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Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 

Gyakran ismételt kérdések 

 

Alkalmazott jogszabályok 

Regisztrációval kapcsolatos kérdések 

Hol érhető el a Klímagáz adatbázis a regisztráció megkezdéséhez? 

Miért, milyen esetben kell regisztrálnom? 

Hogyan kell regisztrálni a Klímagáz adatbázisban? 

Kinek kell berendezés-tulajdonosként regisztrálni a Klímagáz adatbázisba? 

Kinek kell képesített személyként regisztrálni a Klímagáz adatbázisba? 

Kinek kell vállalkozásként regisztrálni a Klímagáz adatbázisba? 

Amennyiben egyéni vállalkozóként dolgozom, természetes személyként is kell regisztrálni? 

Mi a teendő, ha rossz kategóriában regisztráltam magam? 

Csak a szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezéseket kell regisztrálni, vagy azokat is, amelyek nem 

szivárgásvizsgálatra kötelezettek, de újonnan telepítettek? 

Minden újonnan telepített hűtőközeget (töltet mennyiségtől függetlenül) tartalmazó gépre meg kell csinálni a 

regisztrációt? 

A meglévő vagy az új berendezéseket kell regisztrálni? 

Miért hibás a regisztrációm? 

Ha már regisztráltam az adatbázisban, hogyan tudom törölni magamat? 

Mi az F-Gáz ügyfélazonosító és hol találom meg? 

Mire szolgál az F-Gáz ügyfélazonosító? 

Adatmódosításokkal kapcsolatos kérdések 

Hogyan módosíthatom cégem adatbázisban rögzített adatait? 

Mi a teendőm, amennyiben cégem neve vagy formája megváltozik? 

Jelentéstétellel kapcsolatos kérdések 

Kell-e és ha igen, kinek kell tennie LM/FL bevallást? 

Dokumentumokkal kapcsolatos kérdések 

Milyen dokumentumokra van szükségem a cégem jogszerű működéshez? 

A megfelelési nyilatkozatot hol érem el? 

Hogyan kell eljárnom a kitöltött megfelelési nyilatkozattal kapcsolatban? 

Külföldön megszerzett képesítéssel rendelkezem. Mi a teendőm? 

Mikor kell alkalmazni a végfelhasználói tanúsítványt? 

Hogyan tudom képesítési tanúsítványom az adatbázisba feltölteni? 
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Új személyképesítés megszerzésekor mi a teendőm? 

Pénzügyi dolgokkal kapcsolatos kérdések 

A HLH-Monitoring Kft. által kiállított pénzügyi számlák hol érhetőek el? 

A HLH-Monitoring Kft. felé teljesített befizetések hogyan kerülnek elszámolásra az új rendszerben? 

Minden felvett képesítési kategória után van felügyeletidíj-fizetési kötelezettségem? 

Mekkora az éves klímavédelmi felügyeleti díj éves mértéke? 

Technikai jellegű kérdések 

Elfelejtettem a belépési email címemet, mit tegyek? 

Elfelejtettem a jelszavam, mit tegyek? 

Hogyan tudom ellenőrizni a természetes személy képesítettségét és annak hatályosságát? 

Ha a jelszóemlékeztető használatával nem kapom meg az új jelszót mit tegyek? 

Mit jelent az alábbi hibaüzenet: „Az Ön által megadott email cím nem található a rendszerben.” Mit tegyek? 

Hogyan tudom ellenőrizni egy cég/vállalkozás képesítetti minőségét? 

Hogyan kell alkalmazottat hozzárendelni a vállalkozáshoz és a megfelelési nyilatkozatot feltölteni? 

Tevékenység végzésével kapcsolatos kérdések 

Milyen adatokat kell megadnom vállalkozásom, személyem beazonosítása érdekében, hogy bejelentésem, 

kérelmem érdemi vizsgálatra kerüljön? 

Mikor minősül a cégem képesített vállalkozásnak? 

Mit tegyek, hogy a rendszer engedélyezze a hűtőgáz vásárlást és egyéb tevékenységeket? 

Magánszemélyként is végezhetek klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet? 

Van képesítéssel rendelkező alkalmazottunk, mégsem vagyunk jogosultak klímagáz vásárlásra. Mi a teendő? 

Kizárólag split klímák értékesítésével foglalkozom. Mi a teendő? 

Mikor tudok hűtőközeget vásárolni? 

Hogyan kell eljárni helyhez kötött, hűtőköri szerelést igénylő berendezések külföldre történő értékesítése során? 

Mely berendezések tartoznak szivárgásvizsgálati kötelezettség alá? 
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Alkalmazott jogszabályok 

 

14/2015. (II.10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget 

lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

41/2015. (VII. 3.) NFM rendelet az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket 

végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint 

vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és 

vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól 

2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói 

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes 

tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról 

517/2014/EU rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról 

1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 

517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkében említett jelentés formájának 

és benyújtása módjának meghatározásáról 

2015/2065 bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló 

értesítés formátumának meghatározásáról 

2015/2066 bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos 

kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton 

kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos 

kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére 

vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról 

2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-, 

légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik 

fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes 

személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez 

kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok 

képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek 

meghatározásáról 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500014.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500041.NFM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700060.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200080.NFM
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1191&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2065&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2066&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2067&from=DE
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2015/2068 bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken és 

berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról 

304/2008/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete 

alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi 

rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére 

vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról 

306/2008/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete 

alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle 

berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó 

minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról 

307/2008/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete 

alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 

légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok 

minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek 

meghatározásáról 

1497/2008/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete 

alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi 

rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról 

1516/2007/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete 

alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-, 

légkondicionáló és hőszivattyú- berendezések általános szivárgásellenőrzési 

követelményeinek megállapításáról 

2001/95/EK irányelv az általános termékbiztonságról 

2006/42/EK irányelv a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás) 

94/9/EK irányelv robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és 

védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről 

97/23/EK irányelv a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről 

2014/35/EU irányelv a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett 

elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok 

harmonizációjáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R2068&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0304&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0306&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0307&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1497&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1516&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0095&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:hu:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1025&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1025&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0035&from=HU
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Regisztrációval kapcsolatos kérdések 
 

Hol érhető el a Klímagáz adatbázis a regisztráció megkezdéséhez? 

A Klímagáz adatbázishoz kapcsolódó, regisztrációs és egyéb kötelezettség a Hatóság 

www.nkvh.kormany.hu honlapján a „Klímagáz Adatbázis” fül alatt érhető el. 

 

Miért, milyen esetben kell regisztrálnom? 

Hűtőkör tulajdonosként, üzemeltetőként (magánszemélyeknek és vállalkozásoknak is) 

abban az esetben szükséges regisztrálni, amennyiben a hűtőkör (berendezés) 

szivárgásvizsgálatra kötelezett, azaz 3 kg ORLA töltetnél több, vagy több, mint 5 t CO2-

egyenérték F-ÜHG töltet van az adott berendezésben. 

Képesített vállalkozásként akkor kell regisztrálni, ha F-ÜHG, vagy ORLA közeggel 

tevékenységet végez (p.: hűtőkört telepít, karbantart, berendezéssel vagy hűtőközeggel 

kereskedik, stb.). 

 

Képesített személyként azon természetes személyeknek kell az Adatbázisban regisztrálni, 

akik jelentkezni szeretnének F-Gáz képzésre, valamint képesített vállalkozás 

alkalmazottjaként klímagázzal kapcsolatos tevékenységet kívánnak végezni és nem 

szerepelnek az Adatbázisban. 

 

A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5.§ (2) szerint az adatbázisba regisztrációra köteles: 

 a) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal 

működtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz vagy onnan kivisz, címkéz, 

valamint forgalomba helyez, értékesít, valamint közvetít; 

b) minden olyan vállalkozás, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, 

szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra 

vagy ártalmatlanításra lead; 

c) minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás 

telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, 

javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi; 

d) minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy 

újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó - honvédségi alkalmazásnak nem minősülő - 

alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol. 

 

Hogyan kell regisztrálni a Klímagáz adatbázisban? 

A Klímagáz adatbázisba történő regisztrációhoz a Klímagáz adatbázis nyitó oldalán 

megtalálható és letölthető regisztrációs útmutató nyújt segítséget. Kérjük, hogy a regisztrációt 

az útmutatóban leírt módon, lépésről-lépésre végezzék el.  

 

Kinek kell berendezés-tulajdonosként regisztrálni a Klímagáz adatbázisba? 

A Klímagáz adatbázisba azon természetes személyeknek és vállalkozásoknak kell regisztrálni, 

akik 5t széndioxid egyenérték feletti F-ÜHG-t és/vagy 3 kg feletti ORLA-t tartalmazó (azaz 

szivárgásvizsgálatra kötelezett) berendezés (alkalmazás) tulajdonosai vagy üzemeltetői. A 

regisztráció menetéről a nyitólapon található "Útmutató regisztrációról" dokumentumból 

részletesen tájékozódhat.  

 

Kinek kell képesített személyként regisztrálni a Klímagáz adatbázisba? 

Képesített személyként azon természetes személyeknek kell az Adatbázisban regisztrálni, 

akik jelentkezni szeretnének F-Gáz képzésre, valamint képesített vállalkozás 

alkalmazottjaként klímagázzal kapcsolatos tevékenységet kívánnak végezni és nem 

szerepelnek az Adatbázisban. 

http://www.nkvh.kormany.hu/
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Kinek kell vállalkozásként regisztrálni a Klímagáz adatbázisba? 

- Minden olyan vállalkozásnak, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal 

működtetett berendezéseket az ország területén gyárt, oda behoz vagy onnan kivisz, címkéz, 

valamint forgalomba helyez, értékesít, valamint közvetít 

- Minden olyan vállalkozásnak, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát el, 

szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint regenerálásra 

vagy ártalmatlanításra lead; 

- Minden olyan vállalkozás, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett alkalmazás 

telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, 

javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi; 

- Minden olyan üzemeltető, tulajdonos, amely szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt vagy 

újonnan telepített F-ÜHG-t tartalmazó – honvédségi alkalmazásnak nem minősülő  

alkalmazásokat üzemeltet, tulajdonol, tárol. 

 

Amennyiben egyéni vállalkozóként dolgozom, természetes személyként is kell 

regisztrálni? 

Igen. Amennyiben egyéni vállalkozóként a vállalkozásban önmagát foglalkoztatja, úgy saját 

magát, mint alkalmazottat kell hozzárendelni a vállalkozáshoz. Erre azért van szükség, mert a 

képesítések kezelése természetes személynél lehetséges (pl.: képzésre jelentkezés) Ezt az 

adatbázisba vállalkozásként belépve a személyzet fül alatt teheti meg.  A hozzárendelésnél a 

természetes képesített személy regisztrációs adatait kell megadni. 

 

Mi a teendő, ha rossz kategóriában regisztráltam magam? 

Kérjük legyen szíves írásban ügyféli kérelmet benyújtani a Nemzeti Klímavédelmi 

Hatósághoz, jelezve a téves regisztrációt. Kérelmét cégszerű aláírással ellátott kérelemben, e-

mailben  beszkennelve (nkvh@nfm.gov.hu) vagy postai úton juttassa el a hatóság címére 

(1011 Budapest, Iskola u. 13.). Ebben az esetben a tévesen megadott kategóriához a 

Megfelelési nyilatkozat benyújtása nem szükséges. Amennyiben a Megfelelési nyilatkozat 

benyújtásra került, nem minősül téves regisztrációnak. 

A kérelem alapján Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a módosításokat végrehajtja. 

 

Csak a szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezéseket kell regisztrálni, vagy azokat is, 

amelyek nem szivárgásvizsgálatra kötelezettek, de újonnan telepítettek? 

A berendezés-tulajdonos vagy üzemeltető kizárólag azokat a berendezéseket köteles a 

Klímagáz adatbázisban rögzíteni, amelyek legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 

mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaznak. 

A regisztrációs kötelezettség fennáll 

  

- minden, már telepített berendezésre, amely legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő 

mennyiségű klímagázt tartalmaz és 

 

- minden újonnan telepített berendezésre, amely legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek 

megfelelő mennyiségű klímagázt tartalmaz. 

 

 

Minden újonnan telepített hűtőközeget (töltet mennyiségtől függetlenül) tartalmazó 

gépre meg kell csinálni a regisztrációt? 

A berendezés-tulajdonos vagy üzemeltető kizárólag azokat az újonnan telepített 

berendezéseket köteles a Klímagáz adatbázisban rögzíteni, amelyek legalább 5 tonna CO2-

egyenértéknek megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú 

üvegházhatású gázokat tartalmaznak. 
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A meglévő vagy az új berendezéseket kell regisztrálni? 

A berendezések Klímagáz adatbázisban való regisztrációjának az alapja az 517/2014/EU 

rendelet azon rendelkezése, amely értelmében a legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek 

megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat 

tartalmazó berendezések szivárgásvizsgálati kötelezettség alá esnek. 

 

E szerint a Klímagáz adatbázisban regisztrálni szükséges 

- minden, már telepített berendezést, amely legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek 

megfelelő mennyiségű klímagázt tartalmaz és 

- minden újonnan telepített berendezésre, amely legalább 5 tonna tonna CO2-

egyenértéknek megfelelő mennyiségű klímagázt tartalmaz. 

 

 

Miért hibás a regisztrációm? 

A regisztráció nem megfelelő voltára az adatbázis piros színnel ad figyelmeztetést. Kérjük, a 

regisztrációt követően lépjen be újra a saját adatlapjára. A hiányzó adatokról, iratokról az 

adatbázis automatikus és látható jelzést mutat.  

 

Ha már regisztráltam az adatbázisban, hogyan tudom törölni magamat? 
A Klímagáz adatbázis a jogszabályok szerint közhiteles hatósági nyilvántartás. Abból az 

ügyfél ügyféli adatokat nem törölhet, így regisztrációját sem. 
Amennyiben az ügyfél tevékenysége megszűnt vagy egyéb más ok miatt szükséges a törlés, 

azt az ügyfélnek a Hatóság felé megküldött kérelemben kell kérelmeznie megfelelő 

indokolással ellátva. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció törlésére nincs lehetőség azon indokra 

hivatkozással, hogy pl: 

- a regisztráció hibás 

- a regisztráció a régi rendszerben történt 

- megváltoztak az ügyféli adatok 

- stb. 

Ezen esetben ugyanis a regisztráció javítható, illetőleg a Hatóság a cégadatok szerint 

módosítja az adatokat. 

 

Mi az F-Gáz ügyfélazonosító és hol találom meg? 

Az F-Gáz ügyfélazonosítót a Klímagáz adatbázis a regisztrációt követően automatikusan 

generálja, amely azonosító vállalkozás esetében „1” számjeggyel kezdődik, képesített 

természetes személyek esetében „2” számjeggyel. Az azonosító egyedi, azt módosítani nem 

lehet. Az F-Gáz ügyfélazonosító az ügyféli adatlapra bejelentkezve a „Saját adataim” alatt 

található meg. Az azonosítót minden, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál 

kezdeményezett ügyintézés alkalmával kérjük tüntesse fel.  
 

Mire szolgál az F-Gáz ügyfélazonosító? 

Az F-Gáz ügyfélazonosító alkalmas arra, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság egyedileg 

beazonosítsa az ügyfelet a Klímagáz adatbázisban. Továbbá alkalmas arra, hogy a Klímagáz 

adatbázis nyilvános felületén a „Jogosultság ellenőrzése” menüpontban a természetes személy 

képesítettségét és annak hatályosságát valós időben ellenőrizze. 

Adatmódosításokkal kapcsolatos kérdések 
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Hogyan módosíthatom cégem adatbázisban rögzített adatait? 

A Klímagáz Adatbázisban a vállalkozás alapadatainak módosítását cégszerű aláírással ellátott,  

a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) eljuttatott kérelemben kell 

kérvényeznie. Kérelmét  beszkennelve (nkvh@nfm.gov.hu) vagy postai úton juttassa el a 

Hatóság  címére (1011 Budapest, Iskola u. 13.) a cég aláírási címpéldányával együtt.  

Ezt követően a Hatóság munkatársai a Klímagáz adatbázisban elvégzik a kért változtatásokat. 

 

A Hatóság ügyféli kérelem alapján a hiteles cégnyilvántartásban való ellenőrzést követően 

vezeti át a cégadatokban bekövetkezett változásokat.  Az egyéb, regisztrációnál megadott 

adatok (cég képviseletére jogosult személy, elérhetőségek stb.) önállóan is módosíthatók. 

 

Mi a teendőm, amennyiben cégem neve vagy formája megváltozik? 

A cégadatok közhiteles adatok, amelyeket az illetékes cégbíróság tart nyilván és az elérhető 

mindenki számára ingyenesen a cégnyilvántartásban, illetőleg a megfelelő online felületeken. 

A cégadatok megváltozását követően azt be kell jelenteni a Hatóság felé. A Hatóság ügyféli 

kérelem alapján a hiteles cégnyilvántartásban való ellenőrzést követően vezeti át a 

cégadatokban bekövetkezett változásokat. 

 

Jelentéstétellel kapcsolatos kérdések 
 

Kell-e és ha igen, kinek kell tennie LM/FL bevallást? 

A 2015. február 18. napját megelőzően hatályos szabályozás kapcsán a klímagázokkal 

üzemeltetett berendezések tulajdonosainak és üzemeltetőinek évente LM/FL adatszolgáltatást 

kellett teljesíteni. 

 

Az LM adatszolgáltatást a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. 

(II. 14.) Korm. rendelet, valamint az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú 

üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. 

rendelet írta elő, rendelkezéseik együttes alkalmazásával. 

 

A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletet 2011. január 15. napján hatályon kívül helyezte a levegő 

védelméről szóló 306/2010. Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. Korm. rendelet). 

 

A 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendeletet 2015. február 18. napján helyezte hatályon kívül a 

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 14/20015. Korm. rendelet). 

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság hatáskörét a 14/2015. Korm. rendelet határozza meg, 

amely hatáskörbe nem tartozik a 306/2010. Korm. rendelet alkalmazása. 

 

A 306/2010. Korm. rendelet rendelkezéseinek – a klímaberendezések levegővédelmi 

szempontból történő – alkalmazására vonatkozóan, az illetékes, kormányhivatalba integrált 

környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályok tudnak tájékoztatást adni, így az 

adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatban is. 

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé kizárólag a 517/2014/EK rendelet 19. cikke és annak 

VII. melléklete szerint kell adatszolgáltatást teljesíteni. 

 

A Hatóság semmilyen, a tulajdonosokat/üzemeltetőket terhelő LM/FL adatszolgáltatást nem 

kér és nem kezel. 
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Dokumentumokkal kapcsolatos kérdések 
 

Milyen dokumentumokra van szükségem a cégem jogszerű működéshez? 

A Klímagáz adatbázisba történő regisztrációt követően, a megszerezni kívánt vállalkozás-

képesítési kategóriának megfelelő képesített személyt kell a céghez hozzárendelni. Ezt 

követően Megfelelési nyilatkozatot kell kitölteni, amelyet cégszerűen aláírva és az aláírási 

címpéldány másolatával együtt szkennelve fel kell tölteni a Klímagáz adatbázisba, majd 

postai úton az aláírási címpéldány másolatával együtt Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére 

meg kell küldeni. a megfelelően kitöltött „Megfelelési Nyilatkozat” feltöltése szükséges 

elektronikus úton, illetve ezen felül postai úton a Hatóság címére. A Hatóság a nyilatkozat 

elbírálását követően, annak megfelelősége esetén jóváhagyja a tevékenység végzését.  

  

A megfelelési nyilatkozatot hol érem el? 

A Megfelelési nyilatkozat letöltésére a Klímagáz adatbázisban a vállalkozás ügyféli 

adatlapjára belépve van lehetőség, kizárólag azt követően, hogy a vállalkozás a regisztrációs 

útmutató szerinti lépéseket a regisztráció során végrehajtotta és a képesített személyt a 

vállalkozáshoz az adatbázisban hozzárendelte. A regisztrációt követően az ügyféli adatlapon 

piros színnel figyelmeztetés jelenik meg az alábbiak szerint: 

„Nincs megfelelési nyilatkozata eljuttatva a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz” 

A nyilatkozat a figyelmeztetés mellett megjelenő „Képesítés kezelése”gombra kattintva 

érhető el és tölthető fel . 

 

Ezen kívül a Megfelelési nyilatkozat dokumentum a "Vezérlőpult"/"Saját képesítések" 

menüpontban is elérhető. 

 

Hogyan kell eljárnom a kitöltött megfelelési nyilatkozattal kapcsolatban? 

Az ügyféli adatlapra belépve piros színnel figyelmeztetés jelenik meg az alábbiak szerint: 

„Nincs megfelelési nyilatkozata eljuttatva a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz” 

A „Képesítés kezelése” feliratra kattintva, a „Tallózás” gomb segítségével kell a már 

bescannelt dokumentumot (cégszerűen aláírva és az aláírási címpéldány másolatával együtt) a 

Klímagáz adatbázisba feltölteni.  

A Megfelelési Nyilatkozatot ezt követően papíron (cégszerűen aláírva és az aláírási 

címpéldány másolatával együtt) is be kell küldeni a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz. 
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Külföldön megszerzett képesítéssel rendelkezem. Mi a teendőm? 

Kérjük vegyék figyelembe a holnapon megjelent Tájékoztatást a 2067/2015/EU szerint 

kiadott külföldi képesítésekkel kapcsolatban.  

Kérjük, hogy küldje meg képesítési tanúsítványának másolatát a Nemzeti Klímavédelmi 

Hatóságnak az nkvh@nfm.gov.hu e-mail címre nem módosítható kiterjesztésű (pl.:  .pdf vagy 

.jpg)  fájl formátumban.  A Hatóság a tanúsítványokat ellenőrzik, majd annak hatályosságát és 

egyéb benne foglalt adatokat rögzítik a Klímagáz Adatbázisban. Abban az esetben, ha a 

képesítést igazoló dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, kérjük mellékelje 

annak hiteles fordítását is.   

 

Az EU más tagországaiban kiállított képesítésekről az alábbi jogszabályok alapján 

tájékozódhat: 

2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet  

2015/2066 bizottsági végrehajtási rendelet 

304/2008/EK bizottsági rendelet  

306/2008/EK bizottsági rendelet 

307/2008/EK bizottsági rendelet 

 

Mikor kell alkalmazni a végfelhasználói tanúsítványt? 

Fluortartalmú üvegházhatású gázokkal töltött, nem hermetikusan zárt berendezés 

végfelhasználó részére történő értékesítés esetén szükséges a Végfelhasználói Tanúsítvány, 

amit először az azt kiadó képesített vállalkozásnak, majd a telepítést követően a képesített 

személynek kell feltöltenie a Klímagáz adatbázisba.  
 

Hogyan tudom képesítési tanúsítványom az adatbázisba feltölteni? 

A képesítési tanúsítványt a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rögzíti a Klímagáz adatbázisba, 

így annak feltöltése nem szükséges. Kérjük, hogy küldje meg képesítési tanúsítványának 

másolatát, valamint külföldi tanúsítvány esetén annak hiteles fordítását az nkvh@nfm.gov.hu 

e-mail címre nem módosítható kiterjesztésű (pl.:  .pdf vagy .jpg)  fájl formátumban. 

 

Új személyképesítés megszerzésekor mi a teendőm? 

A képesítési tanúsítványt a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rögzíti a Klímagáz adatbázisba. 

Kérjük, hogy küldje meg képesítési tanúsítványának másolatát, valamint külföldi tanúsítvány 

esetén annak hiteles fordítását az nkvh@nfm.gov.hu e-mail címre nem módosítható 

kiterjesztésű (pl.:  .pdf vagy .jpg)  fájl formátumban. 
 

Pénzügyi dolgokkal kapcsolatos kérdések 
 

A HLH-Monitoring Kft. által kiállított pénzügyi számlák hol érhetőek el? 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság nem jogutódja azon pénzügyi befizetéseknek és 

teljesítéseknek, amelyeket a vállalkozások és személyzetük, valamint a tulajdonosok és 

üzemeltetők a korábban hatályos, 310/2008. Korm. rendeletre hivatkozással a HLH-

Monitoring Nonprofit Kft. felé az általa ellátott feladatokkal összefüggésben befizetni írt elő. 

Az e körben kiállított számlák a Klímagáz adatbázisban nem elérhetőek. E tekintetben 

elszámolási jogviszonya az ügyfeleknek a HLH Monitoring Nonprofit Kft.-vel kapcsolatban 

keletkezik. 

 

A HLH-Monitoring Kft. felé teljesített befizetések hogyan kerülnek elszámolásra az új 

rendszerben? 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság nem jogutódja azon pénzügyi befizetéseknek és 

teljesítéseknek, amelyeket a vállalkozások és személyzetük, valamint a tulajdonosok és 
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üzemeltetők a korábban hatályos, 310/2008. Korm. rendeletre hivatkozással a HLH-

Monitoring Nonprofit Kft. felé az általa ellátott feladatokkal összefüggésben befizetni írt elő. 

Minden olyan befizetés, amely a HLH-Monitoring Nonprofit Kft. felhívása alapján került 

teljesítésre a 14/2015. Korm. rendelet hatályba lépését megelőzően, illetőleg a jogszabály 

hatályba lépését követően, a HLH-Monitoring Nonprofit Kft. elszámolási kötelezettsége 

körébe esik, azokról a Hatóságnak nincsen tudomása, abban jogcímmel nem rendelkezik, így 

ezen adatokat az adatbázis nem tartalmazza, nem tartalmazhatja. 

 

E tekintetben elszámolási jogviszonya az ügyfeleknek a HLH Monitoring Nonprofit Kft.-vel 

kapcsolatban keletkezik. 

 

Minden felvett vállalkozásképesítési kategória után van felügyeletidíj-fizetési 

kötelezettségem? 

Igen, a 2007. évi LX. törvény 10/C. §-ában foglaltak szerint minden érvényes és hatályos 

képesítési kategória után felügyeleti díjfizetési kötelezettség terheli a képesített 

vállalkozásokat. Amelyik képesítési kategóriához Megfelelési nyilatkozat kitöltése kötelező, 

azok esetében, csak a Megfelelési nyilatkozat elfogadását követően terheli díjfizetési 

kötelezettség a képesített vállalkozást. 

 

Kell-e természetes személyként vagy képesített személyként regisztrációs vagy éves 

klímavédelmi felügyeleti díjat fizetnem? 

Amennyiben Ön képesített személyként regisztrál a Klímagáz adatbázisba, sem regisztrációs 

díjat, sem Éves klímavédelmi felügyeleti díjat nem kell fizetnie. 

Amennyiben Ön szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezés tulajdonosaként, üzemeltetőjeként  

regisztrál az adatbázisba, akkor a berendezéseiben lévő lévő F-ÜHG töltet mennyisége 

alapján kell Éves klímavédelmi felügyeleti díjat fizetnie. 

 

Mekkora az éves klímavédelmi felügyeleti díj éves mértéke? 

A 2007. évi LX. törvény 10/C. § (5) bekezdése szerint:  

a) HR-I és NK kategória esetén 31 000 forint, 

b) HR-IV, MR-I és VE kategória esetén 26 000 forint, 

c) HR-II és MR-II kategória esetén 21 000 forint 

d) HR-III és MR-III kategória esetén 16 000 forint, valamint 

e) tulajdonos és üzemeltető esetében hűtőkörönként 30 Ft/F-ÜHG tCO2, de legalább 2 000 

forint. 

 

Technikai jellegű kérdések 
 

Elfelejtettem a belépési e-mail címemet, mit tegyek? 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ügyféli kérelemre módosíthatja a belépéshez használni 

kívánt e-mail címet. 

Kérjük kérelmében jelölje meg azt az e-mail címet, amelyet a jövőben a belépéshez használni 

szeretne. Kérelmét cégszerű aláírással ellátott kérelemben, e-mailben beszkennelve 

(nkvh@nfm.gov.hu) vagy postai úton juttassa el a hatóság címére (Nemzeti Klímavédelmi 

Hatóság; 1011 Budapest, Iskola u. 13.) 

 

Elfelejtettem a jelszavam, mit tegyek? 

Kérjük, hogy használja a Klímagáz adatbázis nyitóoldalán a bejelentkezés mező alján 

található "elfelejtettem a jelszavam" funkciót. 
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Hogyan tudom ellenőrizni a természetes személy képesítettségét és annak hatályosságát? 

A Klímagáz adatbázis nyitóoldalán, mindenki által elérhető felületen tudja megtenni az 

ellenőrzést a "Jogosultság ellenőrzése" menüponton belül, a "Képesített személyek" fülre 

kattintva. A megjelenő felületen a természetes személy F-Gáz ügyfélazonosító számát beírva 

ellenőrizheti, hogy a természetes személynek milyen képesítése van, az meddig érvényes és 

milyen tevékenységekre jogosít. 

 

Ha a jelszóemlékeztető használatával nem kapom meg az új jelszót mit tegyek? 

Kérjük mindenképpen ellenőrizze a levelező rendszerében a "Spam üzenetek"-et, valamint azt 

is, hogy a megfelelő (regisztációkor megadott) e-mail fiókot használja-e. 

 

Mit jelent az alábbi hibaüzenet: „Az Ön által megadott email cím nem található a 

rendszerben.” Mit tegyek? 

Kérjük ellenőrizze, hogy valóban azon e-mail címmel próbál belépni, amely a vállalkozás 

vagy természetes személy regisztrációjához tartozik. Amennyiben a belépési e-mail címet 

elfelejtette, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ügyféli kérelemre módosíthatja a belépéshez 

használni kívánt e-mail címet. (ennek módjáról egy másik pontban tájékozódhat). 

 

Hogyan tudom ellenőrizni egy cég/vállalkozás képesítetti minőségét? 

A Klímagáz adatbázis nyitóoldalán, mindenki által elérhető felületen tudja megtenni az 

ellenőrzést a "Jogosultság ellenőrzése" menüponton belül, a "Tevékenység és klímagáz 

vásárlás" fülre kattintva. A megjelenő felületen a cég adószámát beírva ellenőrizheti, hogy a 

cég mely tevékenységekre jogosult. 

 

Hogyan kell alkalmazottat hozzárendelni a vállalkozáshoz és a megfelelési nyilatkozatot 

feltölteni? 

Kérjük, a képesített alkalmazott rögzítésével és a megfelelési nyilatkozattal kapcsolatban az 

alábbiak szerint járjon el: lépjen be a vállalkozás ügyféli adatlapjára. 

 

Ott keresse meg a piros színnel jelölt szövegrészt: „Nincs megfelelően képesített személyzete 

a vállalkozásnak / lejártak a képesítés(ek). (Képesített személyzet hiányában hűtőközeget nem 

vásárolhat.) Személyzet kezelés”. 

 

Kérjük kattintson a piros színű „személyzet kezelése” gombra. Itt van lehetősége 

alkalmazottat felvinni. Az összerendelésnél a természetes képesített személy regisztrációs 

adatait kell megadni, azaz szükséges, hogy az alkalmazott, mint képesített természetes 

személy is regisztrálva legyen az adatbázisban. 

 

Ezt követően kérjük, kattintson rá a „vezérlőpult” feliratra. 

Ott keresse meg a piros színnel jelölt szövegrészt: „Nincs megfelelési nyilatkozata eljutatva a 

Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz. Ennek hiányában hűtőközeget nem vásárolhat. 

Képesítések kezelése”. Kérjük, kattintson rá a piros színű „Képesítések kezelése” gombra. Itt 

tudja letölteni a Megfelelési Nyilatkozatot.  

Ezt követően Megfelelési nyilatkozatot ki kell tölteni, amelyet cégszerűen aláírva és az 

aláírási címpéldány másolatával együtt szkennelve fel kell tölteni a Klímagáz adatbázisba, 

majd postai úton az aláírási címpéldány másolatával együtt Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 

részére (Nemzeti Klímavédelmi Hatóság; 1011 Budapest, Iskola u. 13.) meg kell küldeni. 
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Tevékenység végzésével kapcsolatos kérdések 
 

Milyen adatokat kell megadnom vállalkozásom, személyem beazonosítása érdekében, 

hogy bejelentésem, kérelmem érdemi vizsgálatra kerüljön?  

Amennyiben vállalkozását érintő kérelmet kíván benyújtani, kérjük azt cégszerűen aláírt 

kérelemben megtenni, és abban vállalkozása nevét, adószámát és „1” számjeggyel  kezdődő 

F-GÁZ ügyfélazonosítóját is megadni.  

Amennyiben képesített személyi minőségét érintő kérelmet kíván benyújtani, kérjük 

Hatóságunk felé megadni „2” számjeggyel kezdődő F-GÁZ ügyfélazonosítóját. 

 

A személyképesítésem milyen vállalkozás kategóriában, milyen tevékenység végzésére 

jogosít? 

A képesítéshez tartozó jogosultságokról a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az 

ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

14/2015. (II. 10.) Korm. Rendelet 4. mellékletében, valamint 26. § (9) bekezdésében lehet 

tájékozódni.   

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174098.317545 
 

Mikor minősül a cégem képesített vállalkozásnak? 

Egy cég képesített vállalkozás minősítésének megszerzéséhez az alábbiak szükségesek: 

- regisztráció a Klímagáz adatbázisban, 

- a regisztráció során képesítési kategória kiválasztása 

- a választott képesítési kategóriának megfelelő képesítéssel rendelkező képesített alkalmazott 

hozzárendelése a Klímagáz adatbázisban a vállalkozáshoz, 

- Megfelelési nyilatkozat letöltése, kitöltése, cégszerű aláírása és az aláírási címpéldány 

másolatával együtt annak feltöltése az ügyféli adatlapon, majd azt követően a Megfelelési 

nyilatkozat és az aláírási címpéldány másolatának postai úton való megküldése a Nemzeti 

Klímavédelmi Hatóság részére. 

- a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a nyilatkozatot érdemi elbírálását követően, azt 

megfelelőnek találta, a vállalkozás képesítését jóváhagyta. 

 

Mit tegyek, hogy a rendszer engedélyezze a hűtőgáz vásárlást és egyéb tevékenységeket? 

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozás még nem tekinthető 

képesített vállalkozásnak, klímagázokkal kapcsolatos tevékenység végzésére nem jogosult. 

A vállalkozás képesítetti minőségét a „Megfelelési nyilatkozat” ügyféli adatlapján az 

adatbázisba való feltöltést követően szerezheti meg, amennyiben a Hatóság a feltöltött és 

megfelelően kitöltött okirat tartalmát érdemben megvizsgálta és jóváhagyta annak tartalmát. 

Egy cég képesített vállalkozás minősítésének megszerzéséhez az alábbiak szükségesek: 

- regisztráció a Klímagáz adatbázisban, 

- a regisztráció során képesítési kategória kiválasztása 

- a választott képesítési kategóriának megfelelő képesítéssel rendelkező képesített alkalmazott 

hozzárendelése a Klímagáz adatbázisban a vállalkozáshoz, 

- Megfelelési nyilatkozat letöltése, kitöltése, cégszerű aláírása és az aláírási címpéldány 

másolatával együtt annak feltöltése az ügyféli adatlapon, majd azt követően a Megfelelési 

nyilatkozat és az aláírási címpéldány másolatának postai úton való megküldése a Nemzeti 

Klímavédelmi Hatóság részére. 

- a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a nyilatkozatot érdemi elbírálását követően, azt 

megfelelőnek találta, a vállalkozás képesítését jóváhagyta. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=174098.317545
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Magánszemélyként is végezhetek klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet? 

Az uniós és hazai jogszabályok szerint kizárólag képesített vállalkozás végezhet 

klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet. 

Ez azt jelenti, hogy természetes személy adószám nélkül nem, azaz legalább egyéni 

vállalkozóként kell tevékenységét végeznie.  

 

A 14/2015. Korm. rendelet 2. § 17. pontja szerint képesített vállalkozás: klímagázt tartalmazó 

vagy azzal működtetett alkalmazások telepítési, szerelési, beüzemelési, karbantartási, 

szervizelési, javítási, használaton kívül helyezési, szivárgásellenőrzési és visszanyerési 

tevékenység végzésére a képesítésre vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint 

feljogosított és képesített természetes személy alkalmazottal rendelkező vállalkozás. 

 

Van képesítéssel rendelkező alkalmazottunk, mégsem vagyunk jogosultak klímagáz 

vásárlásra. Mi a teendő? 

Hűtőközeg értékesítésére és vásárlására kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező 

alkalmazott alkalmazásával és megfelelő képesített vállalkozásminősítéssel van lehetőség. 

Kérjük, ellenőrizze a 14/2014. (II. 10.) Korm. rendeletben előírt, személyképesítés és 

cégképesítés kapcsolatrendszerét. Kérjük ellenőrizze továbbá, hogy vállalkozása 

regisztrációjakor felvett képesítési kategória klímagáz vásárlására jogosít-e.  

 

Kizárólag split klímák értékesítésével foglalkozom. Mi a teendő? 

Amennyiben „bontatlan csomagolású” klímagázokkal előtöltött berendezések értékesítésével 

foglalkozik, úgy VE vagy NK (berendezés) kategóriába, mint regisztrált vállalkozás kell 

regisztrálni, amely nem igényli képesített alkalmazott foglalkoztatását. 

 

A regisztrációt követően a Klímagáz adatbázisban vállalkozása ügyféli oldalára belépve 

„Berendezések”/”Előtöltött berendezések” menüben az ott található tájékoztató szerint kell a 

készletváltozás vezetnie.  

 

A 14/2015. Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése értelmében „Az F-ÜHG közeget és helyszíni 

hűtőköri szerelést igénylő előretöltött készüléket kereskedelmi célú felhasználás keretében 

értékesítő regisztrált vállalkozás nyilvántartást vezet a vásárolt, eladott F-ÜHG közegek, 

készülékek típusonkénti mennyiségéről, továbbadás esetén a 22. §-ban rögzített tanúsítvány 

alkalmazásával az F-ÜHG közeget vásárló képesített vállalkozás nevéről és címéről, amely 

adatokat köteles vásárlás vagy értékesítést követő 8 munkanapon belül az adatbázisban is 

rögzíteni.” 

 

Mikor tudok hűtőközeget vásárolni? 

Hűtőközeg vásárlásra a hatályos 14/2015. Korm. rendelet szerint a HR-I, HR-II, MR-I, MR-

II, VE (hűtőközeg)  képesítési kategóriába tartozó vállalkozások jogosultak, amennyiben az 

adott kategóriának megfelelő érvényes képesítéssel rendelkező alkalmazottat foglalkoztatnak 

és a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a Megfelelési nyilatkozatot érdemi elbírálását követően, 

azt megfelelőnek találta, a vállalkozás képesítését jóváhagyta. 

A regisztráció során a Klímagáz adatbázis nyitó oldalán megtalálható és letölthető 

regisztrációs útmutató nyújt segítséget lépésről-lépésre. 

 

Hogyan kell eljárni helyhez kötött, hűtőköri szerelést igénylő berendezések külföldre 

történő értékesítése során? 

Az 517/2014/EU rendelet 11. cikk (5) bekezdése rögzíti: „A fluortartalmú üvegházhatású 

gázokkal töltött, nem hermetikusan zárt berendezések csak abban az esetben értékesíthetők a 

végfelhasználó számára, ha az igazolja, hogy azok telepítését a 10. cikknek megfelelően 

képesített vállalkozás fogja elvégezni.” 
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Az uniós jogi rendelet valamennyi tagállamban kötelezően és közvetlenül alkalmazandó, azaz 

a szabályozással érintett ügyfélkör ennek megfelelően eljárni.  

A magyar jogban a 14/2015. Korm. rendelet 22. §-a alapján a telepítésre jogosult vállalkozás 

által kitöltött Végfelhasználói tanúsítványt kell a végfelhasználónak az értékesítéskor 

bemutatnia és átadnia forgalmazásra jogosult vállalkozásnak.   

 

Nem uniós tagállamba történő értékesítés esetében is kötelező az előtöltött berendezések 

menüpont használata, amely során az értékesítés ott meghatározott adatait kell rögzíteni nem 

uniós tagállamba történő értékesítéskor is. 

 

 

Mely berendezések tartoznak szivárgásvizsgálati kötelezettség alá? 

Az 517/2014/EU rendelet értelmében a legalább 5 tonna CO 2 - egyenértéknek megfelelő 

mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó 

berendezések kötelezetek szivárgásvizsgálatra. 

Ezen berendezések az alábbiak: 

a) helyhez kötött hűtőberendezések; 

b) helyhez kötött légkondicionáló berendezések; 

c) helyhez kötött hőszivattyúk; 

d) helyhez kötött tűzvédelmi berendezések; 

e) hűtőkamionok és - pótkocsik hűtőegységei; 

f) elektromos kapcsolóberendezések; 

g) szerves Rankine-ciklusok. 

 

De a kevesebb mint 3 kg fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó berendezés, vagy a 

hermetikusan zárt berendezés, amelyet ilyenként címkéztek fel, és kevesebb mint 6 kg 

fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz 2016. december 31-ig nem tartozik a 

szivárgásvizsgálatra vonatkozó követelmény hatálya alá. 

 

A kevesebb mint 10 tonna CO 2 - egyenértéknek megfelelő fluortartalmú üvegházhatású 

gázokat tartalmazó hermetikusan zárt berendezések nem tartoznak a szivárgásvizsgálat 

hatálya alá, amennyiben e berendezések hermetikusan lezárt voltát címke igazolja. 

 

Nem tartozik a szivárgásvizsgálat hatálya alá az elektromos kapcsolóberendezés, amennyiben 

megfelel a következő feltételek valamelyikének: 

a) igazolt szivárgási mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb 

mint 0,1 %, és ennek megfelelően címkéztek fel, nem tartoznak az e cikk szerinti 

szivárgásvizsgálat hatálya alá. 

b) egy a nyomást és sűrűséget ellenőrző eszközzel vannak felszerelve, vagy 

c) 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz. 


