
Tisztelt Ügyfeleink! 

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatja tisztelt ügyfeleit a berendezésekből lefejtett, hulladékká 

vált gázokkal kapcsolatos teendőkről, valamint azokkal a berendezésekkel kapcsolatban, melyeket 

üzemen kívül helyeztek. 

 

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésre alapján a visszanyerés 

és a visszanyert F-ÜHG (fluortartalmú üvegházhatású gáz) kezelése, valamint ártalmatlanításra történő 

elszállítása során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, amennyiben a visszanyert anyag hulladéknak minősül, úgy a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben meghatározottak szerint kell eljárni. 

 

1. Berendezésből lefejtett gázokkal kapcsolatos teendők 

 

Amennyiben egy berendezés meghibásodik, és abból a klímagázt le kell fejtenie a képesített személynek, 

azonban a gáz olyan mértékben szennyezett, hogy visszatöltése nem gazdaságos, vagy tilos a hűtőközeg 

visszatöltése a hűtőköri beavatkozást követően (pl.: ózonréteg lebontó anyagoknál - ORLA), úgy többféle 

eljárás lehetséges:  

a) A tulajdonos által hulladéknak minősített, lefejtett hűtőközeget a képesített vállalkozás 

elszállíthatja hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak, aki gondoskodik annak 

további sorsáról (például: megsemmisítés). 

b) A hulladék-klímagáz kezelésével a képesített vállalkozás is és az üzemeletető / tulajdonos 

vállalkozás is megbízhat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt, aki az 

elszállítástól kezdve kezeli a hulladékot.  

c) A képesített vállalkozás a lefejtett gázt a berendezést üzemeltető vállalkozásnál hagyja, melyet a 

gáz tulajdonosa mindaddig tárolhat, míg nem válik hulladékká, tehát amíg a tulajdonos a tárolt 

anyagot nem minősíti hulladékká. Amennyiben a gáztulajdonos hulladéknak tekinti a klímagázt, 

abban az esetben hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hulladékkezelőt kell megbíznia 

annak kezelésével. 

 

Az a) esetben a képesített vállalkozás rögzíti a lefejtett gáz mennyiségét a Klímagáz Adatbázis „F-ÜHG 

raktár” megnevezésű menüpontjában. Fontos megjegyezni, hogy a berendezések javítására szakosodott 

képesített vállalkozásnak nem kell rendelkeznie hulladékgazdálkodási engedéllyel. Azonban ha 

a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség vonatkozik rá mint hulladéktermelőre, akkor az 

adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie szükséges. Az adatszolgáltatásról bővebb információ a 

http://web.okir.hu/hu/ehir URL címen érhető el. 

Amennyiben a hulladéktermelő alkalomszerűen szállít hulladékot a hulladékkezelőig, úgy 

hulladékszállítási engedélyre nincs szüksége, csak az ún. szállítási lapot kell kitöltenie, melyen feltünteti a 

releváns adatokat, úgymint a hulladék szállítás időpontját, a hulladék keletkezésének helyét (településnév, 

településkód), a hulladék típusának megnevezését, azonosító kódját, mennyiségét és halmazállapotát. 

 

2. Üzemen kívül helyezett berendezéssel kapcsolatos teendők   

 

Abban az esetben, ha egy berendezés további üzemeltetése nem gazdaságos, vagy az ózonréteget lebontó 

anyagoknál (ORLA) a hűtőközeg fluorozott üvegházhatású gázzal történő helyettesítése nem megoldható, 

és ezért a berendezést üzemen kívül kell helyezni, úgy az üzemen kívül helyezést végző szakembernek 

jegyzőkönyvben kell nyilatkoznia arról, hogy a berendezés veszélyes hulladéknak minősül-e. Veszélyes 

hulladéknak minősül a berendezés abban az esetben, ha tartalmaz olaj- vagy egyéb szennyezőanyag-

maradványt. Ellenkező esetben fémhulladékként értékesíthető olyan vállalkozás felé, mely 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. 

http://web.okir.hu/hu/ehir

