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ENGEDÉLY-MÓDOSÍTÁS ILL. BEJELENTÉS-KÖTELES TÉNYEK, ESEMÉNYEK ÉS 

AZOK TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA  
 

 

(410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3)-(10) bekezdése, valamint 3. melléklete alapján) 

VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI HATÁRIDŐ 
HOGYAN KELL 

BEJELENTENI? 

Klímagáz adatbázis 

ETS modul 

(Adatbázis) 

Az ÜZEMELTETŐ azonosító adatai  

(név, cím, cégjegyzékszám, KÜJ szám, 

adószám stb.) 

/3. melléklet b)/ 

15 napon belül 

Ha a változás a már 

kiadott 

alapengedély* 

tartalmát is érinti, a 

változás nyomán 

kiadott 

alapengedély* 

véglegessé válását 

követő 15 napon 

belül 

1. A változásokat 

részletesen leíró 

kísérőlevél és az 

Adatbázisban 

generált pdf 

formátumú 

engedély-

módosítási adatlap 

beküldése cégkapun 

keresztül (SZÜF – 

„NKVH: ÜHG 

engedély 

módosítása” 

ügytípus) 

 

2. Az engedély 

módosítására 

vonatkozó 

igazgatási 

szolgáltatási díj 

befizetésének 

igazolása 

(Adatbázisban 

csatolandó az 

engedély-

módosítási 

kérelemhez) 

 

A kat.: 40 000 Ft; 

 

B kat.: 48 000 Ft; 

 

C kat.: 57 000 Ft 

1. Az engedély 

módosítása gombra 

kattintva a megjelenő 

adatlap kitöltése a 

megváltozott 

adatoknak 

megfelelően  

 

2. Mellékletek feltöltése  

(pl. aktuális 

alapengedély, 

mérőberendezések 

érvényes hitelesítési 

dokumentumai stb.)  

A LÉTESÍTMÉNY azonosító adatai  

(név, cím, KTJ szám stb.) 

/3. melléklet c)/ 

A LÉTESÍTMÉNY névleges kapacitása 

tevékenység-specifikus 

mértékegységben 

/3. melléklet d)/ 

A villamos-energia- és hőtermelés 

során használt technológia 

/3. melléklet e)/ 

Az engedélyezett üvegházhatású gáz / 

gázok megjelölése; 

/3. melléklet f)/ 

A LÉTESÍTMÉNY üzemmódjának 

megnevezése tartalék, készenléti, 

szezonális üzemmód esetén 

/3. melléklet m)/ 

Az engedélyezett kibocsátási kategória  

(A, B vagy C) 

/3. melléklet i)/ 

A tervezett változást megelőzően 

legalább 45 nappal 

Kibocsátási forrásanyagok 

(tüzelőanyagok, alap-, segéd- és 

adalékanyagok) tervezett változása 

/3. melléklet jb)/ 

Kibocsátási adatok meghatározási 

szintjének tervezett változása (TIER 

szintek) 

/3. melléklet jc)/ 

Mintavételi eljárások, analitikai 

vizsgálatok tervezett változása 

/3. melléklet je)/ 

Az engedélyezett minimális 

adatmeghatározási szinttől való egyedi 

eltérések 

/3. melléklet jf)/ 

Az átadott CO2 mennyiségének 

meghatározása 

/3. melléklet jg)/ 
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Kibocsátó források  

(kibocsátást eredményező 

berendezések, eljárások) tervezett 

változása 

/3. melléklet ja)/ 

A változást 

megelőzően 

legalább 45 nappal 

Ha a változás a már 

kiadott 

alapengedély* 

tartalmát is érinti, a 

változás nyomán 

kiadott 

alapengedély* 

véglegessé válását 

követő 15 napon 

belül 

  

Mennyiség meghatározását szolgáló 

mérőberendezések tervezett változása 

/3. melléklet jd)/ A változtatás 

tervezett 

időpontját 

megelőző 15 napon 

belül 

Előre nem látható 

változás esetén a 

bejelentés alapjául 

szolgáló esemény 

bekövetkezé-sének 

napját követő 15 

napon belül 

Változásokat 

részletesen leíró levél  

(SZÜF – „NKVH: ETS 

változás bejelentés” 

ügytípus) 

 

A Hatóság a változás 

tartalmát és annak 

hatásait mérlegelve:  

 

 tudomásul veszi a 

bejelentést; 

 15 napon belül 

nyilatkozik az 

engedély-módosítás 

szükségességéről. 

Engedély-módosítás 

szükségessége esetén: 

 

1. Az engedély 

módosítása gombra 

kattintva a megjelenő 

adatlap kitöltése a 

megváltozott adatoknak 

megfelelően  

 

2. Mellékletek 

feltöltése  

(pl. mérőberendezések 

hitelesítési dokumentumai 

stb.)  

A jóváhagyott adatkezelő-és 

adatminőség-ellenőrzési tevékenység 

tervezett változása 

/3. melléklet jh)/ 

Változásokat 

részletesen leíró levél 

(SZÜF – „NKVH: ETS 

változás bejelentés” 

ügytípus) 

Amennyiben a változás 

nem érinti a kibocsátási 

engedély tartalmát, nem 

szükséges a módosítás, az 

Üzemeltetőnek nincs 

teendője. 

A kibocsátások a kibocsátási 

engedélyben előírt, illetve a jóváhagyott 

adatmeghatározási szintekhez tartozó 

pontosságnál nagyobb pontossággal 

határozhatók meg 

Haladéktalanul 

1. Változásokat 

részletesen leíró levél és 

az Adatbázisban 

generált pdf formátumú 

engedély-módosítási 

adatlap beküldése 

cégkapun keresztül 

(SZÜF – „NKVH: ETS 

változás bejelentés” 

ügytípus) 

 

2. Engedély 

módosítására vonatkozó 

igazgatási szolgáltatási 

díj befizetésének 

igazolása 

1. Az engedély 

módosítása gombra 

kattintva a megjelenő 

adatlap kitöltése a 

megváltozott adatoknak 

megfelelően  

 

2. Mellékletek 

feltöltése  

(pl. kockázatértékelés, 

bizonytalanság-elemzés 

stb.) 

A létesítményben folytatott 

tevékenység leírása 

/3. melléklet h)/ 

Amennyiben a változás a már kiadott, 

alapengedély* tartalmát is érinti a változás 

nyomán kiadott alapengedély* véglegessé 

válását követő 15 napon belül Változásokat 

részletesen leíró levél 

(SZÜF – „NKVH: ETS 

változás bejelentés” 

ügytípus) 

Amennyiben a változás 

nem érinti a kibocsátási 

engedély tartalmát, nem 

szükséges a módosítás, az 

Üzemeltetőnek nincs 

teendője. 

a változást követő 15 napon belül 

A környezethasználat feltételeit 

megállapító, alapul szolgáló engedély 

adataiban bekövetkezett változás 

/3. melléklet g)/ 

A változás nyomán kiadott alapengedély* 

véglegessé válását követő 15 napon belül 

* alapengedély: környezethasználat feltételeit megállapító hatósági határozat  


