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TÁJÉKOZTATÓ 

az önellenőrzésre vonatkozó részletes eljárási szabályokról 

 

Amennyiben a Tagvállalat megállapítja, hogy  

- a tagi hozzájárulást (tagi hozzájárulás alapot) vagy a visszaigényelt tagi hozzájárulást 

nem a jogszabályoknak megfelelően állapította meg, vagy 

-  a nyilatkozata/visszaigénylése számítási hiba, illetve egyéb elírás miatt a tagi 

hozzájárulás, a tagi hozzájárulás alapja, illetve összege tekintetében hibás, vagy 

- a nyilatkozat/ visszaigénylés benyújtását követően a nyilatkozat/ visszaigénylés alapjául 

szolgáló adatokban változás áll be, 

úgy a már benyújtott és elfogadott nyilatkozatát önellenőrzéssel módosíthatja a tagi 

hozzájárulás eredeti esedékességének időpontjában hatályos szabályok szerint. 

A TIR portálon keresztül benyújtott nyilatkozat szabadon módosítható mindaddig, amíg az a 

Szövetség által elfogadásra nem kerül (ezt a „Nyilatkozat állapota” oszlop jelzi a TIR portálon). 

Amint a nyilatkozat elfogadásra kerül, az már csak önrevízióval módosítható, abban az esetben 

is, ha még nem telt le az adott nyilatkozat benyújtási határideje: 

 

Az önellenőrzéssel történő módosításra a helyesbítendő tagi hozzájárulás nyilatkozat, 

visszaigénylés benyújtásának határidejétől számított 5 (öt) éven belül van lehetőség. 

Amennyiben a Szövetség a Tagnál folytatott ellenőrzése során tagi hozzájárulást érintő eltérést 

állapít meg, akkor önellenőrzés elvégzésére hívja fel a Tagot. Ebben az esetben a Tag a 

megadott határidőn belül nyújtja be az érintett nyilatkozatok/visszaigénylések önrevízióját. 

A Tag a normál vagy a visszaigénylő/levonó nyilatkozat önellenőrzését a TIR Portálon a 

nyilatkozat kiválasztását követően a nyilatkozat önrevíziója menüpontot alkalmazva, a 

helyesbített adatok megadásával, majd a nyilatkozat benyújtásával teheti meg: 
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Amennyiben az önellenőrzés túlfizetést eredményez, abban az esetben az 

ugyfelszolgalat@husa.hu e-mail címre küldött levelében rendelkezni szükséges annak 

jóváírásáról (számlántartásáról) vagy az MSZKSZ-nél nyilvántartott bankszámlaszámra történő 

visszautalásáról. Amennyiben az önellenőrzés kapcsán a Tagnak befizetendő tagi hozzájárulása 

keletkezik, abban az esetben azt az önrevízió benyújtásától számított 8 napon belül megfizeti a 

Szövetség részére. A Tagvállalat terhére keletkező, befizetendő összeget, annak eredeti 

esedékességétől, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt késedelmi pótlékkal 

azonos mértékű kamat terheli.   

A földgáz szekcióban a Tag a nyilatkozat/visszaigénylés önellenőrzése estén, azzal egyidőben 

módosított adatszolgáltatást nyújt be az önellenőrzés alátámasztásaként. A módosított 

adatszolgáltatás tartalmazza a helyesbített tagi hozzájárulás vagy visszaigénylés alapját és 

összegét, továbbá a helyesbítés szöveges indokolását. A Tag a módosított adatszolgáltatásban 

megjelöli az önellenőrzéssel érintett adatokat, bizonylatokat.  
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