
Tájékoztató kőolaj szekciót érintő tagi hozzájárulás felfüggesztésével kapcsolatos levonó nyilatkozatok 

benyújtásáról 

 

A hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) 3. §-a alapján  

• az MSZ-EN 228 jelű szabványban meghatározott ESZ-95-ös minőségi fokozatú motorbenzin, amely nem 

teljesíti az ESZ-98-as fokozat minőségi követelményi szintjét, valamint  

• az MSZ-EN 590 jelű szabványban meghatározott 2710 20 11 KN-kódú dízelgázolaj 

mentes a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség részére fizetendő tagi hozzájárulás alól 2022. március, 

április és május hónapban.  

Az érintett hónapokra vonatkozóan a fenti üzemanyagok vonatkozásában a behozott kőolaj és kőolajtermékek 

biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 42. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettség 

továbbra is megmarad, azaz a Tag ezen termékek mennyiségét, illetve ezen mennyiségekre jutó tagi hozzájárulást 

a havonta benyújtandó nyilatkozatokban továbbra is szerepelteti. A jogszabályban meghatározott mentességet a 

normál nyilatkozat mellett az azonos időszakra vonatkozó, külön kitöltendő levonó nyilatkozat megküldésével lehet 

érvényesíteni, amelyben a normál nyilatkozatban rögzített tagi hozzájárulás felfüggesztéssel érintett üzemanyagok 

mennyiségére jutó tagi hozzájárulás levonható, így összességében az adott havi fizetési kötelezettség ezen 

összeggel lecsökken. 

A levonó nyilatkozatok kitöltéséhez és benyújtásához az alábbi rövid technikai útmutató nyújt segítséget: 

A levonó nyilatkozat a normál nyilatkozat beküldése után tölthető ki. A kitöltéséhez a Portálra történő belépés után 

válasszuk ki az elszámolási időszakot és a nyilatkozat fajták közül a levonó nyilatkozatot: 

 

A levonó nyilatkozatban az adott időszakra korábban kitöltött normál nyilatkozatban rögzített, tagi hozzájárulás 

mentességgel érintett 27101245 és 27102011 KN kódú üzemanyagok mennyisége szerepeltethető a megfelelő 

engedélyszámnál: 



 

A normál és a levonó nyilatkozatok elfogadása a Szövetség részéről egyszerre történik, legkésőbb a nyilatkozatok 

beküldését követő munkanapon. Miután az adott hónaphoz tartozó normál és levonó nyilatkozat is elfogadásra 

került (ezt a nyilatkozat sorában a „Sikeres?” oszlopban lévő zöld pipa jelzi a portálon), a normál nyilatkozat PDF 

nyomtatványának letöltése után, a letöltött dokumentumon a fizetendő összeg rovatban már a levonó 

nyilatkozatban szereplő összeggel csökkentett tagi hozzájárulás szerepel: 

 



 

A levonás tárgyhónapon belüli érvényesítéséhez az adott hónapra vonatkozó normál és levonó nyilatkozatokat 

azonos napon szükséges benyújtani a TIR Portálon keresztül. 

A Tag a tárgyhónapot követő hó utolsó munkanapjáig a normál nyilatkozat alapján keletkezett kötelezettség levonó 

nyilatkozattal csökkentett összegét fizeti meg a Szövetség részére.  

Amennyiben a normál nyilatkozaton a tagi hozzájárulás felfüggesztéssel érintett termékek mennyisége 

későbbiekben módosításra (önrevízió) kerül, úgy szükséges a levonó nyilatkozatban szereplő mennyiségek 

megfelelő korrekciója is.  

Kérdés esetén az Ügyfélszolgálat munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre! 


