
 
NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG 

 

KIBOCSÁTÁSOK ÉVES JELENTÉSE 
 

Az Üzemeltető köteles az üvegházhatású gáz kibocsátását az érvényes kibocsátási engedélye 

alapján nyomon követni és arról a Hatóság részére a tárgyévet követő év március 31. napjáig 

hitelesített jelentést tenni. 

 

A kibocsátási jelentést a Klímagáz Adatbázis ETS modulban (a továbbiakban: Adatbázis) kell 

kitölteni, amely az alábbi két részből áll: 

 

I. Az üzemeltető által kitöltendő kibocsátási jelentés és mellékletei 

 

II. A hitelesítői jelentés (záradék) és mellékletei. 

 

Amennyiben a tárgyévben módosítás következett be a kibocsátási engedélyben, abban az 

esetben az engedélyek számának megfelelő kibocsátási jelentés jelenik meg az Adatbázisban. 

Valamennyi kibocsátási jelentés kitöltése kötelező, mert addig nem készül el a hitelesítői 

záradék, amit a hitelesítő kitölthet. Az összes jelentést jóvá kell hagyni, le kell zárni. Nem 

maradhat befejezetlen egy kibocsátási jelentés sem. 

 

I. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐ KIBOCSÁTÁSI JELENTÉS ÉS 

MELLÉKLETEI: 
 

Az éves kibocsátási jelentések az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló 

601/2012/EU rendelet 67. cikkének (3) bekezdésében előírtak szerint legalább a X. 

mellékletben felsorolt tartalmi elemeket kell, hogy tartalmazzák. 

 

A kibocsátási jelentés mellékleteként az Adatbázis 3/3. oldalán, a Csatolmányok linken az 

alábbi dokumentumokat kell feltölteni: 

 

– 1. sz. melléklet: Összesítő havi bontásban a tárgyévben felhasznált forrásanyagok 

mennyiségi adatairól és tevékenység-specifikus kibocsátási paramétereiről Excel 

formátumban (újraszámolható módon). 
 

– 2. sz. melléklet: A létesítmény tárgyévi termelési szintjét jellemző adatok havi 

bontásban Excel formátumban. (üzemóra [óra/hónap], termelés [tonna/hónap]). 
 

– 3. sz. melléklet: Laboratóriumi vizsgálatok jegyzőkönyveinek olvasható másolatai. 
 

– 4. sz. melléklet: Annak bemutatása, hogy a laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyveken 

szereplő mintaazonosítók a tárgyév melyik vizsgálati időszakára vonatkoznak. 

 

Az 1. és 2.. sz. mellékleteket minden jelentéshez, a 3. és 4. sz. mellékleteket pedig csak 

azokhoz a jelentésekhez kell csatolni, ahol a létesítmény tárgyévben érvényes kibocsátási 



2 

 

 

engedélyében jóváhagyott nyomonkövetési módszertan a tevékenységspecifikus kibocsátási 

paraméterek meghatározására külön laboratóriumi vizsgálatokat ír elő (kivéve földgáz 

forrásanyag esetén). 

 

Az 1.- 4. sz. mellékletek Hatóság részére történő benyújtása a cégkapun keresztül nem 

szükséges, azokat elegendő csak az Adatbázisba feltölteni. 

 

A kibocsátás jelentést az üzemeltetőnek cégkapun keresztül az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Nemzeti Klímavédelmi Hatóságának kell benyújtania a 

https://szuf.magyarorszag.hu weboldal „Mezőgazdaság, környezetvédelem” menüpontjában 

található „NKVH: ETS kibocsátási jelentés” ügytípus használatával.  

 

II. A HITELESÍTŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐ HITELESÍTŐI JELENTÉS (ZÁRADÉK) ÉS 

MELLÉKLETEI  
 

1. A hitelesítés rendszere Magyarországon 

 

A hitelesítési eljárással kapcsolatban a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 

értelmében az üvegházhatású gázok kibocsátására vonatkozó adatokat tartalmazó jelentések 

és a tonnakilométer-adatokat tartalmazó jelentések hitelesítéséről, valamint a hitelesítők 

akkreditációjáról szóló 600/2012/EU Rendelet (a továbbiakban: AVR) előírásai az 

irányadóak. 

 

A hitelesítés keretében független akkreditált hitelesítő vagy hitelesítői szervezet mérlegeli és 

minősíti a nyomon követési rendszert, a jelentett adatokra és kibocsátásokra vonatkozó 

információk megbízhatóságát, hitelességét és pontosságát. 

 

A hitelesítők az engedélyben előírtakat és a jelentésben foglaltakat vizsgálják, helyszínen 

ellenőriznek, és a hitelesítői jelentésben (záradék) aláírással igazolják, hogy az éves 

kibocsátási jelentésben foglaltak a valóságnak és a 601/2012/EU Rendelet X. mellékeltében 

meghatározott követelményeknek megfelelnek, lényeges valótlanságot nem tartalmaznak. A 

hitelesítőnek a forgalmi jegyzékben is jóvá kell hagynia az üzemeltető által rögzített 

kibocsátási adatot. 

 

A hitelesítőkről és a hitelesítés folyamatáról további információt a Nemzeti Akkreditáló 

Hatóság (NAH) honlapján (http://www.nah.gov.hu) talál. 

 

2. Hitelesítői jelentés (záradék) 

 

A hitelesítő által elkészített hitelesítői jelentést (záradék) a Hatóság Adatbázisában kell 

kitölteni.  

 

A hitelesítői záradékot a hitelesítőnek kell a cégkapun keresztül az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium Nemzeti Klímavédelmi Hatóságának benyújtania a 

https://szuf.magyarorszag.hu weboldal „Mezőgazdaság, környezetvédelem” 

menüpontjában található „NKVH: ETS hitelesítői záradék” ügytípus használatával. 

 

A hitelesítői záradék mellékleteként az Adatbázisba, a Csatolmányok linken az alábbi 

dokumentumokat kell elektronikusan feltölteni: 

 

https://szuf.magyarorszag.hu/
http://www.nah.gov.hu/
https://szuf.magyarorszag.hu/
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 A tárgyévet megelőző jelentési évről készült kibocsátási jelentés hitelesítése során 

feltárt hiányosságok kijavítására, illetve a nyomon követési rendszer fejlesztésére tett 

javaslatokra, észrevételekre az üzemeltető által a tárgyévben megtett intézkedések 

összefoglalását, értékelését. 

 

 Helyszíni vizsgálaton felvett jegyzőkönyv másolatát (kivéve a kis kibocsátók esetén). 

 

 Hitelesítési kockázatelemzés eredményeit. 

 

 Bizonytalanság meghatározását: Az AVR 19. cikkének megfelelően a jóváhagyott 

nyomonkövetési tervben meghatározott bizonytalansági szintek kiszámításához 

használt információk hitelességének megerősítése. 

 

 Javaslatokat a létesítmény nyomonkövetési módszerének továbbfejlesztésére. 

 
 


