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Útmutató szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő 

csoportos műveletekhez 

A szivárgásvizsgálat-köteles berendezéseket érintő csoportos műveletek lehetővé teszik a berendezés-

tulajdonosok, üzemeltetők számára, hogy a Klímagáz adatbázis „Berendezések / Saját berendezések” 

menüpontjában  (1. ábra) regisztrált berendezésekhez kapcsolódó regisztrációs és nyilvántartási, illetve 

a képesített (karbantartó, szerelő) vállalkozások számára a Klímagáz adatbázis „Berendezések / 

Szerződött berendezések” menüpontjában (15. ábra) a megbízások kezelésével kapcsolatos 

kötelezettségüknek egyszerűbb, hatékonyabb módon tegyenek eleget.  

Csoportos művelet használatára az alábbi tevékenységekhez kapcsolódóan van lehetőség: 
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I. Berendezéstulajdonosok számára elérhető funkciók:  
 

 

1.ábra A „Berendezések / Saját berendezések” menüpont elérése csoportos műveletek elvégzéséhez  
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1. Csoportos berendezésregisztráció  
 

A „Berendezések” menüpontban kattintson a zöld színű „Berendezés felvitele” gombra, majd 

válassza ki a legördülő listából azt a berendezés típust, amelyhez rögzíteni szeretné a 

regisztrálandó berendezéseket (2. ábra)!  

 

 
2.ábra Berendezéstípus kiválasztása a legördülő listából 

 

 

A berendezés alapadatainál elsőként azt a telephelyet kell kiválasztani a már korábban 

rögzített telephelyek közül, ahol a berendezéseket üzemeltetik. Ha a korábbiakban még nem 

rögzítette ezt a telephelyet, akkor a „Telephelyek kezelése” gombra kattintva van erre 

lehetősége (3. ábra). 

 

3.ábra Berendezés adatainak felvitele 
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A berendezések csoportos felviteléhez jelölje ki a „Berendezések felvitele csoportosan” 

jelölőnégyzetet!  

1. Ezt követően a szöveges részben található hivatkozásra kattintva töltse le a sablon fájlt 

(4. ábra). Fontos, hogy csak ezt a sablont használja csoportos berendezésfelvitelre! 

2. Nyissa meg szerkesztésre a fájlt. Az 1. munkalapon a 2. sortól kezdve töltse fel a 

kívánt berendezésekkel a táblázatot, minden sor egy berendezésnek felel meg. A 

fejlécsor, és az esetleges további munkalapok nem kerülnek feldolgozásra. 

Fontos, hogy ne töröljön és ne adjon hozzá oszlopokat! Mobil hűtőkörök esetén az 

"Egyedi azonosító" oszlop, egyéb hűtőkörök esetén a "Rendszám" és "Alvázszám" 

oszlopok nem kerülnek feldolgozásra. 

3. Mentse a fájlt, majd töltse fel a „Fájl kiválasztása” gomb használatával. 

Fontos, hogy a mentéskor ne változtassa meg a fájl formátumát (xls)! 

 

 

 
4.ábra Csoportos berendezésregisztrációs sablon fájl használata  

 

 

A Mentés gombra kattintva még nem történik meg a berendezések felvitele! A Klímagáz 

adatbázis előbb ellenőrzi a feltöltött fájl helyességét, majd megjeleníti a rögzítendő adatok 

előnézetét (5. ábra). Ennek jóváhagyása után történik meg a berendezések tényleges felvitele.  

Ezt követően válnak láthatóvá a saját berendezések menüpont berendezéslistájában az 

újonnan regisztrált eszközök. 
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5.ábra Feltöltött berendezésadatok előnézete 

 

2. Csoportos címkenyomtatás 
 

A „Saját berendezések” menüpontban jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely 

berendezések címkenyomtatását kívánja elvégezni, majd kattintson a zöld „Címkenyomtatás” 

gombra (6. ábra). Ezek után megjelenik a nyomtatni kívánt címkéket tartalmazó dokumentum 

a webes böngésző program egy új lapján, nyomtatható formátumban. 

 

6.ábra Berendezésmegjelölés és „Címkenyomtatás” gomb 
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3. Karbantartó, képesített vállalkozás csoportos hozzárendelése 
 

A „Saját berendezések” menüpontban jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely 

berendezésekhez kívánja hozzárendelni az adott képesített vállalkozást, majd kattintson a kék 

„Karbantartó, képesített vállalkozás hozzárendelése” gombra (7. ábra). 

 

7.ábra Berendezésmegjelölés és a „Karbantartó, képesített vállalkozás hozzárendelése” gomb  
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A felugró űrlapon a „Megbízott vállakozás(ok)” mezőben egy vagy egyszerre több képesített 

vállakozást is hozzárendelhet a kiválasztott berendezéscsoporthoz. A képesített vállakozás(ok) 

kiválasztásához elegendő a név vagy adószám első karaktereit begépelni, majd a legördülő 

listából tudja kiválasztani a kívánt céget.  

A „Lejárat” mezőben lehetőség van beállítani a megbízás lejárati dátumát (pl.: mobil 

alkalmazások esetén).  

A jelölőnégyzetek segítségével beállíthatja, hogy mely jegyzőkönyvezési funkciókkal kívánja 

a vállakozás(oka)t megbízni.  

A „Mentés” gomra kattintva véglegesíti a hozzárendelést (8. ábra). 

 

 
8.ábra Űrlap a képesített vállalkozások és jegyzőkönyvezési funkciók berendezéshez rendelésére 
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4. Csoportos eladás / átadás  
 

A „Saját berendezések” menüpontban jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával az ugyanazon 

vevő részére eladni kívánt berendezéseket, majd kattintson a kék „Eladás” gombra (9. ábra).  

 
9.ábra Eladni kívánt berendezések kiválasztása és az „Eladás” gomb 
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A berendezés tulajdonosa / üzemeltetője az „Eladás” gombra kattintást követően a felugró 

űrlapon (10. ábra) kiválaszthatja az új tulajdonost a Klímagáz adatbázisban már regisztrált 

vállakozások közül, vagy ha még nem regisztrált az új tulajdonos, megadhatja annak adatait.   

A „Mentés” gombra kattintással fejeződik be a a berendezések eladása / átadása, melyről az 

új tulajdonos értesül a saját felületén (amennyiben már regisztrált a Klímagáz adatbázisba).  

 
10.ábra Űrlap az új tulajdonos megjelöléséhez, a berendezés - annak összes eddigi jegyzőkönyvével együtt - 

Klímagáz adatbázison belüli átadása céljából 

A korábban eladás alattinak jelölt berendezésekhez kapcsolódóan lehetőség van az eladás 

alatti státusz visszavonására, az „Eladás visszavonása” gombra kattintással (11. ábra), 

azonban ez a művelet csoportosan nem, csak berendezésenként (egyesével) tehető meg.  

 

 
11.ábra „Eladás visszavonása” 
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5. Csoportos vétel / átvétel 
 

Ha a Klímagáz adatbázisban regisztrált berendezés(eke)t annak tulajdonosa, üzemeltetője új 

tulajdonosnak kívánja át- vagy eladni, akkor azt az előzőekben leírtak szerint teheti meg. Az 

újként megjelölt tulajdonos értesítést kap az átadási/eladási szándékról a Klímagáz adatbázis 

„Berendezések” menüpontjában. 

Az átadni / eladni kívánt berendezések listázhatók a narancsszínű „Listáz” gombra kattintással 

(12. ábra). 

 

12.ábra Átvételre váró berendezések listázási lehetősége 
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Az átadni / eladni kívánt berendezések a listázást követően, csoportosan vagy egyesével is 

átvehetők a Klímagáz adatbázisban (13. ábra). 

 
13.ábra Berendezések csoportos vagy egyedi átvétele 

 

1. Amennyiben az új tulajdonos / üzemeltető egyesével szándékozik átvenni a 

berendezéseket, akkor a zöld pipa gombra kattintással tudja ezt megtenni.  

2. Amennyiben az új tulajdonos / üzemeltető a berendezéseket csoportosan szándékozik 

átvenni, akkor meg kell jelölni az átvenni kívánt berendezéseket a jelölőnégyzetek 

segítségével, majd a kék színű „Átvétel (egyszerűsített)” gombra kattintással tudja ezt 

megtenni. 
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Csoportos átvétel választásakor a felugró ablakban szükséges kiválasztani a már korábban 

rögzített telephelyek közül azt, ahol a berendezéseket üzemeltetik (14. ábra). Ha a 

korábbiakban még nem rögzítette ezt a telephelyet, akkor a „Telephelyek kezelése” gombra 

kattintással van erre lehetősége. 

Ugyanebben a felugró ablakban változtathatók meg a tényleges tulajdonosi adatok is, az új 

tulajdonos adószámának és nevének megadásával. Amennyiben nem adnak meg új 

tulajdonosi adatokat, akkor az előző tulajdonos által kitöltött tényleges tulajdonosi adatok 

változatlanul megmaradnak a berendezés alapadatai között.   

 

 
14.ábra Felugró ablak telephelyválasztás és tulajdonosi adatok megadásához, 

 berendezések átvételekor 
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 II. Képesített (karbantartó, szerelő) vállalkozások számára elérhető 

funkciók  
 

A Képesített (karbantartó, szerelő) vállalkozások számára a „Szerződött berendezések” 

menüpontban érhetők el csoportos műveletekhez tartozó funkciók:  

 

 
15.ábra Csoportos műveletek elvégzéséhez a „Berendezések / Szerződött berendezések” menüpont elérése  

6. Csoportos címkenyomtatás  

 

Jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely berendezések címkenyomtatását kívánja 

elvégezni, majd kattintson a zöld „Címkenyomtatás” gombra. Ezek után megjelenik a 

nyomtatni kívánt címkéket tartalmazó dokumentum a webes böngésző program egy új lapján, 

nyomtatható formátumban. 

7. Megbízások csoportos elfogadása 

 

Amennyiben a berendezések tulajdonosa több berendezés kezelésével bízta meg, csoportosan 

is elfogadhatja a megbízásokat.  

Jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely berendezésekhez tartozó megbízásokat 

kívánja elfogadni, majd kattintson a kék „Megbízások elfogadása” gombra. A felugró 

ablakban (16. ábra) az „Elfogad” gombnál véglegesítheti a műveletet.  
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16.ábra Felugró ablak „Megbízások elfogadása” esetén 

 

8. Alvállakozók csoportos hozzárendelése 

 
Jelölje ki a jelölőnégyzetek használatával, hogy mely berendezésekhez kívánja hozzárendelni 

az adott képesített vállalkozást alvállalkozóként, majd kattintson a kék „Alvállalkozó 

hozzárendelése” gombra.  

A felugró űrlapon (17. ábra) a „Megbízott vállakozás(ok)” mezőben egy vagy egyszerre több 

képesített vállakozást is hozzárendelhet a kiválasztott berendezéscsoporthoz. A képesített 

vállakozás(ok) kiválasztásához elegendő a név vagy adószám első karaktereit begépelni, majd 

a legördülő listából tudja kiválasztani a kívánt céget.  

A „Lejárat” mezőben be lehet állítani a megbízás lejárati dátumát (pl.: mobil alkalmazások 

esetén).  

A jelölőnégyzetek segítségével beállíthatja, hogy mely jegyzőkönyvezési funkciókkal kívánja 

a vállakozás(oka)t megbízni.  

A „Mentés” gomra kattintva véglegesítheti a hozzárendelést. 
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17.ábra Felugró ablak „Alvállalkozó hozzárendelése” esetén 

 

 


