
Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések telepítéséhez 
 

Jelen útmutató 4 részből áll: az I. rész bemutatja a berendezés-tulajdonos teendőit abban az 
esetben, ha új berendezést rögzít, a II. rész a képesített vállalkozás teendőit, majd a III. rész a 
képesített személy kötelességeit. A IV. rész segítséget nyújt a berendezés-tulajdonosnak a 
berendezés ellenőrzésében, azaz, hogy rendelkezik-e érvényes szivárgásvizsgálattal. 

I. Berendezés-tulajdonos teendői 
 

Amennyiben a berendezés a vonatkozó jogszabályok alapján szivárgásvizsgálatra kötelezett, 
azaz a benne lévő gáztöltet tömegéből számított CO2-egyenérték eléri vagy meghaladja az 5 
tonna értéket (hermetikusan zárt berendezések esetében ez az érték 10 tonna CO2-egyenérték), 
úgy a Klímagáz Adatbázisban kötelező rögzíteni azt. 

Berendezés rögzítése lépésenként. 

1. Kattintson a Klímagáz Adatbázisba történő belépést követően a „Berendezések” 
menüpontra (1. ábra).  

 

1. ábra 

2. Kattintson a „Telephelyek” menüpontra, majd azon belül az „Új telephely felvitele” 
gombra (2. ábra). Ahhoz, hogy berendezést tudjon rögzíteni, először telephellyel kell 
rendelkeznie. 

 

2. ábra 

 

 

 



 

 

3. Az „Új telephely felvitele” gombra kattintva, a lenyíló menüben található mezőket töltse ki, 
megadva a telephely nevét, irányítószámát, a települést, és a pontos címet (3. ábra). 

 

3. ábra 

 

4. A pontos adatok megadása után kattintson a „Felvitel” gombra (4. ábra). Felvitelt követően 
az adatok módosíthatók, ha azokban hiba található.  

 

4. ábra 

5. A „Felvitel” gomb megnyomását követően megjelenik az 1. sorszám alatt a telephely, mely 
jelen példában „Teszt Telephely” nevet viseli (5. ábra). 

 

5. ábra 

 



 

 

 

 

6. Amennyiben hibás adatokat adott meg, úgy azokat módosíthatja a „Szerkeszt” gombra 
lépve, vagy jogosultságokat adhat meg, amennyiben egy fiókot több felhasználó is használ, a 
„Jogosultságok” gombra kattintva (6. ábra). 

 

6. ábra 

 

7. Sikeres telephelyrögzítést követően a „Berendezések/Saját Berendezések” menüpontban a 
„Berendezés felvitele” gombra kattintva tud új berendezést felvezetni (7. ábra). 

 

7. ábra 

 



8. A „Berendezés felvitele” gombra léve megjelenik egy lenyíló menüpont, melyben 
kiválaszthatja, hogy milyen típusú az adott berendezés (pl. telepített hűtőkör) (8. ábra). 

 

8. ábra 

9. A kategória (pl. Telepített hűtőkör) kiválasztását követően kötelezően ki kell tölteni a 
berendezés alapadatait, melyek a berendezés-tulajdonos birtokában vannak; ilyen például az 
egyedi azonosító, mely például a gyáriszám. A berendezés megnevezését a berendezés-
tulajdonos választja ki. Több telephely esetén a „Telephelyek kezelése” menüpontban kell 
kiválasztani, hogy az adott berendezés ténylegesen hol helyezkedik el. Fontos, hogy adja meg 
a tényleges tulajdonos adatait is (9. ábra)! 

 

9. ábra 

 

 

 

 



10. Az alapadatok megadását követően kattintson a „Hozzárendel” gombra (10. ábra). 

 

10. ábra 

11. Hozzárendelést követően a „Saját Berendezések” menüpontban megjelenik a „Hűtőkamra 
1” megnevezésű berendezés, a telephely megjelölésével (11. ábra). A berendezés-tulajdonos 
ekkor még törölheti a berendezést, vagy amennyiben hibás adatok lettek megadva, úgy azokat 
módosíthatja az „Adatmódosítás” gombra kattintva. A berendezés üzemen kívül is 
helyezhető, azonban e gomb használata mellőzhető: ameddig nincs további műszaki adat 
feltöltve megbízott vállalkozás által, úgy felügyeleti díj fizetési kötelezettség nem terheli a 
berendezés-tulajdonost. 

 

11. ábra 

12. Kattintson a „További adatok” gombra.  

 

12. ábra 

 

 



13. A „További adatok” menüponton belül összesen négy további menüpont jelenik meg, 
azonban jelenleg a legfontosabb a „Szerződött partnerek” megnevezésű menüpont (13. ábra). 
Új berendezés felvitelekor a „Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv” elkészítésére kell megbízást 
adni egy képesített vállalkozásnak. 

 

13. ábra 

14. A „Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv” sorban válassza ki az „Üzemeltető hozzáadása” 
gombot (14. ábra). 

 

14. ábra 

15. Az „Üzemeltető hozzáadása” gomb megnyomásakor megjelenik a „Karbantartásért felelős 
vállalkozás hozzárendelése” felület, ahol meg kell adni azt a képesített vállalkozást, aki a 
kötelező vizsgálatokat fogja végezni a berendezésen (15. ábra). 

 

15. ábra 



16. Írja be annak a vállalkozásnak a nevét a kötelezően kitöltendő mezőbe, amelyikkel a 
vizsgálatokat végeztetni kívánja (16. ábra)! Jelen esetben a „Teszt Kft.” a megbízott 
vállalkozás, aki rendelkezik megfelelő képesítéssel (HR-I.) a berendezés karbantartásához 
(szivárgásvizsgálat). 

 

16. ábra 

17. Miután beírta a vállalkozás nevét, kattintson a „Hozzárendel” gombra (17. ábra). 

 

17. ábra 

 

  



18. Hozzárendelést követően a „További adatok” menüpontban megjelenik a kiválasztott 
vállalkozás (jelen esetben a „Teszt Kft.”) (18. ábra). Az „x” gombra kattintva törölhető a 
megbízás. 

 

18. ábra 

A berendezés-tulajdonosnak további teendője nincs abban az esetben, ha a felvitt adatok 
megfelelőek, és a kiválasztott karbantartó vállalkozást kívánja megbízni a berendezés 
karbantartásával (pl. kötelező szivárgásvizsgálatok elvgézése). 

  



II. Képesített vállalkozás feladatai megbízást követően 
 

A berendezés-tulajdonos megbízása alapján a képesített vállalkozás a berendezés műszaki 
adatainak feltöltéséért felel, a képesített foglalkoztatott útján. A képesített vállalkozás a 
berendezés-tulajdonos megbízását elfogadhatja, vagy elutasíthatja. 

1. A képesített vállalkozás saját felhasználói felületére belépve, berendezés-tulajdonos általi 
megbízás esetén megjelenik a „Függő megbízások” gomb (1. ábra). 

 

1. ábra 

2. A „Függő megbízások” gombra kattintva, a „Szerződött berendezések” menüponton (2. 
ábra) belül megjelenik a berendezés az alapadataival. 

 

2. ábra 

3.  A „Szerződött berendezések” menüponton belül kiválasztva a „Hűtőkamra 1” 
megnevezésű berendezést, majd a „További adatok” gombra kattintva megjelenik a „függő” 
státusz. Az „x” elutasítható, míg a „�” gombra kattintva elfogadásra kerül gombbal a 
megbízás (3. ábra). 

 

3. ábra 

 

 

  



4. A képesített vállalkozás, miután elfogadta a megbízást a berendezés-tulajdonostól, további 
vállalkozást bízhat meg karbantartással (pl. szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv elkészítésével). 
(4. ábra). 

 

4. ábra 

 

A képesített vállalkozásnak a megbízás elfogadását követőne további teendője nincs. A 
berendezés rögzítését, annak műszaki adatainak megadását a képesített foglalkoztatott végzi 
el. 

  



III. Képesített személy feladatai berendezés rögzítésekor 
 

1. A képesített természetes személy a Klímagáz Adatbázis nyitóoldalán, a „Természetes 
személyek” fülön létrehozott regisztrációját követően a saját felhasználói felületén, a 
„Berendezések” menüponton belül láthatja a „Szerződött berendezések” fület (1. ábra). 

 

1. ábra 

2. Kattintson a „Szerződött berendezések” menüponton belül a „Hűtőkamra 1” megnevezésű 
berendezésre, majd azon belül a „Szerkeszt” gombra (2. ábra). 

 

2. ábra 

3. A „Szerkeszt” gomb megnyomásával megjelenik az „Adatmódosító jegyzőkönyv”. Ez a 
jegyzőkönyv szolgál arra, hogy a berendezés-tulajdonos által felvitt berendezés alapadatait 
műszaki adatokkal egészítse ki a képesített személy (3. ábra). 

 

3. ábra 



4. Töltse ki az „Alkalmazási terület”, a „Klímagáz fajtája”, illetve az „A berendezésben lévő 
klímagáz mennyisége (kg)” mezőket, illetve szükség esetén jelölje be, hogy a berendezés 
hermetikusan zárt-e, illetve rendelkezik-e automatikus szivárgásellenőrzővel. Adja meg a 
berendezés teljesítményt kW mértékegységben (4. ábra). Amennyiben papír alapú 
jegyzőkönyv is készült a berendezés üzembe helyezéséről, úgy azt a „Fájl feltöltés” gombra 
kattintva töltheti fel. 

A berendezés hermetikusan zárt voltáról arra utaló címkének kell tanúskodnia! Hermetikusan 
zárt berendezésre utaló címke nélkül a jelölőnégyzet nem tölthető ki!  

 

4. ábra 

  



5. Kattintson a „Hozzárendel” gombra a műszaki adatok megadását követően (5. ábra). 

 

5. ábra 

6. A „Hozzárendel” gomb megnyomását követően megjelenik az „Adatmódosító 
jegyzőkönyv” a legfontosabb műszak adatokkal. Hiba esetén a „Javít” gombra kattintson, ahol 
módosíthatók az adatok (6. ábra). 

 

6. ábra 



7. Megfelelő adatok esetén nyomja meg a „Rögzít” gombot (7. ábra). 

 

7. ábra 

8. Rögzítést követően megjelenik a „Szerződött berendezések” menüponton belül a 
„Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezés, a felvitt műszaki alapadatokkal együtt (10 kg HFC-
134a hűtőközeg, 14,3 t CO2-egyenérték). A berendezésen ekkor még nincs érvényes 
szivárgásvizsgálat (8.ábra). 

 

8. ábra 

9. Kattintson a „További adatok” menüpontra, melyen belül megjelenik a „Jegyzőkönyv 
jogosultságok” fül. Kattintson a „Jegyzőkönyv készítése” gombra (9. ábra, megjelölt tész). 

 

9. ábra 



10. A „Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv” a „Jegyzőkönyv készítése” gombra kattintva jelenik 
meg (10. ábra). Töltsön ki minden releváns adatot. Új berendezés esetében a „beüzemelés” 
mezőt válassza.  

 

10. ábra 

11. Kattintson a „Hozzárendel” gombra (11.ábra). 

 

11. ábra 



12. Megjelenik a „Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv” a legfontosabb műszaki adatokkal, 
melyet a „Rögzít” gombbal lehet véglegesíteni. Kattintson a „Rögzít” gombra, ha minden adat 
megfelelő. Hiányosság esetén kattintson a „Javít” gombra (12. ábra). 

 

12. ábra 

13. A „Berendezések/Szerződött berendezések” menüponton belül megjelenik a „Hűtőkamra 
1” megnevezésű berendezés, mely érvényes szivárgásvizsgálattal rendelkezik (13. ábra). 

 

13. ábra 

 

  



14. A”Műszaki adatok” fülön belül láthatók a műszaki adatok, és hatósági címke (vonalkód) 
(14. ábra). 

 

14. ábra 

15. Kattintson a 14. ábrán bemutatott vonalkódra! A megjelenő felületen a 15. ábrán 
bemutatott képernyőképet láthatja. A megjelenő kép nyomatatható, így azt nyomtatás után a 
berendezésen jól látható helyen helyezze el úgy, hogy az sérüléseknek és időjárási 
viszontagságoknak ellenálljon (javasolt laminálás). 

 

15. ábra 

  



IV. Berendezés-tulajdonos általi ellenőrzés 
 

A berendezés megfelelő rögzítését követően a berendezés-tulajdonos a saját felhasználói 
felületén győződhet meg arról, hogy a megbízott vállalkozás a megbízást teljesítette.  

Lépjen be a Klímagáz Adatbázisba a „Berendezések/Saját Berendezések” menüpontba, ahol 
megjelenik a „Hűtőkamra 1” megnevezésű berendezés a legfontosabb paraméterekkel, és a 
szivárgásvizsgálat érvényességi dátumával (1. ábra). 

A berendezés a Klímagáz Adatbázisból berendezés-tulajdonos által nem vezethető ki,  
üzemen kívül helyezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a berendezésből a töltetet a 
megbízott vállalkozás képesített alkalmazottja lefejti, és ezt lefejtési jegyzőkönyvvel igazolja, 
megadva benne, hogy milyen okból kifolyólag került lefejtésre a gáz. 

Egyes adatok az „Adatmódosítás” fülön belül módosíthatók. 

 

1. ábra 


