dátum megadása után az eddigi 
képernyő jelenik meg. 

 
13. ábra - Korábbi folyamatnak megfelelő rögzítő képernyő 

A kitöltést is a megszokott módon kell elvégezni a mennyiségek megadásával. A „Hozzájárulási díj” értékét a TIR Portál 
számolja, a lista alján és a fejlécben összesíti. 

A lap alján megjelenő „Mentés”, „Elvetés” és „Kilépés” gombok funkcióját a NYILATKOZAT RÖGZÍTÉSEKOR ELÉRHETŐ 

FUNKCIÓK fejezet tartalmazza. 

  



14 
 

2022.01.01-től érvényes földgáz szekciós bevallási folyamat időszakára eső nyilatkozat 
Amennyiben az 4. ÁBRA - ÚJ NYILATKOZAT LÉTREHOZÁSA oldalon az új bevallási folyamatnak megfelelő dátumot adtunk 
meg, már az átalakított rögzítő képernyő jelenik meg. 

Az oldal alján megjelenő funkciókról itt olvashatunk: NYILATKOZAT RÖGZÍTÉSEKOR ELÉRHETŐ FUNKCIÓK  

A TIR Portál felajánlja a bevallási időszakra érvényes engedély típus – kombinált nómenklatúra tételeket.  

 
14. ábra - Új folyamat szerinti rögzítő képernyő 

Üres „Mennyiség” megadása esetén a TIR Portál – figyelmeztető üzenet megjelenítése után – nulla mennyiséggel tölti 
fel, és menti el a tételsort. 

Nyilatkozat bővítése további elszámolási időszakkal 
Amennyiben további időszak(ok)kal szeretnénk bővíteni a nyilatkozatot, a lista alatt megjelenő év – hónap legördülő 
listából válasszuk ki a megfelelőt, és nyomjuk meg a „Kiválasztott időszak felvétele” gombot. 

A legördülő lista azokat az éveket – hónapokat tartalmazza, amelyek még nem szerepelnek a nyilatkozaton, valamint 
amelyekre tagvállalatunknak érvényes engedélye van rögzítve a TIR-ben. 

 
15. ábra - További elszámolási időszak rögzítése 

A tételeknél megjelennek azok az engedély típus - nómenklatúra tételek, amelyek tagvállalatunk számára rögzítve 
vannak a TIR-ben. Az új időszak dátum szerinti sorrendben kerül felvételre, téves időszakmegadás esetén a sorok végén 
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található piros „X” segítségével a teljes időszak eltávolítható, amíg a nyilatkozat nem került benyújtásra és elfogadásra. 
Külön tételsorok nem törölhetők. Ahol nincs mennyiség érték, ott üresen hagyható a mennyiség, vagy 0-t kell megadni. 

 
16. ábra - További elszámolási időszakkal bővített nyilatkozat 

Kerekítés 
A TIR Portál a „Mennyiség” oszlopban megadott értéket megszorozza a „Díjmérték” oszlopban található értékkel, 
forint pontossággal (tizedesek nélkül) kerekíti, és kitölti a „Fizetendő” oszlopot. A „Fizetendő” oszlop értékeit összesíti 
a tételek alatt („Összesen”), illetve a fejlécben („Nyilatkozat összesen”). 

 
17. ábra - Összegek kerekítése 

Hibás tételek 
Amennyiben a tétel megadásánál a TIR Portál hibát észlelt, azt a sor végén megjelenő piros nyíl segítségével jelzi. A 
nyílra kattintva a pontos hibaüzenet külön sorban megjelenítve olvasható. 



16 
 

 
18. ábra - Hibaüzenetek megtekintése 

Hiba esetén a NYILATKOZAT RÖGZÍTÉSEKOR ELÉRHETŐ FUNKCIÓK elérhetősége változhat, súlyos esetben a TIR Portál nem 
engedi aláírni és benyújtani a nyilatkozatot. 

Visszaigénylés 
Visszaigénylés esetén rendelkeznünk kell arról, hogy a visszaigénylési összeg maradjon a Szövetségnél vezetett tagi 
hozzájárulási számlán, vagy visszautalásra kerüljön egy, a Szövetséghez jelentett bankszámlaszámra.  

 
19. ábra - Rendelkezés visszaigényelt összegről 
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Nyilatkozat módosítása 
A funkció – amennyiben engedélyezett – a NYILATKOZATOK vagy a NYILATKOZAT MEGTEKINTÉSE oldalakról érhető el. 

Az oldal alján megjelenő funkciókról itt olvashatunk: NYILATKOZAT RÖGZÍTÉSEKOR ELÉRHETŐ FUNKCIÓK  

2021.12.31-ig érvényes földgáz szekciós bevallási folyamat időszakára eső nyilatkozat 
Az új földgáz bevallási folyamat bevezetését követően a nyilatkozat módosítása csak addig megengedett, amíg a 
nyilatkozatnak nincs elfogadott verziója. Elfogadott verzió már csak az „Önrevízió” funkcióval változtatható. 

Amennyiben egy korábbi földgáz szekciós folyamat szerinti nyilatkozatot módosítunk, az alábbi képernyő jelenik meg. 

 
20. ábra - Korábbi folyamat szerinti nyilatkozat módosítása 

A megjelenő tételek elő vannak töltve a nyilatkozathoz korábban megadott mennyiséggel. Válaszhatunk: vagy a 
„Mennyiség” oszlop értékét írjuk át a kívánt értékre, vagy a változás mezőben egy előjel helyesen megadott értékkel 
módosíthatjuk annak értékét. A nyilatkozaton a ”Mennyiség” oszlop értéke fog szerepelni. 
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Amennyiben a „Mennyiség” oszlopban negatív érték szerepel, abban az esetben a nyilatkozat nem nyújtható be. 

 
21. ábra - Negatív mennyiség 
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2022.01.01-től érvényes földgáz szekciós bevallási folyamat időszakára eső nyilatkozat 
Új földgáz szekciós folyamat bevallási időszakára eső nyilatkozatot módosítani csak addig enged a TIR Portál, amíg 
annak nincs elfogadott verziója. Miután az MSZKSZ ügyfélszolgálata elfogadta a nyilatkozatot, a NYILATKOZAT 

ÖNREVÍZIÓJA funkció érhető el. 

A megjelenő lista elő van töltve a korábban megadott időszakokkal és mennyiség értékekkel. A nyilatkozaton a 
”Mennyiség” oszlop értéke fog szerepelni. 

Az új nyilatkozat felvételéhez hasonlóan itt is lehetőség van további időszakok felvételére: NYILATKOZAT BŐVÍTÉSE 

TOVÁBBI ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKKAL. 

 
22. ábra - Nyilatkozat módosítása 
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Nyilatkozat önrevíziója  

2021.12.31-ig érvényes földgáz szekciós bevallási folyamat időszakára eső nyilatkozat 
Amennyiben egy korábbi földgáz szekciós folyamat szerinti nyilatkozatot önrevízióval módosítunk, az alábbi képernyő 
jelenik meg. 

 
23. ábra - Korábbi folyamat szerinti nyilatkozat önrevíziója 

A nyilatkozat kiemelt adatainál megjelenő „Nyilatkozat típusa” címkénél jelzi a rendszer, hogy önrevíziót készítünk. 

A megjelenő tételek elő vannak töltve a nyilatkozathoz korábban megadott mennyiséggel. Válaszhatunk: vagy a 
”Mennyiség” oszlop értékét írjuk át, vagy a változás mezőben egy előjelhelyesen megadott értékkel módosíthatjuk 
annak értékét. A nyilatkozaton a ”Mennyiség” oszlop értéke fog szerepelni.  
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Amennyiben a „Mennyiség” oszlopban negatív érték szerepel, abban az esetben a nyilatkozat nem nyújtható be. 

 
24. ábra - Negatív mennyiség 

2022.01.01-től érvényes földgáz szekciós bevallási folyamat időszakára eső nyilatkozat 
Új földgáz szekciós folyamat bevallási időszakára eső nyilatkozatot akkor enged a Portál önrevízióval módosítani, 
miután az MSZKSZ ügyfélszolgálata elfogadta a normál nyilatkozatot. Amíg az adott bevallási időszakra nincs elfogadott 
normál nyilatkozatunk, a NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA funkció érhető el. 

A megjelenő lista elő van töltve a korábban megadott időszakokkal és mennyiség értékekkel. 

Az új nyilatkozat felvételéhez hasonlóan itt is lehetőség van további időszakok felvételére: NYILATKOZAT BŐVÍTÉSE 

TOVÁBBI ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKKAL. 

A tételnél a mennyiség változását kell megadnunk, csökkentés esetén negatív előjellel. A nyilatkozaton a ”Mennyiség 
változás” oszlopban szereplő érték fog szerepelni. 

A TIR Portál összegzi a fizetendő díjat a fejlécben és a tételsorok alatt. 
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25. ábra - Nyilatkozat önrevíziója 
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Nyilatkozat aláírása 
A nyilatkozat aláírási folyamatot a NYILATKOZAT MEGTEKINTÉSE oldal E-ALÁÍRÁS fülén, vagy a NYILATKOZATOK oldal 
„Nyilatkozat aláírása” funkciójával tudjuk elindítani, amely a sor elején látható kis nyílra kattintva jelenik meg. 

Benyújtott, vagy súlyos hibát tartalmazó nyilatkozat esetén a funkció nem érhető el. A nyilatkozat állapotáról az 
ALAPADATOK fülön, a hibákról a HIBALISTA fülön tájékozódhatunk. 

Aláírói tanúsítvány kiválasztása 
Az aláírás elindítása után egy külső komponens, a MicroSigner alkalmazás jelenik meg. Első alkalommal a böngésző 
engedélyt kér a komponens futtatására. 

Előfordulhat, hogy a MicroSigner alkalmazás a böngésző mögött jelenik meg, így nem látjuk. A Windows tálcáján ez az 
ikon jelzi az alkalmazást: 

 
26. ábra - MicroSigner alkalmazás ikonja a tálcán 

Amennyiben engedélyeztük a MicroSigner futtatását, a tanúsítvány kiválasztását elindító ablak jelenik meg: 

 
27. ábra - MicroSigner alkalmazás - tanúsítványválasztás indítása 

A „Tanúsítvány választása” gomb megnyomására megjelenik egy választó ablak, amellyel ki tudjuk választani aláíró 
tanúsítványunkat. Amennyiben a felajánlott tanúsítvány számunkra megfelelő, nyomjuk meg az „OK” gombot.  

A tanúsítvány választó ablak kialakítása böngésző és Windows verzió függő, előfordulhatnak design eltérések, de 
funkcionalitásukban megegyeznek. 

https://e-szigno.hu/uzleti-megoldasok/microsigner.html
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28. ábra - Tanúsítvány választása 

Amennyiben a felajánlott tanúsítvány nem megfelelő, a „További lehetőségek” link megnyomására megjelenik egy 
lista a számítógépen elérhető tanúsítványokkal. 

A listában válasszuk ki a megfelelő aláírói tanúsítványunkat, majd nyomjuk meg az „OK” gombot.  

 
29. ábra - További tanúsítványok keresése 
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A tanúsítvány kiválasztása elhúzódhat 
Amikor 30 másodpercen belül nem választjuk ki a tanúsítványt, a TIR Portál rákérdez, hogy várjon-e tovább? Az „OK” 
gomb megnyomására tovább vár a MicroSigner alkalmazás válaszára. A „Mégse” gomb megnyomására kilép az aláírási 
folyamatból.  

 
30. ábra - Tovább várunk a tanúsítvány kiválasztására 

Tanúsítvány ellenőrzése 
A tanúsítvány kiválasztása után a TIR Portál ellenőrzi, hogy a megadott tanúsítvány regisztrálva van-e az MSZKSZ 
nyilvántartásában, illetve megfelel-e az aláírás feltételeinek. 

 
31. ábra - Tanúsítvány ellenőrzése 
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Aláírás folytatása 
Megfelelő tanúsítvány esetén ismét a MicroSigner alkalmazás indul el. Az „Aláírás megkezdése” gomb megnyomása 
után a rendszer bekéri a PIN kódot, majd elvégzi az aláírást. 

Lassabb internetkapcsolat esetén nem jelenik meg automatikusan a MicroSigner alkalmazás, akkor az „Aláírás 
folytatása” gomb megnyomásával folytathatjuk az aláírást. 

 
32. ábra - Aláírás elvégzése 

 
33. ábra - PIN kód megadása 

PIN kód megadása esetén további várakozás 
Amennyiben a PIN kódot nem adjuk meg, egy idő utána rendszer rákérdez, hogy kívánunk-e még várakozni? 

Az „OK” gomb megnyomásával tovább vár a TIR Portál a PIN kód megadására, a „Mégse” gomb megnyomására kilép 
az aláírási folyamatból. 

 
34. ábra - Tovább várunk a PIN kód megadására 

Sikeres aláírás ellenőrzése 
A PIN kód megadása után a TIR Portál elvégzi az aláírást, közben várakozó képernyőt látunk. 
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35. ábra - Az aláírás folyamatban van 

Sikeres aláírás esetén visszatérünk az E-ALÁÍRÁS fülre, ahol láthatjuk az elkészült aláírás adatait. 

 
36. ábra - Az elkészült aláírás 
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Nyilatkozat benyújtása 
Miután a nyilatkozatot elektronikus aláírással láttuk el, el kell indítanunk a BENYÚJTÁS folyamatát, amely a NYILATKOZAT 

MEGTEKINTÉSE funkció indítása után megjelenő, a nyilatkozat áttekintésére lehetőséget nyújtó fülek alatt található meg. 

 
37. ábra - A nyilatkozat benyújtási felülete 

A „Benyújtás” gomb megnyomása utána a TIR Portál azonnal elindítja a benyújtási folyamatot, a nyilatkozatot 
érkezteti, és az érkeztetési számot megjeleníti. 

 
38. ábra - Sikeres benyújtás 

A nyilatkozat állapotáról, elfogadásáról, elutasításáról a NYILATKOZATOK funkción belül tájékozódhatunk. 
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A nyilatkozat benyújtás és az önrevízió lépései 
1. ÚJ NYILATKOZAT FELVÉTELE 

A TIR Portál segítségével elkészítjük a nyilatkozatot, rögzítjük a tételeit. Elmentjük, és ellenőrizzük a 
hibamentességét. 

2. NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA 
Amennyiben szükséges, módosítjuk a nyilatkozat adatait, javítjuk a hibákat. 

3. NYILATKOZAT ALÁÍRÁSA 
Miután a nyilatkozatot kitöltöttük, elektronikus aláírással látjuk el. 

4. NYILATKOZAT BENYÚJTÁSA 
Elektronikus aláírás után a nyilatkozatot benyújtjuk az MSZKSZ számára. 

5. NYILATKOZAT ÖNREVÍZIÓJA 
Amennyiben egy korábbi bevallási időszakra eső mennyiségek változtak, lehetőségünk van önrevízió 
benyújtására. 

6. ÖNREVÍZIÓS NYILATKOZAT ALÁÍRÁSA 
Az önrevíziós nyilatkozatot szintén alá kell írni elektronikusan. 

7. ÖNREVÍZIÓS NYILATKOZAT BENYÚJTÁSA 
Elektronikus aláírás után a nyilatkozatot benyújtjuk az MSZKSZ számára. 
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