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LÉTESÍTMÉNY BEZÁRÁSAKOR TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK 

 

a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés (a)-(g) pontjában felsoroltak legalább 

egyikének teljesülése esetén 

 

 

1. Az Üzemeltetőnek a bezárás napjától számított 30 napon belül írásban kell bejelentenie a 

létesítmény bezárttá-minősítésének tényét a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnak (a továbbiakban: 

Hatóság), valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett nyomtatvány kitöltése 

útján az államháztartásért felelős miniszternek.  

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell: 

 a bezárást megalapozó esemény napjának pontos dátumát (bezárás dátuma); 

 a bezárás igazolására szolgáló, cégszerű aláírással ellátott dokumentumot.  

 

 

2. A HUNETDATA rendszerben a VISSZAVONÁS KEZDEMÉNYEZÉSE gombra kattintva a 

megjelenő adatlap kitöltése, továbbá amennyiben szükséges, mellékletek feltöltése.  

(pl. módosított környezetvédelmi alapengedély, vagy az alapengedélyt visszavonó határozat 

másolata). 

 

3. A bezáró létesítmény üzemeltetője a bezárás napjától számított 60 napon belül köteles a 

bezárás évére vonatkozó, akkreditált hitelesítő szervezet által hitelesített jelentést benyújtani a 

Hatóság részére.  

Ha a létesítmény bezárására az adott év február 15. napjáig kerül sor, a bezárás évére vonatkozó 

jelentéstétel és az előző évre vonatkozó éves jelentéstétel együttesen teljesítendő az  

adott év március 31. napjáig. 
 

4. A bezárás napjáig fennálló kibocsátási egységek visszaadására vonatkozó kötelezettségét az 

üzemeltetőnek legkésőbb a bezárás napjától vagy - ha a hatóság a bezárás napját hivatalból észleli 

- a kibocsátási engedélyt visszavonó határozat jogerőre emelkedésétől számított  

60 napon belül teljesítenie kell. 

Ha a bezárás évére vonatkozó hitelesített kibocsátási jelentéstétel időpontjáig a tárgyévi 

térítésmentes kibocsátási egységek kiosztására nem kerül sor, a bezárás évére vonatkozó 

egységvisszaadás határideje a létesítmény részére történő kiosztás megtörténtét követő  

30 nap. 
 

5. A bezáró létesítmény üzemeltetőjének a létesítmény bezárásának bejelentésétől számított  

30 napon belül a bezárás évére megállapított felügyeleti díj teljes összegét meg kell fizetnie. 

Amennyiben a bezárás bejelentésének időpontjáig a tárgyévi térítésmentes kibocsátási egységek 

kiosztására nem került sor, a bezárás évére vonatkozó felügyeleti díj megfizetésének határideje a 

létesítmény részére történő kiosztás megtörténtét követő 30 nap. 
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