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ÚJ FELHASZNÁLÓ  
JOGOSULTSÁGOK ÉS JELENTÉSÜK 

 

Lehetséges jogosultságok 

 AR (meghatalmazott képviselő) 

 AAR (további meghatalmazott képviselő) 

 

Minden számlához legalább két AR regisztrációja kötelező. Amennyiben a 

számlatulajdonos visszaadáson kívül egyéb tranzakciókat is szeretne 

végrehajtani, szükséges a két AR-en kívül AAR regisztrációja is.   



ÚJ FELHASZNÁLÓ  
REGISZTRÁCIÓ MENETE 

 

A Közösségi Forgalmi 

Jegyzékben az „Első 

alkalommal belépő felhasználó”, 

majd az „EU Login-azonosító 

létrehozása” gombra kell 

kattintani.  

 

 

 

 

 

 



ÚJ FELHASZNÁLÓ  
REGISZTRÁCIÓ MENETE 

A Jegyzék ekkor átirányít az EU 

Login oldalára, ahol létre kell 

hozni egy fiókot. 

 

 

 

 

 

 



ÚJ FELHASZNÁLÓ  
REGISZTRÁCIÓ MENETE 

Ezután a Jegyzék felületén be kell 

jelentkezni. Ismételten az „Első 

alkalommal belépő felhasználó” 

gombra kell kattintani, majd, mivel 

már rendelkezik EU Login 

azonosítóval, a „Bejelentkezés” 

gombra. 

 

 

 

 

 

 



ÚJ FELHASZNÁLÓ  
REGISZTRÁCIÓ MENETE 

Bejelentkezés után a bal felső sarokban a felhasználó 

neve alatt megtalálható a felhasználó egyedi 

azonosítója, más néven az URID azonosító, ami a 

hatóságnak szükséges a számlá(k)hoz való 

hozzárendeléshez. 

 

Az URID azonosítót fel kell tüntetni a Felhasználói 

Regisztrációs kérelmen! 

 

 

 

 

 



ÚJ FELHASZNÁLÓ  
REGISZTRÁCIÓ MENETE 

 

A sikeres regisztrációt követően a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság honlapján, illetve a 

Klímagáz Adatbázis bejelentkező felületén is megtalálható Felhasználói Regisztrációs 

kérelmet ki kell tölteni, és postai úton be kell küldeni a Hatóságnak.  

 

Figyelem!  

A sikeres regisztrációhoz továbbá az alábbi dokumentumok szükségesek (a lista 

a Felhasználói Regisztrációs kérelemben is megtalálható): 

 Közjegyző által hitelesített személyigazolvány másolat 

 Közjegyző által hitelesített lakcímkártya másolat  

 A Számlatulajdonos(ok) közjegyző által hitelesített aláírási 

címpéldányának eredeti példánya 

 Nyilatkozat a Számlatulajdonos részéről 

 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

 

 

 

 



ÚJ FELHASZNÁLÓ  
REGISZTRÁCIÓ MENETE 

 

A Hatóság megvizsgálja a beérkezett kérelmet, és megfelelő kérelem esetén végrehajtja 

az új felhasználó számlákhoz való hozzárendelését, majd postai úton kiküldi az új 

felhasználónak az un. „ Feljogosító kulcs”-ot. 

 

A Feljogosító kulcsot a regisztrációt követő első bejelentkezéskor meg kell adni a bal 

felső sarokban a név és URID azonosító alatt található „Feljogosító kulcs megadása” 

gombra kattintva, ezzel válik teljessé a regisztráció. 

 

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat új felhasználó 

esetében kötelező, korábbi felhasználók adatainak módosítását nem áll 

módunkban elfogadni! 
 

 

 

 

 



ÚJ SZÁMLA NYITÁSA  

Azon ügyfelek, akik szeretnének a forgalmi jegyzékben számlát nyitni, de nem 

rendelkeznek érvényes ÜHG kibocsátási engedéllyel, a következő számlákat 

választhatják:  

 

 Közönséges ügyfélszámla  

 Kereskedési számla    

 

A számlanyitásról és benyújtandó dokumentumokról részletes leírást a Bizottság 

389/2013/EU rendelete ad (18. cikk, 22. cikk, 24. cikk) 



FELADATOK A JEGYZÉKBEN 

Figyelem! A kiírt feladatokat minden esetben jóvá kell 

hagyni, különben nem teljesülnek! 
 

 Adatmódosítás 

Adatok módosítása esetén a kiírt feladatokat a Hatóság hagyja jóvá. (e-mail 

cím, telefonszám, kapcsolattartó személy stb.) 

 Visszaadás 

A visszaadást, egyéb ügyletekkel ellentétben, AR is jóváhagyhatja, az utalás 

azonnal teljesül. A visszaadás határideje április 30. 

 Egyéb ügyletek 

Más számlára való utalás esetén fel kell venni az adott számlát a megbízható 

számlák listájára, ez 7 munkanap alatt teljesül. 

Ez után lehet csak elindítani az utalást, ami 26 óra késleltetési idő teljesül. 



BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

A felhasználói adatokban (pl. telefonszám) történő változás esetén a 

Jegyzékben is módosítani kell a megfelelő adatokat!  

 

Két típusú módosítás lehetséges: 

 

 Elérhetőségben történő változás (telefonszám, e-mail cím stb.) 

Ebben az esetben elég elindítani az adatmódosítást a jegyzékben, a feladatot a       

Hatóság jóváhagyja. 

 Személyiigazolvány-szám 

Amennyiben változik, az új személyi igazolvány közjegyző által hitelesített 

másolatát meg kell küldeni a hatóság részére. 

 



BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 

 

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a 

Számlatulajdonos adataiban ÜHG engedélymódosítás-köteles 

változás történik (pl. név, székhely), úgy az adatok módosítását 

csak az új ÜHG engedély kiadását követően áll módunkban 

végrehajtani! 

 

 



BEJELENTKEZÉSI HIBA A FORGALMI JEGYZÉKBE 
Ha a bejelentkezési folyamat során nem kap sms-ben azonosítót, az alábbi 

kérdésekre adott válaszait küldje el az euetshatosag@itm.gov.hu címre:  

 

 EU Login UID vagy EU Login Felhasználó név vagy EU Login email cím  

 Teljes telefonszám ország kóddal együtt   

 Szolgáltató neve 

 Működik-e a telefon roaming módban 

 Telefon típusa és IMEI száma  

 Eddig rendben megkapta-e az sms kódokat  

 Mikor kapott utoljára sms-t a bejelentkezéshez kapcsolódóan 

 

A probléma bejelentése után a felhasználónak kiküldésre kerül egy teszt üzenet 

(külföldi telefonszámról). Amennyiben a teszt üzenet megérkezett (szükség esetén a 

telefon újraindítását követően) ismételje meg a bejelentkezést, majd a bejelentkezés 

sikeréről/sikertelenségéről tájékoztassa a Hatóságot.  
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FORGALMI JEGYZÉKKEL KAPCSOLATOS DÍJAK 

 Felügyeleti díj  

- Mértéke a kiosztott minden egyes ÜHG- egység után évi 5 forint, ezer forintra 

kerekítve,  

- Díjfizetési határidő a tárgyévet követő év február 28.  

- (80/2012 (XII.28.) NFM rendelet; 2012. évi CCXVII. Törvény) 

 Számlavezetési díj 

- Mértékét a 410/2012 (XII.28.) korm. Rendelet 4. melléklete szabályozza, 

- A számlavezetési díjról kiállított számlát a Hatóság a Klímagáz adatbázis útján 

küldi meg a számlatulajdonosoknak,  

- Díjfizetési határidő a számlán kerül feltüntetésre 

 

FIGYELEM! A Hatóságnak nem áll módjában megőrizni a teljesítési határidő 

előtt több mint 30 nappal befizetett díjakat, azok visszautalásra kerülnek! 

(felügyeleti-, számlavezetési-, igazgatási és szolgáltatási díj) 

 

 



SZÁMLÁK I. 

 Felügyeleti díj  

 A felügyeleti díj beérkezését követően 30 napon belül a Hatóság számlát állít ki, 

 amit a klímagáz adatbázis útján küld meg a számlatulajdonos részére  

 

 Számlavezetési díj 

 A Hatóság a kiállított számlát a klímagáz adatbázis útján küldi meg, ami alapján 

 a számlatulajdonosnak a megadott határidőig kell befizetni a számlavezetési 

 díjat  

 

 

 



SZÁMLÁK II. 

 Igazgatási szolgáltatási díj  

A Hatóság a megfizetett igazgatási és szolgáltatási díjról nem állít ki számlát.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díjat a könyvelésben - mint jogszabályon alapuló hatósági díj - az anyagjellegű 

ráfordításokon belül lévő egyéb szolgáltatások között kell kimutatni. Az igazgatási szolgáltatási díj a Hatóság 

közhatalmi tevékenységével kapcsolatos bevétel, mely nem minősül gazdasági tevékenységnek az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi 127. törvény 7.§-a szerint, így számla kibocsátási kötelezettség sem áll fenn.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj elszámolását az engedélyező eljárás lezárásaként kiadott hatósági döntés 

(határozat és végzés) illetve a befizetést igazoló banki kivonat alapján kell elvégezni. 

A számvitelről szóló 2000. évi 100. törvény 78. § (4) szerint az egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti 

évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem számolt (figyelembe nem vehető) illetéket, 

jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjat, egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási 

eljárási díjat, bankköltséget (a kamat kivételével), biztosítási díjat, (…) a számlázott, a fizetett, a 

szerződésben meghatározott (számított), a bevallott összegben kell kimutatni. 

  

A könyvelés bizonylata az igazgatási szolgáltatási díjak esetében a bankkivonat, háttér dokumentációja a 

kiadott határozat vagy végzés.  
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET! 


