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Klímavédelemmel kapcsolatos 

jogszabályi változások 
2017. február 14. 
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Jogszabályok 

• 2017. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezéseket érintő 

jogszabályok 

– Klímavédelemmel érintett jogszabályok 

• 517/2014. EU rendelet 

• 2007. évi LX. Törvény 

• 14/2015. Korm. rendelet 

• 60/2016. NFM rendelet 

• 80/2012. NFM rendelet 

– Emisszió-kereskedelem 

• 2012. évi CCXVII. Törvény 

• 410/2012. Korm. Rendelet 

• 80/2012. NFM rendelet 
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Regisztrált vállalkozások 
– NK/VE berendezés 

– Gyártó, regeneráló, ártalmatlanító 

• 517/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó gázt tartalmazó hűtőkört, terméket, berendezést 

gyárt, 517/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó gázt gyárt, ártalmatlanít, regenerál 

• Regisztráció módja: tevékenység végzésére jogosító engedély másolatának benyújtása; 

• Jogosultságok: klímagáz vásárlás 

• Kötelezettségek: F-ÜHG raktár kezelése, jelentéstétel, felügyeleti díjfizetés 

– Egyéb engedély alapján regisztrált vállalkozás:  

• F-ÜHG-k 517/2014/EU rendeletben nem szabályozott felhasználása céljából, különösen 

kutatási, fejlesztési, gyógyászati célból fluortartalmú üvegházhatású gázzal kapcsolatos 

tevékenységet végez 

• Regisztráció módja: engedély iránti kérelem benyújtása, melynek melléklete az éves 

felhasználási terv (felhasználni kívánt F-ÜHG típusa, mennyisége, felhasználás célja és várható 

eredménye) 

• Jogosultság: korlátozott mennyiségű F-ÜHG vásárlás 

• Kötelezettségek: F-ÜHG raktár kezelése, jelentéstétel 
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Berendezés-tulajdonosok 

– Regisztrációra köteles berendezések: 
• HR szektorban az 517/2014/EU rendelet szerint szivárgásvizsgálatra 

kötelezett alkalmazások;  

• MR szektorban az 517/2014/EU rendelet szerint szivárgásvizsgálatra kötelezett 
alkalmazások; 

– Hűtőkamionok és –pótkocsik hűtőegységei  regisztrációköteles; 

– Hűtőkamionok és –pótkocsik utastéri légkondicionálói  NEM regisztrációköteles DE 
dokumentálási kötelezettség; 

– Személygépjárművek  NEM regisztrációköteles DE dokumentálási kötelezettség; 

– Egyéb járművek (pl. közlekedési eszközök, szállítmányhűtő hűtőegységek)  NEM 
regisztrációköteles DE dokumentálási kötelezettség; 

• üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezések. 
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Helyhez kötött berendezések regisztrációja 
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Egyéb törvényi változások 

– Klímagáz adatbázis a jogosultságokra vonatkozó adatokat tekintve közhiteles 
nyilvántartás; 

– nyilvántartásban szereplők a változást kötelesek a változást követő 8 
munkanapon belül bejelenteni formanyomtatványon keresztül 

• személy- és lakcímnyilvántartás adatai 

• cégnyilvántartás adatai 

• egyéni vállalkozók nyilvántartás adatai 

– Felügyeleti díj: 
• Új díjtétel: gyártó, ártalmatlanító, regeneráló esetén 16.000 forint 

• félév lezárását követő díjelőírás 

– Egyenlegértesítő küldése 

– Számla nem kerül kiállításra 

• fizetési határidő: 2017. július 31./2018. január 31. 

• túlfizetések kezelése: az utaló kérelmére intézkedik az 1.000 forintot elérő túlfizetés 

visszatérítéséről 
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Képesített vállalkozások 

• Képesítési kategória és regisztráció felfüggesztése:  

– Azonnali hatállyal hivatalból; 

– Kérelemre: kérelem benyújtását követő félév első napjától 

– Felfüggesztés megszüntetése: kérelem benyújtását követő félév első napjával 

kérhető  ha nem kéri a megszüntetést a Hatóság a képesítési 

kategóriát/regisztrációt törli  új regisztráció 

– Felügyeleti díj alakulás 

 

• Jogosultságok változása 
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2016. december 31. napjáig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogosultságok I. 

Képesítési kategória Jogosultság 

H-I. kategória helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezéseknél tCO2 

egyenértéktől és töltettől független valamennyi tevékenység 

H-II. kategória helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések 3/6 kg töltet 

mennyiség alatt valamennyi tevékenység,  

tCO2 egyenértéktől és töltettől függetlenül csak szivárgásvizsgálat 

H-III. kategória 3/6 kg töltet mennyiség alatt visszanyerés  

H-IV. kategória tCO2 egyenértéktől és töltettől függetlenül csak szivárgásvizsgálat 

M-I. kategória  

(M-VI.) 

MR szektor berendezései esetében tCO2 egyenértéktől és töltettől független 

valamennyi tevékenység 

M-II. kategória  

(M-VII.) 

MR szektor berendezései esetében 3/6 kg töltet mennyiség alatt valamennyi 

tevékenység,  

tCO2 egyenértéktől és töltettől függetlenül csak szivárgásvizsgálat 

M-III. kategória  

(M-V.) 

MR szektor berendezései esetében visszanyerés  
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2017. január 1. napjától 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogosultságok II. 

Képesítési 

kategória 

Jogosultság 

H-I. 2017. 

kategória  

helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezéseknél ÉS hűtőkamion- 

hűtőpótkocsi esetén tCO2 egyenértéktől és töltettől független valamennyi tevékenység 

H-II. 2017. 

kategória 

helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések ÉS hűtőkamion- hűtőpótkocsi 

esetén 3/6 kg töltet mennyiség alatt valamennyi tevékenység,  

tCO2 egyenértéktől és töltettől függetlenül csak szivárgásvizsgálat 

H-III. 2017. 

kategória 

helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezéseknél ÉS hűtőkamion- 

hűtőpótkocsi esetén 3/6 kg töltet mennyiség alatt visszanyerés  

H-IV. 2017. 

kategória 

helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezéseknél ÉS hűtőkamion- 

hűtőpótkocsi esetén tCO2 egyenértéktől és töltettől függetlenül csak szivárgásvizsgálat 

M-I. 2017. 

kategória 

MR szektor berendezései esetében kivéve  hűtőkamion- hűtőpótkocsi tCO2 egyenértéktől és 

töltettől független valamennyi tevékenység (pl.: szállítmányhűtés, közlekedési ágazat) 

M-II. 2017. 

kategória 

MR szektor berendezései esetében kivéve  hűtőkamion- hűtőpótkocsi  3/6 kg töltet mennyiség 

alatt valamennyi tevékenység,  

tCO2 egyenértéktől és töltettől függetlenül csak szivárgásvizsgálat 

M-III. 2017. 

kategória 

MR szektor berendezései esetében kivéve  hűtőkamion- hűtőpótkocsi  visszanyerés  
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Klímagáz képzés 
A klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzéséhez szükséges képzési és vizsgáztatási feladatokat a Hatóság 

• önállóan vagy 

• szakképzési centrum közreműködésével látja el. (képzési megállapodás) 

– 18 szakképzési centrum, 23 helyszínen, országos lefedettséggel  

 

A hatósági klímagáz képesítési rendszer 

• felkészítő képzésből, 

• klímagáz képzésből, 

• megújító képzésből és 

• szakmai továbbképzésből áll. 
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A képzésre jelentkezés szabályai és 

folyamata I. 

• Előképzettség: legalább középfokú iskolai végzettség és az NFM rendelet 2. 

mellékletében előírt vagy egyéb hűtéstechnikai ismereteket tartalmazó 

szakirányú szakképzettség 

• Klímagáz adatbázisban való természetes személyként történő regisztráció (a 

továbbiakban: Adatbázis) 

• Egyedileg elbírált jelentkezések 

 

• Előjelentkezés: képző szerv és képesítési kategória kiválasztása az 

Adatbázisban, majd a klímagáz képzési megállapodás aláírása és feltöltése 

• Előképzettséget igazoló dokumentumok Hatóság általi elbírálása (15 nap)  

Elfogadás/más kategória/elutasítás 

• Elektronikus díjbekérő (befizetés a megnyitástól számított 5 munkanap) 

 

 

 



12 

A képzésre jelentkezés szabályai és 

folyamata II. 

Jelentkezés: A képzési díj Adatbázisban való jóváírását követően 6 

hónapon  belül a képzés kiválasztása 

• A jelentkezéssel a résztvevő a teljes képesítési folyamatra jelentkezik 

(felkészítő- és klímagáz tanfolyam, záróvizsga vagy megújító képzés és 

vizsga) 

 

• Képzésen történő megjelenés kötelezettsége és esetleges 

távolmaradás igazolási kötelezettsége a klímagáz képzési 

megállapodás szerint! (tanfolyam utolsó napját követő 5 munkanapon 

belül) 

• a tanfolyamtól való távolmaradásra okot adó körülményről történő 

tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni a Hatóságot 
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A felkészítő képzés 

• Megfelelő szakmai előképzettség hiányában a klímagáz képzést 

megelőzően  

 

• A HR és MR szektorok közötti átjárhatóság biztosítása (DE: vállalkozói 

engedély)  

 

• A felkészítő képzés:  

– felkészítő tanfolyamból és 

– felkészítő vizsgából áll. 

 

• Magas szakmai színvonal biztosítása 

• 50-60 órás tanfolyam 

• Elméleti és gyakorlati képzés  
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A klímagáz képzés 
• A klímagáz képzés:  

– klímagáz tanfolyamból és  

– klímagáz záróvizsgából áll. 

 

• Klímagáz tanfolyam:  

– e-klímagáz távoktatásból (2 sikeres tesztsor) és 

– elméleti és gyakorlati klímagáz tanfolyamból áll.  

 

• Klímagáz záróvizsga:  

– e-klímagáz záróvizsgából és 

– elméleti és gyakorlati záróvizsgából áll. 

 

Hiányzó kompetenciák pótlása (jogszabály és Adatbázis ismeret) 

5 éves tanúsítvány 

Gyakorlati képzés átalakulása  
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A képesítés megújítása I. 
A továbbképzés:  

• a Hatóság által szervezett megújító képzésből és 

• a Hatóság által szervezett vagy a Hatóság által továbbképző  szerv számára 

jóváhagyott továbbképzésből (a továbbiakban: szakmai továbbképzés) áll  

 

Részvételi feltételek: a hazai képesítési rendszerben szerzett, érvényes és 

hatályos képesítés. 

 

A képesítés a benne foglalt határidőben lejár ha a képesített természetes 

személy nem vesz részt továbbképzésen, melyet követően általános 

eljárásrendben szerezhető érvényes képesítés. 
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A képesítés megújítása II. 
A megújító képzés 

A megújító képzés:  

• megújító e-klímagáz távoktatásból és  

• személyes jelenléthez kötött elméleti konzultációból és 

• megújító e-klímagáz vizsgából áll. 

 

Jelentkezni és teljesíteni az érvényesség lejártát megelőző 6 hónapon belül 

Jogszabályi és Adatbázis ismeretek  

Vizsga a megújító konzultáció napján a tanfolyam lezárásaként 

3 évvel történő meghosszabbítás 
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A képesítés megújítása III. 
A szakmai továbbképzés 

A Hatóság 1 évvel meghosszabbítja azon képesített személy tanúsítványának az 

érvényességét, aki szakmai továbbképzéseken a képesítés érvényességének ideje 

alatt igazoltan 50 kreditpontot gyűjt össze. 

 

• Személyes részvétel, 

• A szakmai továbbképzésért a résztvevőnek kreditpont jár, 

• 50 kreditpontot meghaladóan összegyűjtött kreditpontok közül évente 10 

kreditpont vihető tovább, a képesítés érvényességének lejártáig. További 

kreditpontok nem számíthatók be a képesítés megújítása céljából, 

• Adatbázisban automatikus hosszabbítás. 
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A képesítés megújítása IV. 
A szakmai továbbképzés (szervezés) 

Továbbképző szerv: a hatósági engedély alapján szakmai továbbképzést lebonyolító 

képző intézmény 

 

• Szakmai továbbképzés Adatbázisban való rögzítése 

• Szakmai továbbképzési terv kérelmének benyújtása a Hatósághoz (NFM rendelet 

3. melléklete szerinti témakörök, 60 nappal megelőzően)  

• Egyszeri díj megfizetése (kreditpontonként 10.000,- Ft) 

• Szakmai továbbképzési terv Hatóság általi jóváhagyása (kreditpont 

meghatározása) 

• Részvétel Adatbázisban történő igazolása (jelenléti ív) 

• Kreditpontok Adatbázisban történő átvezetése (Hatóság) 

• A Hatóság hivatalból megállapítja a képesítés érvényességének hosszabbítását 
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A kiegészítő képzés  

1. H-I. képesítési kategóriával rendelkezők kiegészítő képzése                     

 Hűtőkamionnal és hűtőpótkocsival kapcsolatos tevékenységre 

 vonatkozó megfelelő kategóriájú képzés 

 

2.    M-I. képesítési kategóriával rendelkezők kiegészítő képzése  

               Helyhez kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezésekkel 

 kapcsolatos tevékenységre vonatkozó megfelelő kategóriájú képzés 

 

2017. január 1. napja előtt megszerzett képesítések a bennük foglalt 

tevékenységi körökkel érvényesek maradnak! 
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A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság elérhetőségei 
Ügyfélszolgálat:  

regisztrációt, adatmódosítást érintő és általános kérdések: 

Tel:     +36 (1) 795-4154,            +36 (1) 795-9074 

           +36 (1) 795-5197,            +36 (1) 795-1862 

Központi e-mail cím: nkvh@nfm.gov.hu 

Személyes ügyfélszolgálat, melyre időpont foglalható a Klímagáz adatbázison 
keresztül:  hétfő - csütörtök  9:00 - 16:00 óráig 

 

F-Gáz képzéssel kapcsolatos kérdések esetén hívható szám: +36-1/795-5056 

Csoportos képzésre jelentkezés esetén: +36-1/795-2379 

E-mail cím: nkvh@nfm.gov.hu   

 

Honlap URL címe: http://nkvh.kormany.hu/index 

Klímagáz adatbázis URL címe: https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu 
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mailto:fgazkepzes@nfm.gov.hu
mailto:fgazkepzes@nfm.gov.hu
http://nkvh.kormany.hu/index
http://nkvh.kormany.hu/index
https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
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Adatbázis fejlesztések  
2017. február 

• Berendezés (saját, üzemeltetett) felületek átalakítása 

– jegyzőkönyvezési megbízások átalakítása; 

• F-ÜHG raktár és előtöltött berendezések  

– Törlés  funkció bevezetés (hibásan, tévesen rögzített tételek korrekciója, nem kerül beszámításra az 

egyenlegbe, előzmények között megjelenik); 

– Leltár funkció használatának módosulása (leltárazás során észlelt mennyiségi korrekció, NEM a valós, 

téves készletmozgás) 

• Előtöltött berendezések menüpont kiegészítése az F-ÜHG raktárhoz hasonlóan 

• Vállalkozásnak eladott előtöltött berendezések  

– (F-ÜHG raktárhoz hasonlóan, azokat a berendezéseket jeleníti meg, amit a vállalkozás adószámára 

adtak el) 

• Tömeges adatkezelés lehetősége: 

– Címkenyomtatás, 

– Berendezések feltöltése 

• Jogosultság ellenőrző oldal 

• Képzésre jelentkezés és Oktatási mód 

• Térképes kereső 
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 


