
Útmutató a Hűtőközeg jelentés elkészítéséhez 

 

A hűtőközeg jelentés elkészítéséhez lépjen be Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Klímagáz 

adatbázisába a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ címről. A „Vezérlőpult” 

menüben, a „Klímagáz jelentés 2015” fülre kattintva tudja elindítani a jelentést (1. ábra). 

 

1. ábra. Jelentéstétel indítása 

Adatok beírása, a jelentés beküldése 

A jelentés adatait hűtőközegenként kell megadni. Ehhez a jelentési forma tetején található 

legördülő menüből ki kell választani a megfelelő hűtőközeget. A „Hozzáad” gombbal (2. 

ábra) megjelenik a jelentési forma (3. ábra). Amennyiben nem talál megfelelő hűtőközeget a 

lenyíló menüben, kérjük, jelezze a http://nkvh.kormany.hu oldalon található e-mail címen. 

 

2. ábra. Klímagáz hozzáadás funkció 

Amennyiben több típusú hűtőközegről ad le jelentést, úgy minden egyes bevitel esetén ki kell 

választani a megfelelő hűtőközeget. Téves hűtőközeg-választás esetén a fül jobb sarkában 

található „x”-szel törölheti a tévesen felvett klímagáz fajtát (3. ábra). Felhívjuk a figyelmét, 

hogy ebben az esetben minden rögzített adat törlődik amit az adott gázfajtához korábban 

felvitt! 

 

3. ábra. Tévesen felvett klímagáz törlése 

https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
http://nkvh.kormany.hu/


Amennyiben mind a beszerzés, mind az értékesítés vagy felhasználás más országban is 

megtörtént, kérjük bővítse a beírási felületet a megfelelő ország legördülő menüből történő 

kiválasztásával, és a „Hozzáad” gombbal. Téves kiválasztás esetén az ország is törölhető az 

ország neve melletti „x”-re kattintva, azonban az addig beírt adatok elvesznek. 

 

A jelentéstételhez szükséges adatok a beírás pillanatában rögzülnek, így ha az adatrögzítést 

egy másik időpontban (másnap, vagy hosszabb kihagyás után) folytatja, akkor az előzőleg 

beírt adatok megjelennek. 

 

Amikor befejezte az adatok beírását (mindegyik hűtőközeg esetén), a forma tetején található 

„A jelentés beküldése” gombra kattintva küldheti be jelentését (4. ábra).  

 

 
4. ábra. Jelentéstétel beküldése 

A jelentés beküldést a Klímagáz adatbázis visszaigazolja (5. ábra). 

 

 
5. ábra. Visszaigazolás jelentésről 

 

Az adatokat módosíthatja is a jelentés beküldése után megjelenő, „Adatok helyesbítése” 

gombra kattintva (6. ábra).  

 

 
6. ábra. Jelentés helyesbítése 

Automatikus szűrések 

A jelentési forma CFC és HCFC esetén a rendelkezéseknek megfelelő szűrést biztosítja.  

 

Nevezetesen: 

 

1) CFC sem új, sem regenerált formában, sem rátöltésre, sem áttelepítésre nem használható (a 

CFC-t tartalmazó hűtőkörök csak addig üzemeltethetők, amíg elegendő töltet maradt bennük, 

rátölteni tilos). Az esetleg meglévő raktárkészletet ártalmatlanítással fel kell számolni. 

  



2) 2009. január 1-től csak regenerált HCFC-k forgalmazhatók és használhatók fel, gyári újak 

vétele és alkalmazása tilos. A reciklált (visszanyert) HCFC-k nem forgalmazhatók, csak 

utántöltésre használhatók fel, új telepítés esetén nem alkalmazhatók feltöltésre. 

 

Ezek az információk a „Hűtőközeg” fül alatt szövegesen is megjelennek. Felhívjuk a 

figyelmét, hogy a CFC és HCFC esetén az Európai Unión kívüli felhasználás jelenthető, de ne 

feledje, hogy az export csak a Bizottság engedélyével történhet. 

 

A korábbi gyakorlattól eltérően már nincs szűrés a tevékenységi területre nézve, kérjük 

figyeljen rá, hogy pl. HR-I képesítésű cég ne nevezzen meg járműklímás (MR) területet a 

felhasználás esetén. 

 

Adathibák jelzése 

 

A táblázat utolsó sorában megjelenő „Technológiai veszteség” adatot a rendszer úgy képzi, 

hogy — hűtőközegenként — a nyitókészlethez hozzáadja az összes beszerzést (forrás, azaz 

hűtőközegkészlet-növekedés), majd levonja belőle a felhasználást, értékesítést és a 

zárókészletet (hűtőközegkészlet-fogyás). Ennek forrása a felhasználás során szükségszerűen 

megjelenő technológiai és egyéb veszteség. Ez az érték nem lehet negatív, ha mégis negatív 

eredmény jelenik meg, a Klímagáz adatbázis figyelmeztetést ír ki, és a jelentés a korrekcióig 

nem fejezhető be. 

 

Ugyanígy figyeli a Klímagáz adatbázis azt is, hogy hűtőközegfajtánként a forrás (nyitókészlet 

és beszerzés) nem lehet kevesebb, mint az értékesítés és zárókészlet együttesen. Nem 

megfelelő adatok esetén ez esetben is figyelmeztetést küld a Klímagáz adatbázis, és a jelentés 

nem zárható le. Tekintettel arra, hogy a felhasználás során nem kell rögzíteni a hűtőközeg 

fajtát, ezért csak akkor jelez adathibát a Klímagáz adatbázis, ha a felhasználástól függetlenül 

is meghaladja az értékesítés a forrást. 


