
  

  

 KÉRELMEK – VÁLLALKOZÁS 
(2017. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL) 

 

Kérjük, hogy a megfelelő részt töltse ki, majd cégszerűen aláírva küldje meg a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére 

az nkvh@nfm.gov.hu elektronikus levélcímre, vagy a 1011 Budapest, Iskola utca 13. postacímre. 
 

A) KÉPESÍTETTI MINŐSÉG FELFÜGGESZTÉSE VAGY TÖRLÉSE 

IRÁNTI KÉRELEM 
 
Alulírott_________________________(szül. hely:_______________szül. idő:____________________anyja 

neve:________________________) a ____________________________________ (székhely: 

______________________________, adószám: ____________________) vállalkozás cégjegyzésre jogosult 

képviselője / meghatalmazottja (megfelelő aláhúzandó) a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 

tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016 (XII. 28.) NFM rendelet 26. § (2) 

bekezdése alapján kérelmezem a Klímagáz adatbázisban ___________________ F-Gáz ügyfélazonosító számú 

képesített vállalkozás _________ kategóriájú képesített minőségének – jelen kérelem Nemzeti Klímavédelmi 

Hatósághoz történő benyújtását követő félév első napjától történő – felfüggesztését / törlését (megfelelő aláhúzandó). 

 

B) TELJES KÉPESÍTETTI MINŐSÉG FELFÜGGESZTÉSE VAGY 

TÖRLÉSE IRÁNTI KÉRELEM 
 
Alulírott_________________________(szül. hely:_______________szül. idő:____________________anyja 

neve:________________________) a ____________________________________ (székhely: 

______________________________, adószám: ____________________) vállalkozás cégjegyzésre jogosult 

képviselője / meghatalmazottja (megfelelő aláhúzandó) a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 

tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016 (XII. 28.) NFM rendelet 26. § (2) 

bekezdése alapján kérelmezem a Klímagáz adatbázisban ___________________ F-Gáz ügyfélazonosító számmal 

rendelkező vállalkozás teljes képesítetti minőségének – jelen kérelem Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz történő 

benyújtását követő félév első napjától történő – felfüggesztését / törlését (megfelelő aláhúzandó). 

 

C) FELFÜGGESZTÉS MEGSZÜNTETÉSE IRÁNTI KÉRELEM 

 
Alulírott_________________________(szül. hely:_______________szül. idő:____________________anyja 

neve:________________________) a ____________________________________ (székhely: 

______________________________, adószám: ____________________) vállalkozás cégjegyzésre jogosult 

képviselője / meghatalmazottja (megfelelő aláhúzandó) a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 

tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról szóló 60/2016 (XII. 28.) NFM rendelet 26. § (4) 

bekezdése alapján kérelmezem a Klímagáz adatbázisban ___________________ F-Gáz ügyfélazonosító számmal 

rendelkező vállalkozás _________ kategóriájú képesítetti minősége felfüggesztésének megszüntetését jelen kérelem 

Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz történő benyújtását követő félév első napjától. 

 

Kelt: _____________ , 20      . ____________ hó _____. napján  
 

 

 

 

____________________________________ 
(Cégszerű aláírás (aláírási címpéldány szerint) 

a cégjegyzésre jogosult/jogosultak részéről/ 

meghatalmazott aláírása ) 
 

Amennyiben a „Megfelelési nyilatkozathoz” nem került csatolásra az aláírási címpéldány másolata, jelen kérelem kizárólag a 

cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott 

közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerinti aláírással ellátva 

érvényes. Amennyiben meghatalmazott jár el a vállalkozás képviseletében, abban az esetben a meghatalmazás jelen kérelem mellé 

történő becsatolása is szükséges. 
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