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I. Alkalmazott jogszabályok
2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről (a továbbiakban: 2007. évi LX. törvény)
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
14/2015. (II.10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget
lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről (a továbbiakban:
14/2015. (II.10.) Korm.rendelet)
60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról
80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes
tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról
517/2014/EU rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról
1025/2012/EU rendelet az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi
irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a
2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről
1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló
517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkében említett jelentés formájának
és benyújtása módjának meghatározásáról
2015/2065 bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján a tagállamok képzési és képesítési programjainak bejelentésére szolgáló
értesítés formátumának meghatározásáról
2015/2066 bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó elektromos
kapcsolóberendezések telepítését, szervizelését, karbantartását, javítását vagy használaton
kívül helyezését vagy a fluortartalmú üvegházhatású gázok helyhez kötött elektromos
kapcsolóberendezésekből való visszanyerését végző természetes személyek képesítésére
vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról
2015/2067 bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez kötött hűtő-,
légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések, valamint a hűtőkamionok és -pótkocsik
fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó hűtőegységei tekintetében a természetes
4

személyek képesítésére, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, helyhez
kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések tekintetében a vállalatok
képesítésére vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek
meghatározásáról
2015/2068 bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken és
berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról
304/2008/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete
alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi
rendszerek és tűzoltó készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére
vonatkozó minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról
306/2008/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete
alapján egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokból előállított oldószerek különféle
berendezésekből való visszanyerését végző szakemberek képesítésére vonatkozó
minimumkövetelmények és kölcsönös elismerési feltételek meghatározásáról
307/2008/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete
alapján a gépjárművekbe szerelt, egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó
légkondicionáló rendszerek tekintetében a szakemberek részére szervezett képzési programok
minimumkövetelményeinek és a képzési igazolások kölcsönös elismerési feltételeinek
meghatározásáról
1497/2007/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete
alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött tűzvédelmi
rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról
1516/2007/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendelete
alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez kötött hűtő-,
légkondicionáló és hőszivattyú-berendezések általános szivárgásellenőrzési követelményeinek
megállapításáról
2001/95/EK irányelv az általános termékbiztonságról
2006/42/EK irányelv a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról (átdolgozás)
2014/35/EU irányelv a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett
elektromos
berendezések
forgalmazására
vonatkozó
tagállami
jogszabályok
harmonizációjáról
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II. Regisztrációval kapcsolatos kérdések
1. Hol érhető el a Klímagáz adatbázis a regisztráció megkezdéséhez?
A Klímagáz adatbázis a www.nkvh.kormany.hu címen, a „Klímagáz adatbázis” megnevezésű
menüpontot választva vagy a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ oldalon érhető
el.

2. Hogyan kell regisztrálni a Klímagáz adatbázisba?
A regisztrációhoz a Klímagáz adatbázis nyitóoldalán, valamint a www.nkvh.kormany.hu
címen megtalálható és letölthető regisztrációs útmutató („letölthető anyagok”, majd
„klímagázokkal kapcsolatos anyagok” menüpont alatt) nyújt segítséget. Kérjük, hogy a
regisztrációt az útmutatóban leírt módon végezze el.

3. Miért, milyen esetben kell regisztrálnom?
A 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 5. § (2) szerint a
Klímagáz adatbázisba való regisztrációra köteles:
Alkalmazás
tulajdonosként,
üzemeltetőként
(természetes
személyeknek
és
vállalkozásoknak is) regisztrálnia szükséges, amennyiben az alkalmazás (berendezés)
regisztrációra kötelezett (A 6. kérdésnél talál bővebb információt arról, hogy mely
alkalmazások szivárgásvizsgálatra kötelezettek).
Képesített vállalkozásként akkor kell regisztrálni, ha F-ÜHG közeggel (fluortartalmú
üvegházhatású gáz), vagy ORLA-val (ózonréteget lebontó anyaggal) kapcsolatos
tevékenységet végez (hűtőkört telepít, karbantart, berendezéssel vagy hűtőközeggel
kereskedik).
Képesített személyként azon természetes személyeknek szükséges a Klímagáz adatbázisban
regisztrálni, akik jelentkezni kívánnak Klímagáz képzésre, valamint képesített vállalkozás
foglalkoztatottjaként klímagázzal kapcsolatos tevékenységet kívánnak végezni.
A Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 24. pontja szerint regisztrált vállalkozásnak minősül a
képesített vállalkozások körébe nem tartozó gazdálkodó szervezet, különösen az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási
keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10/B. § (1a) bekezdés
szerinti vállalkozás, a gyártó, az ártalmatlanító, a regeneráló, a berendezéstulajdonos, a
berendezéssel tevékenységet végző nagykereskedő és viszonteladó, amely klímagázt
tartalmazó berendezéssel vagy ilyen anyaggal kapcsolatos tevékenységben érintett, és
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.
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4. Kinek kell természetes személyként regisztrálni a Klímagáz adatbázisba?
Természetes személyként is végezhetek klímagázokkal kapcsolatos
tevékenységet?
Az uniós és hazai jogszabályok szerint kizárólag képesített vállalkozás végezhet
klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet. Természetes személy kizárólag képesített
vállalkozás alkalmazottjaként végezhet klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet. Az
egyéni vállalkozó is vállalkozásnak minősül.
Azon természetes személyeknek kell a Klímagáz adatbázisban regisztrálnia, akik
-

-

jelentkezni szeretnének Klímagáz képzésre, képesítést kívánnak szerezni, valamint
képesített vállalkozás foglalkoztatottjaként klímagázzal kapcsolatos tevékenységet
kívánnak végezni és nincs regisztrációjuk a Klímagáz adatbázisban.
amennyiben van képesítésük, de még nem regisztráltak a Klímagáz adatbázisba.
(Ebben az esetben a további teendőkről a 30-31. kérdéseknél található bővebb
információ)

Amennyiben nem képesített személyként kíván tevékenykedni, csak akkor regisztráljon
természetes személyként a Klímagáz adatbázisba, ha regisztrációra köteles alkalmazást (ld.
előző pontban) üzemeltet, tulajdonol, tárol.

5. Mely vállalkozásnak kell vállalkozásként regisztrálnia Klímagáz
adatbázisba?
a) Képesített vállalkozásként:
- Minden olyan vállalkozásnak, amely klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal
működtetett alkalmazásokat Magyarország területén gyárt, behoz vagy kivisz, címkéz,
valamint forgalomba helyez, értékesít, valamint közvetít;
- Minden olyan vállalkozásnak, amely klímagázt vásárol, elad, felhasznál, új címkével lát
el, szivárgásvizsgálatot és visszanyerést végez, regenerál, ártalmatlanít, valamint
regenerálásra vagy ártalmatlanításra lead;
- Minden olyan vállalkozásnak, amely klímagázzal előtöltött vagy azzal működtetett
alkalmazás telepítését, beüzemelését, címkézését, karbantartását, szervizelését,
szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint használaton kívül helyezését végzi;
- Minden olyan üzemeltető, amely regisztrációra kötelezett klímagázt tartalmazó –
honvédségi alkalmazásnak nem minősülő – alkalmazást, valamint üvegházhatású
gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezést üzemeltet, tárol;
- Minden olyan vállalkozásnak, amely más személy vagy szervezet megbízásából szervezi
szivárgásvizsgálatra kötelezett klímagázt tartalmazó alkalmazás telepítését, beüzemelését,
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címkézését, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, javítását, valamint
használaton kívül helyezését végzi.
b) Alkalmazás-tulajdonosként:
- Minden alkalmazás-tulajdonosnak, üzemeltetőnek, aki szivárgásvizsgálatra kötelezett
alkalmazásokat üzemeltet, tárol. (A 6. kérdésnél talál bővebb információt arról, hogy
mely alkalmazások szivárgásvizsgálatra kötelezettek).

6. Mely alkalmazások tartoznak szivárgásvizsgálati kötelezettség alá?
Annak eldöntésére, hogy mely alkalmazások tartoznak szivárgásvizsgálat (azaz regisztrációs
kötelezettség alá), a http://nkvh.kormany.hu oldalon, a „Letölthető anyagok” menüpontban
tájékozódhat a Berendezés regisztráció döntési fája - Helyhez kötött (HR) szektor, illetve az
Berendezés regisztráció döntési fája - Mobil (MR) szektor alapján.
Az 517/2014/EU rendelet értelmében a legalább 5 tonna CO2-egyenértéknek (pl.: 3,49 kg
R-134a, 2,39 kg R-410a, vagy 1,27 kg R-404a) megfelelő mennyiségű, nem hab formájában
tárolt fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó, alábbi típusokba tartozó
alkalmazások kötelezettek szivárgásvizsgálatra.
a) helyhez kötött hűtőberendezések;
b) helyhez kötött légkondicionáló berendezések;
c) helyhez kötött hőszivattyúk;
d) helyhez kötött tűzvédelmi berendezések;
e) hűtőkamionok és - pótkocsik hűtőegységei;
f) elektromos kapcsolóberendezések;
g) szerves Rankine-ciklusok.
A kevesebb, mint 10 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő fluortartalmú üvegházhatású
gázokat tartalmazó hermetikusan zárt alkalmazások nem tartoznak a szivárgásvizsgálat
hatálya alá, amennyiben ezen alkalmazások hermetikusan lezárt voltát címke igazolja.
Nem tartozik a szivárgásvizsgálat hatálya alá az elektromos kapcsolóberendezés,
amennyiben megfelel a következő feltételek valamelyikének:
a) igazolt szivárgási mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente
kevesebb mint 0,1%, és ennek megfelelően címkéztek fel, nem tartoznak az e cikk
szerinti szivárgásvizsgálat hatálya alá.
b) egy a nyomást vagy sűrűséget ellenőrző eszközzel vannak felszerelve, vagy
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c) 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz.
A hűtőkamionok kategóriájába az elsősorban áruszállításra tervezett és gyártott,
hűtőegységgel felszerelt, 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű gépjárművek tartoznak.
2017. január 1. napjától a 3 kg alatti F-ÜHG-t tartalmazó, de legalább 5 tonna CO2egyenértéknek megfelelő gázt tartalmazó (vagy hermetikusan zárt berendezés esetén az
ilyenként felcímkézett és kevesebb mint 6 kg, de legalább 10 t CO2 egyenérték feletti F-ÜHGt tartalmazó) berendezés is szivárgásvizsgálat köteles.
Ezen kívül az 1005/2009/EU Rendelet értelmében a 3 kg vagy annál több ORLA anyagot
tartalmazó hűtő-, légkondicionáló, hőszivattyú-berendezések és tűzvédelmi rendszerek szintén
kötelezettek szivárgásvizsgálatra. ORLA anyagokat új berendezésbe betölteni már tilos.
ORLA tekintetében a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felhívja a figyelmét, hogy ezek az
anyagok szigorú szabályozás alá esnek, mely értelmében az ORLA-val töltött berendezések
2014. december 31. napját követően már csak az első hűtőköri beavatkozást igénylő javításig
üzemelhetnek.
A regisztrációra köteles alkalmazások regisztrációjára a Klímagáz adatbázis „Saját
berendezések” menüpontjában van lehetőség, melynek menetéről ugyanezen menüpont alatt
az „útmutató berendezés felviteléhez” vagy az nkvh.kormany.hu címen megtalálható
„Útmutató szivárgásvizsgálatra köteles berendezések felviteléhez” („letölthető anyagok”,
majd „klímagázokkal kapcsolatos anyagok” menüpont alatt) dokumentumból részletesen
tájékozódhat.

7. Minden, újonnan telepített hűtőközeget (töltet mennyiségtől függetlenül)
tartalmazó alkalmazásra vonatkozóan szükséges elvégezni a regisztrációt?
Az alkalmazás tulajdonosa vagy üzemeltetője kizárólag azokat az újonnan telepített
alkalmazásokat köteles a Klímagáz adatbázisban rögzíteni, amelyek legalább 5 tonna CO2egyenértéknek (vagy hermetikusan zárt alkalmazás esetén legalább 10 tonna CO2egyenértéknek) megfelelő mennyiségű, nem hab formájában tárolt fluortartalmú
üvegházhatású gázokat tartalmaznak.

8. A meglévő, vagy az új alkalmazásokat kell regisztrálni?
A Klímagáz adatbázisban regisztrálni szükséges minden már telepített és minden újonnan
telepített regisztráció köteles alkalmazást. (A 6. kérdésnél talál bővebb információt arról,
hogy mely alkalmazások szivárgásvizsgálatra kötelezettek).

9. Szükséges-e a 3,5 tonna össztömeg alatti, azonban 5 tonna CO2egyenértéknél nagyobb töltettel rendelkező járműveket regisztrálni a
Klímagáz adatbázisba?
Nem, azonban lehetősége van a „Berendezések” menüpontban nyilvántartani ezeket az
alkalmazásokat. Az 517/2014/EU rendelete 4. cikk (2) bekezdés e) pontja alapján kizárólag
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azok a hűtőkamionok és hűtőpótkocsik tartoznak szivárgásvizsgálati kötelezettség alá, melyek
össztömege meghaladja a 3,5 tonnát. Annak eldöntésére, hogy mely járművek tartoznak
szivárgásvizsgálat (azaz regisztrációs kötelezettség) alá, a http://nkvh.kormany.hu oldalon, a
„Letölthető anyagok” menüpontban tájékozódhat „Berendezés regisztráció döntési fája Mobil (MR) szektor” segédlet alapján.

10. Amennyiben egyéni vállalkozóként dolgozom, természetes személyként
is kell regisztrálni?
Igen. Amennyiben egyéni vállalkozóként klímagázzal kapcsolatos tevékenységet folytat, úgy
a tevékenységet végző természetes személyt (akár saját maga is lehet), mint foglalkoztatottat
kell hozzárendelni a vállalkozásához a Klímagáz adatbázison belül. Erre azért van szükség,
mert a képesítések kezelése természetes személy regisztrációjánál lehetséges (pl.: képzésre
jelentkezés). A hozzárendelést a Klímagáz adatbázisba vállalkozásként belépve, a
„Személyzet” menüpont alatt teheti meg. A hozzárendelésnél a természetes képesített személy
regisztrációs adatait kell megadni, többek közt a regisztrációhoz használt e-mail címet és a
hozzá tartozó jelszót.
Abban az esetben, ha akár természetes személyként, akár vállalkozásként a regisztráció
sikeresen megtörtént, azonban bármely okból kifolyólag a regisztrációra tévesen került sor
(pl. nem szerez képesítést, nem vásárol alkalmazást), azt a bejelentkezési felület jobb felső
sarkában megjelenő „Regisztráció törlése” gombbal törölni lehet. Ez a művelet egészen addig
végezhető el, amíg a Klímagáz adatbázisban egyéb – jogszabályban előírt kötelezettséget
keletkeztető – tevékenységet nem végeznek.

11. Mi a teendő, ha rossz kategóriát választottam a regisztráció alatt?
Amennyiben a Hatóság még nem fogadta el képesítését (amennyiben jóváhagyást igényel)
úgy a képesítés „jelentkezés törlése” gombra kattintva visszavonhatja.
Cégképesítési kategória törlése iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton történhet, a
személyre szabott ügyintézési felületen (a továbbiakban: SZÜF) keresztül. A Nemzeti
Klímavédelmi Hatóság hatáskörébe tartozó valamennyi ügy a SZÜF felületén a
„Mezőgazdaság, környezetvédelem” menüponton belül a
„Környezetvédelem”
almenüpontban érhető el az alábbi linken: https://szuf.magyarorszag.hu/.
Új, a tevékenységének megfelelő kategória pedig felvehető a vállalkozás felhasználói fiókjába
lépve, a „Saját adataim” fül alatt a „Saját képesítések” menügombra kattintva, a „Jelentkezés
új képesítésre” gomb használatával, új kategória kiválasztásával.
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felhívja a figyelmét, hogy a VE (berendezés) és NK
(berendezés) kategóriák a felvételt követően nem igényelnek külön hatósági eljárást,
megfelelési nyilatkozat beküldése nem szükséges (mivel gázkezelést nem igényel a
berendezések kereskedelme), viszont a felvételt követően azonnal keletkezik a jogszabály
által előírt díjfizetési kötelezettség.
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A BT (Berendezés tulajdonos) és SZK (Szolgáltatás közvetítő) kategóriák nem díjkötelesek,
de előbbi esetében a regisztrált saját alkalmazások töltetmennyisége (és nem maga a
kategória) alapján 30 Ft /t CO2 egyenérték, de alkalmazásonként legalább 2000 forint,
elektromos kapcsolóberendezések esetében legfeljebb 2 000 000 forint éves felügyeleti díj
fizetési kötelezettség áll fenn.

12. Honnan tudom, hogy hibás, vagy hiányos a regisztrációm?
A regisztráció hibás vagy hiányos adatait a Klímagáz adatbázis hibaüzenettel (piros színnel)
jelzi. A hiányzó adatokról, dokumentumokról a Klímagáz adatbázis automatikus és látható
jelzést mutat. Kérjük, e figyelmeztetésben foglaltak szerint javítsa az érintett adatokat!

13. Hogyan tudom megszüntetni a fiókomat?
Amennyiben a tevékenység megszűnt, vagy egyéb más ok miatt szükséges a törlés, úgy az –
természetes személyek esetében – a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz postai vagy
elektronikus úton megküldött formanyomtatvány benyújtásával kérelmezhető. A „Letölthető
anyagok” között elérhető "Kérelmek Természetes Személy" nevű formanyomtatvány B)
részének kitöltése szükséges a fiók törléséhez.
Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés csak abban az
esetben vehető igénybe, amennyiben az arra jogosult személy által előterjesztett kérelmet a
Hatóság jegyzőkönyvbe foglalja. Egyéb esetben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9.
§ (1) bekezdései alapján kell eljárni. Ebben az esetben a személyre szabott ügyintézési
felületen (SZÜF) keresztül szükséges az erre vonatkozó kérelmet beküldeni elektronikus úton.
(Lásd a 11. kérdést.)
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy regisztráció nem szüntethető meg az alábbi esetekben:
-

Alkalmazás-tulajdonosként regisztráció köteles alkalmazással rendelkezik a Klímagáz
adatbázisban;
Előtöltött alkalmazással, vagy (az F-ÜHG Raktár menüpontban) klímagáz készlettel
rendelkezik;

Az alábbi esetekben a regisztráció törlése helyett az adatok javítása a helyes megoldás:
-

a regisztráció hibás
a regisztráció a régi rendszerben történt
megváltoztak az ügyféli adatok
jogutódlás történt.

A regisztráció javítása történhet az Ügyfél kérelmére. Természetes személyek esetében, a
Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz postai vagy elektronikus úton megküldött, a „Letölthető
anyagok” között elérhető "Változás-bejelentő űrlap (természetes személy)" nevű
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formanyomtatvány benyújtásával kérelmezhető. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó
szervezetek számára a személyes ügyintézés csak abban az esetben vehető igénybe,
amennyiben az arra jogosult személy által előterjesztett kérelmet a Hatóság jegyzőkönyvbe
foglalja. Egyéb esetben az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján kell
eljárni. Esetükben a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül szükséges az
erre vonatkozó kérelmet beküldeni elektronikus úton. (Lásd a 11. kérdést.)

14. Mi az F-Gáz ügyfélazonosító, és hol találom meg? Milyen adatokat kell
megadnom vállalkozásom/személyem beazonosítása érdekében?
Az F-Gáz ügyfélazonosítót a Klímagáz adatbázis a regisztrációt követően automatikusan
generálja, amely azonosító vállalkozás esetében „1” számjeggyel kezdődik, képesített
természetes személyek esetében „2” számjeggyel. Az azonosító egyedi, azt módosítani nem
lehet. Az F-Gáz ügyfélazonosító az ügyféli adatlapra bejelentkezve a belépési felület felső
sávjában található meg.
Az azonosítót minden, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál kezdeményezett ügyintézés
alkalmával szíveskedjen feltüntetni.
Az F-Gáz ügyfélazonosító alkalmas arra, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság egyedileg
beazonosítsa az ügyfeleit. Továbbá alkalmas arra, hogy a Klímagáz adatbázis nyilvános
felületén a „Jogosultság ellenőrzése” menüpontban a természetes személy, vagy vállalkozás
képesítettségét és annak érvényességét bárki ellenőrizze.
Az alkalmazások kódjai „5” számjeggyel kezdődnek.
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III. Változás-bejelentéssel kapcsolatos kérdések
15. Hogyan módosíthatom a vállalkozásom Klímagáz adatbázisban rögzített
adatait illetve természetes személyként a belépési e-mailcímemet?
1. A vállalkozás alapadatai változásáról a Hatóság hatáskörébe tartozó kérelmeket
elektronikus
úton,
a
személyre
szabott
ügyintézési
felületen
(SZÜF-ön,
https://szuf.magyarorszag.hu/) keresztül küldhetik meg. Amennyiben a változás-bejelentés
nem a vállalkozás részéről cégképviseletre jogosult személy részéről kerül beküldésre, úgy az
eljárni jogosult részére kiállított meghatalmazást az űrlap mellékleteként csatolni szükséges.
A Hatóság hatáskörébe tartozó valamennyi ügy a SZÜF felületén a „Mezőgazdaság,
környezetvédelem” menüponton belül a „Környezetvédelem” almenüpontban érhető el az
alábbi linken: https://szuf.magyarorszag.hu/. A kitöltendő nyomtatvány megnevezése:
NKVH: Változás-bejelentő (vállalkozás).
2. Természetes személy belépési e-mailcímének változása esetén az adatmódosításhoz
szükséges a Hatóság honlapjáról letölthető „Változás-bejelentő űrlap (természetes
személy)” kitöltése.
A dokumentumot és a bejelentő természetes személy személyi igazolványának
másolatát ügyfélkapun keresztül https://szuf.magyarorszag.hu/, vagy e-mail üzenet
mellékleteként (.pdf vagy jpg. fájl formátumban) csatolva, vagy postai úton lehet megküldeni
a Hatóság címére (Postacím: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11., Központi postafiók címe:
1440 Budapest, Pf. 1. Email cím: nkvh@itm.gov.hu).

16. Milyen esetben módosíthatóak a vállalkozás jogutódlással kapcsolatos
adatai?
Abban az esetben módosíthatóak a vállalkozás adatai a benyújtott Változás-bejelentő Űrlap
alapján, ha teljes jogutódlás történt, a jogelőd vállalkozás megszűnik. Ez abban az esetben áll
fenn, ha a cégbíróság adatai alapján ugyanarról a vállalkozásról van szó és a megküldött
változás bejelentés a cégbíróság bejegyzésével megegyezik, vagy ha a cégbíróság adatai
alapján is megállapítható a jogutódlás ténye.
Beolvadással, vagy szétválással történő jogutódlás esetén a valóságnak megfelelő módosítás
szükséges, azaz az a vállalkozás rendelkezzen regisztrációval a Klímagáz adatbázisban
(megtartva a régi regisztrációt vagy új regisztrációt létrehozva), akire nézve a 14/2015.
(II.10.) Korm.rendelet 5. §-ában foglalt regisztrációs/nyilvántartási kötelezettségek
fennállnak.

17. Mi a teendőm, amennyiben a vállalkozás adatai megváltoznak?
Amennyiben a vállalkozás adataiban, illetőleg formájában változás következik be, azt
haladéktalanul szükséges bejelenteni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé. A Nemzeti
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Klímavédelmi Hatóság a bejelentés alapján a cégnyilvántartásban, vagy egyéni vállalkozók
nyilvántartásában szereplő adatok ellenőrzését követően átvezeti a bekövetkezett
változásokat. (Bővebb információt a 15. pontban találhat)
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IV. A bejelentkezéssel és az Adatbázis kezelésével, működésével kapcsolatos
egyéb kérdések
18. Elfelejtettem a belépési e-mail címemet, mit tegyek?
Amennyiben nem tud belépni az Adatbázisba, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ügyféli
kérelemre módosítja a belépéshez használni kívánt e-mail címet.
1. A vállalkozás belépési e-mail címének változásáról szóló Változás-bejelentő űrlapot
elektronikus
úton,
a
személyre
szabott
ügyintézési
felületen
(SZÜF,
https://szuf.magyarorszag.hu/) keresztül küldhetik meg a hatóság részére. Amennyiben a
változás-bejelentés nem a vállalkozás cégképviseletre jogosult személye által kerül
beküldésre, úgy a meghatalmazott részére kiállított meghatalmazást az űrlap mellékleteként
csatolni szükséges.
A Hatóság hatáskörébe tartozó valamennyi ügy a SZÜF felületén a „Mezőgazdaság,
környezetvédelem” menüponton belül a „Környezetvédelem” almenüpontban érhető el a
https://szuf.magyarorszag.hu/ linken keresztül. A kitöltendő nyomtatvány megnevezése:
NKVH: Változás-bejelentő (vállalkozás).
2. Természetes személy belépési e-mailcímének változása esetén az adatmódosításhoz
szükséges a Hatóság honlapjáról letölthető „Változás-bejelentő űrlap (természetes
személy)” kitöltése.
A dokumentumot és a bejelentő személy személyi igazolványának másolatát
ügyfélkapun keresztül https://szuf.magyarorszag.hu/, vagy e-mail üzenet mellékleteként (.pdf
vagy jpg. fájl formátumban) csatolva, vagy postai úton lehet megküldeni a Hatóság címére
(Postacím: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11., Központi postafiók címe: 1440 Budapest,
Pf. 1. Email cím: nkvh@itm.gov.hu).
3. Ha „Az Ön által megadott e-mail cím nem található a Klímagáz adatbázisban.”
hibaüzenet jelenik meg, mindenekelőtt ellenőrizze, hogy valóban azzal az e-mail címmel
próbál-e belépni, amely a vállalkozás vagy természetes személy regisztrációjához tartozik.

19. Elfelejtettem a jelszavam, mit tegyek?
Jelszava elfelejtése esetén az Adatbázis nyitóoldalán, a bejelentkezés mező alján található
"Elfelejtettem a jelszavam!" funkció használatával a regisztráció során megadott e-mail címre
érkezik egy link, melyre lépve megadhat egy tetszőleges, kellő hosszúságú és erősségű új
jelszót.
Ha a jelszó-emlékeztető használatával nem kapta meg az új jelszót, javasoljuk, hogy
mindenképpen ellenőrizze a levelezőrendszerében a „Spam üzenetek”-et, valamint azt is,
hogy a regisztrációkor megadott e-mail fiókot használja-e. Ha a probléma továbbra is fennáll,
kérjük vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Ügyfélszolgálatával. Az
Adatbázisba történő ismételt regisztráció elfelejtett belépési adatok esetén szükségtelen.
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20. Hogyan tudom ellenőrizni a természetes személy, illetőleg egy
cég/vállalkozás képesítetti minőségét?
Természetes személy képesítetti minőségét az Adatbázis nyitóoldalán, az „Ellenőrzések”
menüponton belül a „Tevékenységek és klímagáz vásárlás” gombra kattintva ellenőrizheti. A
természetes személy F-Gáz ügyfélazonosító számát beírva az Adatbázis megjeleníti a
természetes személy nevét, képesítését és annak érvényességét.
Cég/vállalkozás képesítetti minőségét az Adatbázis nyitóoldalán, az „Ellenőrzések”
menüponton belül a „Tevékenységek és klímagáz vásárlás” gombra kattintva ellenőrizheti. A
cég/vállalkozás adószámát vagy F-Gáz ügyfélazonosító számát beírva az Adatbázis
megjeleníti a cég/vállalkozás nevét, képesítését, annak érvényességét, valamint hogy a
cég/vállalkozás mely tevékenységek végzésére jogosult.

21. Hogyan tudom ellenőrizni szivárgásvizsgálatra köteles alkalmazás
esetén a szivárgásvizsgálat érvényességét?
Az Adatbázis nyitóoldalán ellenőrizheti az "Ellenőrzések" menüponton belül, a
„Berendezések szivárgásvizsgálata” fülre kattintva. A megjelenő felületen az alkalmazás
(5000..XXXXX - azonosítókóddal kezdődő) azonosítóját, vagy mobil hűtőkamion-és pótkocsi
esetén az alvázszámot és/vagy rendszámot beírva ellenőrizheti, hogy az alkalmazás
szivárgásvizsgálata érvényes-e.

22. Nem működik a mobil applikáció a telefonomon. Mi lehet ennek az oka?
1. Ellenőrizze, hogy mobilkészüléke csatlakozik-e WIFI hálózatra, amennyiben nincs
vagy gyenge erősségű a WIFI-jel, kapcsolja be mobilinternetét.
2. Ha van mobilinternet, de mégsem működik a kiválasztott funkció, akkor lehet, hogy
nem a legfrissebb verzió került letöltésre. Android operációs rendszer esetében a
Google Play Áruházból, IOS rendszerű készüléken az App Store-ból töltheti le az
alkalmazás legfrissebb verzióját (Klímagáz adatbázis néven tud rákeresni).
3. Ha van WIFI, és a legfrissebb verzió van a telefonon, szíveskedjen minden esetben
ellenőrizni, hogy érvényes képesítéssel rendelkezik-e, a vállalkozás hozzárendelte-e
természetes személyi fiókját az Adatbázisban regisztrált vállalkozói felületén
keresztül. Győződjön meg arról, hogy ténylegesen megkapta-e a megbízást (illetve azt
elfogadták-e) a berendezés jegyzőkönyvének elkészítésére.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti
Klímavédelmi Hatóság Ügyfélszolgálatával.
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V. Jelentéstétellel,
kérdések

nyilvántartással,

adatszolgáltatással

23. Kell-e képesített vállalkozásoknak jelentést
szolgáltatni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé?

kapcsolatos

küldeni/adatokat

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által üzemeltetett Klímagáz adatbázisban azon ügyfelek,
akik klímagázokkal kapcsolatos tevékenységeket végeznek (képesített vállalkozás), a saját
felhasználói felületükre belépve, jogszabály által megállapított határidő (8 nap) betartásával
az alábbi nyilvántartásokat vezetik (az adott vállalkozás tevékenysége/képesítése
függvényében) :
-

-

-

Az F-ÜHG Raktár menüpontban az ömlesztett (tartályban lévő) klímagáz készlet
nyilvántartása
(F-ÜHG vagy ORLA
anyagok vásárlása,
értékesítése,
alkalmazásbabetöltése, felhasználása, ártalmatlanításra, regenerálásra átvétele, vagy
leadása, illetve egyéb felhasználása esetén).
Az Előtöltött berendezések menüpontban: helyszíni hűtőköri szerelést igénylő
alkalmazások készletének nyilvántartása.
Az Előtöltött berendezések Telepítési Tanúsítvány menüpontban: a forgalmazó
által kiadott helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött alkalmazások telepíttető
(természetes személy vagy vállalkozás) részére történő értékesítéséhez szükséges
tanúsítványok generálása és nyilvántartása.
A Szerződött berendezések menüpontban: a képesített vállalkozások által kezelt
szivárgásvizsgálat köteles alkalmazások jegyzőkönyvei.

A fenti nyilvántartások vezetésén túl a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság a klímagázokkal
végzett tevékenységekről további jelentéseket nem kér. A korábbi „Éves klímagáz
jelentést”, illetve az „LM/FL” adatszolgáltatást is felváltotta az F-ÜHG Raktár menüpont
vezetése.

24.
Kell-e
alkalmazás-tulajdonos
ügyfélnek
jelentést
küldeni/
nyilvántartást vezetni/adatot szolgáltatni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
felé?
A Klímagáz adatbázisba kizárólag azon helyhez kötött alkalmazások, illetve hűtőkamionokés pótkocsik regisztrációja kötelező, melyek szivárgásvizsgálatra kötelezettek (ld. bővebben a
6. pontban). Általában a háztartási split-klímák, háztartási mobilklímák, illetve a
(személygépjárművek szervizelése során használt) mobil klímagáz töltő alkalmazások
nem tartoznak ezen kategóriába. Főszabály, hogy az elektromos kapcsolóberendezések is
regisztrációra köteles alkalmazások. Elektromos kapcsolóberendezések esetén a regisztrációs
kötelezettség abban az esetben nem áll fenn, amennyiben az elektromos kapcsolóberendezés
igazolt szivárgási mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente kevesebb mint
0,1%, és ennek megfelelően címkéztek fel vagy 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú
üvegházhatású gázt tartalmaz.
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Ezen kívül az alkalmazás-tulajdonosnak jogszabályi kötelessége, hogy a szivárgásvizsgálatra
köteles alkalmazások karbantartására (szervizelésére) képesített vállalkozást bízzon meg, és
gondoskodjon a szivárgásvizsgálatok megfelelő gyakorisággal történő elvégzéséről.
A legalább 500 tonna CO2-egyenértéknek megfelelő mennyiségű fluortartalmú
üvegházhatású gázt tartalmazó berendezések üzemeltetőinek gondoskodniuk kell arról, hogy a
berendezés fel legyen szerelve szivárgásészlelő rendszerrel, amely szivárgás esetén riasztja az
üzemeltetőt vagy egy szervizelő vállalkozást. Ez a kötelezettség az alábbi berendezések
tekintetében áll fenn:
-

helyhez kötött hűtőberendezések;
helyhez kötött légkondicionáló berendezések;
helyhez kötött hőszivattyúk;
helyhez kötött tűzvédelmi berendezések;2017. január 1. napját követően telepített
elektromos kapcsolóberendezések;
2017. január 1. napját követően telepített szerves Rankine-ciklusok.

A szivárgásvizsgálatra köteles alkalmazások regisztrációja, valamint képesített vállalkozás
hozzárendelése a Klímagáz adatbázis „Berendezések/ Saját berendezések” menüpontban
történik, az alkalmazás felvitelével, alapadatainak megadásával, valamint képesített
vállalkozás kiválasztásával, melynek menetéről az „Útmutató szivárgásvizsgálatra kötelezett
berendezések felviteléhez” dokumentumból részletesen tájékozódhat.
A Klímagáz adatbázisban opcionálisan azon alkalmazások is nyilvántarthatók, melyek nem
regisztráció kötelesek (pl. egyéb mobilalkalmazások).
Az alkalmazás tulajdonosok részéről egyéb adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, egyéb
jelentést nem kell megküldeni.
Az alkalmazásokkal kapcsolatos további adatszolgáltatási feladatokat az alkalmazás
karbantartásához (szervizeléséhez) megbízott képesített vállalkozás végzi el. Többek
között az alkalmazáshoz tartozó műszaki adatokat is – gáz típusa, töltet tömege, szén-dioxidegyenértéke, GWP – a megbízott képesített vállalkozás rögzíti.

25. Hogyan történik a felhasznált/vásárolt/értékesített
készletére vonatkozó nyilvántartás vezetése?

klímagázok

A Klímagáz adatbázis „F-ÜHG Raktár” menüpontjában kell rögzíteni az F-ÜHG és ORLA
anyagok vásárlását, értékesítését, alkalmazásokba betöltését, egyéb felhasználását,
regenerálásra, vagy ártalmatlanításra leadását, vagy átvételét. A készletváltozás rögzítésére
jogszabály által meghatározott határidő (8 nap) áll rendelkezésre, így tehát a készlet változását
elegendő 8 naponként összesítetten megadni. (Ezen funkció felváltja a korábbi éves klímagáz
jelentést, illetve az LM/FL adatszolgáltatást.)
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Klímagázok kezelésére (a Klímagát adatbázisban is) csak az arra képesített vállalkozások
jogosultak (például: HR-I., HR-II., MR-I, NK (klímagáz)). Amennyiben nem látja az F-ÜHG
Raktár menüpontot, ellenőrizze képesítésének érvényességét, tartalmát.

26. Hogyan történik az előtöltött alkalmazások (pl. split klímák) készletéről
szóló nyilvántartás vezetése?
Kizárólag a helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött alkalmazásokról szükséges a
nyilvántartást vezetni (Pl. split klímák. A járművek, a háztartási mobil klímák általában nem
tartoznak ezen kategóriába.). A Klímagáz adatbázis „Berendezések/Előtöltött berendezések”
menüpontjában kell azon vállalkozásoknak jogszabály által meghatározott határidőn belül (8
nap) rögzíteniük a fizikai raktárukban található előtöltött alkalmazásokat, akik jogosultak
értékesítésre [HR-I., HR-II., MR-I, MR-II, VE (berendezés), NK (berendezés)]. Az
alkalmazások adatait típusonként kell megadni, majd ezen belül a rendelkezésre álló
darabszámot kell vezetni.

27. A Klímagát adatbázisban a nyilvántartás
szolgáltatásán kívül kell-e jelentést tenni az EU felé?

vezetésén/

adatok

Igen, de csak abban az esetben, ha az EU-n kívülről évente importált/exportált, ömlesztett
gázok mennyisége eléri a 100 tonna CO2-egyenérték feletti mennyiséget, illetve
amennyiben a forgalmazott előtöltött berendezések össz-töltetmennyisége eléri az 500 tonna
CO2-egyenértéket, valamint klímagázok megsemmisítésére irányuló tevékenységek
esetében. Ezen tevékenységek végzésére jogosult vállalkozásoknál a Klímagáz adatbázisban
történő regisztráció és nyilvántartások vezetése nem váltja ki az 517/2014/EU Rendelet 19.
cikk szerint benyújtandó jelentést. Ezen esetekben közvetlenül az EU BDR adatbázisába
kell jelentést tenni az alábbi linken található útmutatók segítségével:
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm
https://bdr.eionet.europa.eu/
https://bdr.eionet.europa.eu/help/fgases

28. Az előtöltött berendezések EU-n kívüli importjával kapcsolatban milyen
teendők vannak?
Az EU Bizottság honlapján megjelent az előtöltött berendezések EU-n kívüli importjához a
2017. január 1. napjától fennálló kvóta beszerzési kötelezettséggel kapcsolatban frissített
útmutató. Az Útmutató az alábbi linken található:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/fgas/docs/guidance_equipment_importers_hu.pdfA fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a
842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU rendelet (a
továbbiakban: 517/2014/EU Rendelet) 14. cikke alapján 2017. január 1. napjától az évente
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100 t CO2 egyenérték össz-töltet mennyiség felett csak úgy lehet előtöltött berendezést
először behozni az EU-ba (EU-n belüli kereskedelemre nem vonatkozik), ha az importőr a
berendezésben lévő töltetmennyiség(ek)nek megfelelő mennyiségű kvótával rendelkezik. A
kvóták nyilvántartása az EU Bizottság „HFC Registry” nevű adatbázisában történik.
Ahogyan
azt
az
EU
Bizottság
témával
foglalkozó
weboldalán
(http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm) is jelzik: “The quotas are
allocated in tonnes CO2 equivalent to importers and producers of 'bulk' gases. Quotas are not
allocated to producers and importers of gases contained
in
products
and
equipment.” Tehát az előtöltött berendezés importjával foglalkozó vállalatok nem
kapnak ingyenes kvóta kiosztást (a tartályban, ömlesztett módon importált F-gázokhoz
hasonlóan), hanem
azt
más
–
kvótával
rendelkező
vállalattól
kell
beszerezniük („authorization” / „delegation of quotas”). Adatvédelmi okokból nem
nyilvános, hogy mely vállalatok rendelkeznek kvótával, így ebben a Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság nem tud segítséget nyújtani. Érdemes azon vállalatoknál érdeklődni, akik a
tartályban, ömlesztett módon, EU-n kívülről importált F-gázok forgalmazása kapcsán az EU
Bizottságtól ingyenes kvóta kiosztásban részesülnek. A 2021-2023-ig kvóta kiosztásban
részesülő vállalatok listája az alábbi jogszabályban található: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D1604&from=EN
Tehát annak a vállalkozásnak, aki először hozza be az EU-ba az előtöltött berendezéseket
évente 100 t CO2 egyenérték össz-töltet mennyiség felett, az alábbi teendői vannak az EU-n
kívülről történő import előtt:
1. Regisztrálni kell az EU Bizottság HFC Registry adatbázisában. Ehhez útmutatót itt
találnak:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/fgas/docs/guidance_document_en.pdf
2. Kvótával rendelkező vállalattól kvóták beszerezése („authorization” / „delegation of
quotas”) Ezen folyamatról az alábbi útmutatóban találnak részletesebb leírást:
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_quota_transfer_fgas_portal_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/fgas/docs/guidance_equipment_importers_hu.pdf
(2a. – 2018. január 1. napjától hitelesítővel is ellenőriztetni kell a dokumentációt, melyről a
fent említett útmutató 6. fejezetében találnak információt.)
3. A kvóták beszerzése után a berendezésre vonatkozóan (a további címkézési
követelményeken kívül!) egy úgynevezett „Declaration of conformity”(Megfelelőségi
nyilatkozat) dokumentumot kell kiállítani, melynek tartalmáról és formátumáról a fent
említett útmutató 5. fejezetében, valamint a következő jogszabályban találnak
inromációt: Commission Implementing Regulation (EU) 2016/879: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0001.01.ENG
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4. Az import utáni évben az F-gas Portal jelentési felületén jelenteni kell a felhasznált
kvóták mennyiségéről az 517/2014/EU Rendelet 19. cikk (4) bekezdése szerinti EU
Bizottság felé teljesítendő jelentés keretében (azon vállalkozásoknak, melyek az adott
évben 500 tonna szén-dioxid egyenérték össz-töltetmennyiséget meghaladó előtöltött
berendezést hoztak először forgalomba az EU-ban). Ezen jelentési felületre az adott
vállalkozás HFC-Regsitry-ben található adatai automatikusan átkerülnek, csak a
ténylegesen felhasznált mennyiségről kell jelentést tenni. Erről a fenti útmutató 18.
oldalán találnak bővebb információt.
Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen fent említett adminisztrációs kötelezettséget egyes
esetekben az EU-n kívüli (gyártó) partner magára vállalja azzal, hogy képviseletet hoz létre az
EU-n belül („only representative”). Erre lehetősége van az 517/2014/EU Rendelet 16. cikk 5.
bekezdés utolsó albekezdése szerint. Ezért kérjük, hogy a fenti kötelezettségek
teljesítésével kapcsolatban tájékozódjanak EU-n kívüli partnerüktől.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon magyar előtöltött berendezés gyártókra, akik a
berendezés feltöltéséhez közvetlenül
az
EU-n
kívülről
importálnak
gázt
(nagykereskedő kihagyásával), szintén vonatkoznak az alábbi kötelezettségek:
- a gázok tartályban (ömlesztetten) történő behozatalához kvóta beszerzése (amely
mennyiségből NEM lehet levonni az alkalmazásbanEU-n kívülre exportált mennyiséget);
- az előtöltött berendezésekre vonatkozóan Declaration of conformity kiállítása a
879/2016/EU Rendeletnek megfelelően;
-az alkalmazásmegfelelő felcímkézése (517/2014/EU Rendelet 12. cikkében foglaltaknak
megfelelően). (Felhívjuk a figyelmet, hogy az EU címkézési követelményén kívül a
magyar címkézési követelmények a 14/2015. (II.10) Korm.rendelet 7. § találhatóak.)
A HFC Registy-vel, jelentési kötelezettséggel, kvótákkal kapcsolatos további információkat
ezen az oldalon találhatnak:
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm
Felhívjuk figyelmüket, hogy a „HFC Registry” adatbázissal, a kvóták kereskedelmével és 19.
cikk szerinti jelentésekkel kapcsolatos ügyintézés közvetlenül az EU Bizottsággal történik
(angol nyelven), a Hatóságnak ezekben az esetekben nincs közvetlen hatásköre, viszont a
25. cikk (1) bekezdése alapján az EU Bizottság felhívására a magyar hatóságok (is) kötelesek
szankciók alkalmazására. A szankciók a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet I. mellékletében
találhatóak meg.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az EU Bizottság felé a Nemzeti Kapcsolattartó az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztálya, míg az Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság a végrehajtásért felelős magyar hatóság.
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29. Kell-e a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé jelentéstételt küldeni
kvótákkal kapcsolatban?
Nem. Az F-gázokkal kapcsolatos kvótákat az EU Bizottság HFC-Registry adatbázisában kell
nyilvántartani a fentiek szerint. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felé további jelentéstételi
kötelezettség nem áll fenn.
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VI. Dokumentumokkal kapcsolatos kérdések
30. Milyen dokumentumokra van szükségem a képesített vállalkozás
jogszerű működéshez?
-

Személyképesítéssel kapcsolatos dokumentumok: Képesítési tanúsítvány (vagy más
EU tagállamban szerzett személyképesítést igazoló dokumentum)
Cégképesítéssel kapcsolatos dokumentumok: Megfelelési Nyilatkozat (vagy más EU
tagállamban szerzett cégképesítést igazoló dokumentum).
Helyszíni hűtőköri szerelést igénylő előtöltött alkalmazások forgalmazása esetén
használt dokumentum: amennyiben a képesített vállalkozás egyben jogosult
forgalmazásra is, úgy az általa telepíttető részére kiállított Telepítési Tanúsítvány
(Klímagáz adatbázis/Berendezések/ Előtöltött berendezések Telepítési Tanúsítvány)

31. Milyen dokumentumokra van szükségem a képesített vállalkozás
jogszerű működésének megkezdéséhez? A Megfelelési Nyilatkozat hol
tölthető le? Hogyan kell eljárnom a kitöltött Megfelelési Nyilatkozattal
kapcsolatban?
A Klímagáz adatbázisba történő regisztrációt követően, érvényes és hatályos
személyképesítési tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazottat kell a vállalkozáshoz
hozzárendelni. A képesített szakembert a „Személyzet” menüpont alatt van lehetősége
hozzárendelni a vállalkozás fiókjához a „Foglalkoztatott felvitele” funkcióval.
Ezt követően a Megfelelési Nyilatkozat letöltésére a Klímagáz adatbázisban, a vállalkozás
ügyféli adatlapjára belépve, a „Saját képesítések” menüpontban van lehetőség. A „Jelentkezés
új képesítésre” gombra kattintva, a Tájékoztató elolvasása után a „Mentés” gombra kattintást
követően tölthető le a dokumentum.
Erre kizárólag azt követően van lehetőség, hogy a vállalkozás a regisztrációs útmutató szerinti
lépéseket a regisztráció során végrehajtotta és képesített személyt a vállalkozáshoz
hozzárendelt. A Megfelelési Nyilatkozatot (vagy Nyilatkozatokat) felvett kategóriánként kell
megküldeni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére a Klímagáz adatbázison keresztül
elvégzett feltöltés útján.
A Megfelelési Nyilatkozatot cégszerűen aláírva (és gazdasági társaság esetében aláírási
címpéldány másolatával, míg egyéni vállalkozó esetében a személyazonosító igazolvánnyal
együtt) szkennelve fel kell tölteni a Klímagáz adatbázisba, a „Képesítés kezelése” gombra
kattintva, a „Tallózás” gomb használatával. A dokumentumok egyszerre történő feltöltéshez a
fájlok kijelölése során használja a CTRL billentyűt.
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32. Milyen dokumentumokra van szükségem F-ÜHG anyagokkal töltött
berendezések, termékek, alkalmazások gyártójaként, F-ÜHG anyagok
kutatás-fejlesztési, gyógyászati, vagy egyéb célra történő felhasználására,
vagy klímagázok regenerálására, ártalmatlanítására irányuló tevékenység
esetén a vállalkozás jogszerű működésének megkezdéséhez?
a) Klímagázok regenerálására, ártalmatlanítására irányuló tevékenység esetén,
illetve F-ÜHG anyagokkal töltött berendezések, termékek, alkalmazások (ideértve a
járműveket) gyártójaként (2007. évi LX. törvény 10/C § (2) szerinti „Gyártó”) a
Klímagáz adatbázisban, a vállalkozás ügyféli adatlapjára belépve, a „Saját
képesítések” menüpontban a megfelelő kategória kiválasztása után csatolni szükséges
a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedély másolatát (pl: telepengedély,
működési engedély stb.).
F-ÜHG anyagokkal töltött berendezések, termékek, alkalmazások gyártásával
kapcsolatos tevékenységek például az alábbiak lehetnek:
Személyautók gyártása
Hűtőkamionok és –pótkocsik gyártása
Egyéb gépjárművek gyártása
Előtöltött berendezés gyártása hűtés-légkondicionálás céljára
Előtöltött berendezés gyártása tűzvédelmi célra
Habosított termékek gyártása (pl. szigetelő habok)
Elektromos kapcsolóberendezés gyártása SF6 felhasználásával
Egyéb elektromos berendezés gyártása SF6 felhasználásával
MDI aeroszol gyártása F-ÜHG hajtógázzal
Egyéb aeroszolok gyártása F-ÜHG hajtógázzal
F-ÜHG tartalmú oldószer felhasználása
Klímagáz felhasználása elektronikai termékek gyártása során (pl. félvezetőgyártás,
képernyőgyártás)
- Klímagázok felhasználása fémek gyártása során (pl. magnéziumgyártás)
- Klímagázok alapanyagként történő felhasználása vegyipari műveletek során
-

b) F-ÜHG anyagok kutatás-fejlesztési, gyógyászati, vagy egyéb célra történő
felhasználására irányuló tevékenység (2007. évi LX. törvény 10/B. § (1a) bekezdése szerinti
„Egyéb engedélyhez kötött” vállalkozásképesítési kategóriával rendelkező vállalkozások)
végzésére vonatkozó engedély iránti kérelem benyújtása szükséges, melyben ismertetni
kell az éves felhasználási tervet, mely tartalmazza legalább az adott időszakra vonatkozó
felhasználni kívánt fluortartalmú üvegházhatású gáz
a) mennyiségét,
b) típusát,
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c) felhasználásának célját és várható eredményét.
Mindkét esetben a fenti dokumentumok beérkezését követően a Hatóság megvizsgálja azokat,
majd annak megfelelősége esetén hagyja jóvá a felvett képesítési kategóriát.

33. Más EU tagállamban megszerzett személy-, és/vagy cégképesítéssel
rendelkezem. Mi a teendőm?
A Hatóság a vonatkozó jogszabály alapján, a kölcsönös elismerés elvét szem előtt tartva,
elismeri a más európai uniós tagállamban kiadott képesítéseket. A képesítések elismerése
érdekében a képesített személy, valamint a képesített vállalkozás köteles benyújtani a
kiállított képesítési, képzési igazolást.
A személyképesítési tanúsítványának másolatát küldje meg a Hatósághoz (az
nkvh@itm.gov.hu e-mail címre, nem módosítható kiterjesztésű – pl.: .pdf vagy .jpg –
fájlformátumban a „Kérelmek (Természetes személy)” formanyomtatvánnyal egyidejűleg,
melynek az A) pontját szükséges kitölteni. Ezt követően a Hatóság megkezdi a hatósági
ügyintézést; ellenőrzi a tanúsítványt (annak érvényességét és hatályosságát, továbbá a benne
foglalt egyéb adatokat).
Abban az esetben, ha a képesítést igazoló dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra,
mellékelje annak hiteles fordítását is.
Ezen felül szükséges a képesítési tanúsítványt kiállító szerv által kiállított nyilatkozatot
(„igazolást”) megküldeni, amely tartalmazza az Ön – a 2007. évi LX. törvény 10/G. § (2)
bekezdés a) pont aa)-ac) és ae) alpontjaiban meghatározott – adatait (név; születési hely, idő,
állampolgárság; anyja neve; lakcím és értesítési cím), és a tanúsítvány számát.
Másik EU tagállamban szerzett cégképesítési igazolás esetén a Megfelelési Nyilatkozat
helyett cégképesítési igazolását mellékelje.

34. Hazai képzésen megszerzett képesítéssel rendelkezem. Mi a teendőm?
Hogyan tudom képesítési tanúsítványom a Klímagáz adatbázisba feltölteni?
A Hatóság által kiállított képesítési tanúsítvány Klímagáz adatbázisba való feltöltése az Ön
részéről nem szükséges. Amennyiben a hazai klímagáz képesítési rendszerben szerezte meg a
személyképesítését, úgy a sikeres klímagáz záróvizsgát és a képesítési tanúsítvány átvételét
követően a Hatóság haladéktalanul érvényesíti a Klímagáz adatbázisban a megszerzett
személyképesítését, így Önnek további teendője nincs.
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35. Az MR-I. és MR-II. jelű cégképesítési kategóriával rendelkező
vállalkozásoknak szükséges-e a Megfelelési nyilatkozat „II. Alapvető
hűtéstechnikai mérőeszközök listája” fejezetében lévő 1. és 2. pontban
felsorolt eszközökkel együttesen rendelkeznie?
Nem szükséges mindkét eszköz együttes megléte. A vállalkozásnak szivárgásmérésre
alkalmas eszközzel kell rendelkeznie. Amennyiben a mérőeszköz kalibrációjához szükséges
próbalyuk, úgy szükséges azzal is rendelkeznie.
A Megfelelési nyilatkozat II. mellékletében az Alapvető hűtéstechnikai mérőeszközök lista 2.
pontjában a „használati etalon (próbalyuk) a szivárgáskereső műszer helyszíni
ellenőrzéséhez” megnevezés szerepel. A próbalyuk zárójeles megjegyzés.
A használati etalon nem feltétlenül csak próbalyuk lehet, hanem más eszköz is, amely
lehetővé teszi az UV-festékanyag adalékos szivárgáskereső műszer ellenőrzését a műszer
használatát megelőzően.

36. Az MR-I. és MR-II. jelű cégképesítési kategóriával rendelkező
vállalkozásoknál elfogadható-e, ha a Megfelelési nyilatkozat „II. Alapvető
hűtéstechnikai mérőeszközök listája” fejezetében lévő 3., 4., 5. és 6.
pontjaiban felsorolt eszközök egyetlen berendezésben együttesen
találhatók meg?
Igen. Amennyiben a vállalkozás klímagázok értékesítésével is foglalkozik, a berendezésekbe
történő betöltésen kívül (palackos kereskedelem) külön mérleg megléte szükséges.
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VII. Helyszíni hűtőköri szerelést igénylő,
telepítésével kapcsolatos kötelezettségek

előtöltött

alkalmazások

37. Milyen esetben és milyen módon kell kitölteni a helyszíni szerelést
igénylő, előtöltött berendezések telepítéséhez szükséges tanúsítványt?
Minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely végfelhasználók (a
továbbiakban: telepíttető) számára F-ÜHG-val előtöltött, helyszíni hűtőköri szerelést igénylő,
nem hermetikusan zárt alkalmazást, hűtőegységet (a továbbiakban: berendezés) (pl. split
klíma) értékesít, köteles - egyedi azonosítóval ellátott – Telepítési tanúsítványt (a
továbbiakban: tanúsítvány) kiállítani, vagy kérni a telepíttetőtől, amellyel igazolja, hogy
annak telepítését képesített vállalkozás fogja elvégezni.
A tanúsítvány generálása és a telepítés rögzítése a Klímagáz adatbázisban (a továbbiakban:
Adatbázis):
1.

A Telepítési Tanúsítványt az értékesítésre jogosult vállalkozás generálja az Adatbázisból
a vállalkozás felhasználói felületére bejelentkezés után a "Berendezések" menüponton
belül az „Előtöltött berendezések” menüpontból vagy az „Előtöltött berendezések
Telepítési Tanúsítvány” menüpontból, vagy az adott berendezés típusnál a
"Készletváltozás/Értékesítés" menüpontokból.
•

Tanúsítvány az Adatbázis belépési oldaláról is generálható. A forgalmazó
vállalkozások kereskedelmi egységei, telephelyei számára is elérhető a Telepítési
Tanúsítvány generálása úgynevezett nyomtatási token használatával.
Ez esetben a telephelyen dolgozó, telepítési tanúsítvány kinyomtatásával megbízott
személynek nem szükséges az Adatbázisba vállalkozásként belépni, az Adatbázis
belépési felületéről is indítható a Telepítési tanúsítvány nyomtatása az „Előtöltött
berendezés/Telepítési tanúsítvány nyomtatása”menüpontból,nyomtatási token
(kódsor) használatával. A nyomtatási token a vállalkozás Adatbázis fiókjából
érhető el a „Berendezések/Telephelyek/Tárolási helyek” menüpontból,
telephelyenként egy token áll rendelkezésre, melyet a vállalkozás regisztrációját
kezelő személy ér el.
A Hatóság felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a vállalkozás telephelyéhez
rendelt nyomtatási token, az adott telephelyen dolgozó illetékes személy felé
történő eljuttatása a vállalkozás felelőssége.

•

Miután a berendezés tanúsítványán a I. rész kitöltésre került, a berendezést
értékesítő vállalkozás, valamint a telepíttető által, a berendezés értékesíthető.

•

A forgalmazó a berendezést az Adatbázisban az „Előtöltött berendezések”
menüpont alatt a "Készletváltozás" legördülő menüben az "Értékesítés"
funkcióval, a tanúsítvány vonalkódjának beírásával vezeti ki a készletből.
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•

A forgalmazó vállalkozás az értékesítéskor a tanúsítvány egyik példányát átadja a
vevő számára.

2. A berendezést a helyszínen telepíti a képesített vállalkozás képesített foglalkoztatottja
(szerelő). A telepítés során a telepíttető és a képesített vállalkozás képesített
foglalkoztatottja (szerelő) egyidejűleg aláírják a tanúsítvány II. részét.. (Egyes gyártók
és forgalmazók a jótállás érvényességét, valamint a jótállásból eredő jogok
érvényesíthetőségét, a berendezés egyedi azonosítójának (pl.: gyári számának)
feltüntetéséhez, valamint ezen pont képesített személy általi kitöltéséhez kötik!)
3. A berendezés telepítését követően a telepítést végző képesített vállalkozás képesített
alkalmazottja az Adatbázisban a saját – természetes személy – regisztrációs felületén
a „Berendezések” menüpont alatt található „Előtöltött berendezések Telepítési
Tanúsítvány”/”Új telepítés rögzítése” menüpontban véglegesítheti a berendezés
telepítését a tanúsítványon szereplő vonalkód megadásával.
(Amennyiben a telepítést végző természetes személy több képesített vállalkozás
foglalkoztatottja, akkor a telepítés rögzítése előtt a „Kezelt cég” legördülő
menüpontban ki kell választani, hogy az adott telepítés rögzítését melyik vállalkozás
megbízása alapján végzi.)
Egy tanúsítvány egy berendezéshez tartozik, tehát egy tanúsítvány nem használható fel
többször.
Amennyiben a telepíttető úgy vásárolta meg a berendezést, hogy a tanúsítványt képesített
vállalkozás állította ki, majd a vásárlást követően úgy dönt, hogy nem a tanúsítványt kiállító
képesített vállalkozással végezteti el a telepítést, a tanúsítványt kiállító képesített
vállalkozást semmilyen joghátrány nem éri. Ebben az esetben a másik képesített vállalkozás
képesített alkalmazottja által rögzített telepítést követően a generált tanúsítvány „telepítve”
státuszba kerül a kiállítást végző vállalkozás „Előtöltött berendezések Telepítési Tanúsítvány”
felületén az Adatbázisban.
Egy tanúsítvány mindaddig törölhető, amíg a telepítést nem rögzítették, azaz nem került
„telepítve” státuszba az Adatbázisban.
Az értékesítésre jogosult vállalkozás az adatrögzítési kötelezettsége mellett a telepítési
tanúsítványt az értékesítési dokumentumok mellett 5 évig köteles megőrizni, és azt a Hatóság
felhívására bemutatni, kérésre átadni.
Azon berendezések vonatkozásában, melyek nem igényelnek helyszíni hűtőköri szerelést (pl.
háztartási hűtőgépek, mobilklímák) a forgalmazót, képesített vállalkozást és telepíttetőt
az Adatbázisban nyilvántartási és jelentéstételi kötelezettség nem terheli.
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38. Szükséges-e tanúsítvány kiállítása, amennyiben a berendezés képesített
vállalkozás részére kerül értékesítésre?
Az Adatbázisban regisztrált, forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás (pl.: VE (berendezés),
vagy NK (berendezés) részére történő értékesítés esetén – a viszonteladói lánc részeként –
tanúsítvány kiállítása nélkül adhatóak el az előtöltött berendezések. (Ebben az esetben az
„Előtöltött berendezések” menüpont alatt, az adott berendezéshez tartozó készletváltozás
legördülő menüben az értékesítésnél a vásárlás típusánál a „Belföldi cég ( „viszonteladó”
kategóriát kell kiválasztani).

39. Amennyiben a berendezés telepítése generálkivitelező által történik, ki
tölti ki a tanúsítványt?
Amennyiben a berendezések értékesítését és telepítését generálkivitelező vállalkozások
végzik, akkor az alábbiak szerint járhatnak el:
1.) A generálkivitelező a tanúsítványt telepíttetőként írja alá, tekintettel arra, hogy a
generálkivitelező az a szereplő, amelyik a telepítéssel megbízza a telepítésre jogosult
képesített vállalkozást. A telepíttetői szerep független attól, hogy a generálkivitelező a
telepítést követően a már beüzemelt berendezést tovább értékesíti-e. A tanúsítvány
kitöltése a még nem telepített és már töltettel rendelkező berendezések esetén válik
szükségessé, abban az esetben, ha hűtőköri szerelést igényel a telepítés során.
Amennyiben a generálkivitelező a már telepített berendezést értékesíti tovább, akkor
nem kell az Adatbázisban regisztrálni, mert nem minősül viszonteladónak, hiszen az
adott berendezés helyszíni hűtőköri szerelést a továbbiakban már nem igényel.
2.) Amennyiben a generálkivitelező még nem telepített berendezéseket forgalmaz,
értékesít, akkor az Adatbázisban regisztrációra köteles. A regisztrációt követően VE
(berendezés) / NK (berendezés) cégképesítési kategóriát kell felvenni és az általa
forgalmazott berendezéseket az „Előtöltött berendezések” menüpont alatt nyilván kell
tartania.
A berendezések forgalmazása során az Adatbázis „Szolgáltatásközvetítő” kategóriája nem
alkalmazható. (A „Szolgáltatásközvetítő” kategória kizárólag a jegyzőkönyvezési
kötelezettséggel járó berendezések esetén alkalmazható abban az esetben, ha indokolt a
jegyzőkönyvezési jogosultság alvállalkozói láncon keresztül történő továbbítása).

40. Hogyan kell eljárni berendezések külföldre történő értékesítése során?
Kell-e tanúsítvány?
Külföldre történő értékesítés esetében is kötelező az „Előtöltött berendezések” menüpont
használata. Ekkor az adott berendezéshez tartozó készletváltozás legördülő menüben az
értékesítésnél a vásárlás típusánál „Külföld” kategóriát kell kiválasztani, majd a szükséges
adatokat megadását követően a berendezés a készletből kivezethető. Tanúsítvány
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vonalkódjának megadására ebben az esetben lehetőség nincs. A forgalmazót egyéb
kötelezettség nem terheli.
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VIII. Pénzügyekkel kapcsolatos kérdések
41. Hol találhatom meg a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság adószámát?
A
Nemzeti
Klímavédelmi
Hatóság
adószámát
a
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv/1/?ktsearch=1&ktpar1=2&ktpar2=76441
0 címen találhatja meg.

42. Hogyan teljesíthetem felügyeleti díj fizetési kötelezettségem a Nemzeti
Klímavédelmi Hatóság részére?
A Hatóság tájékoztatja, hogy fennálló tartozását az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Magyar Államkincstárnál vezetett ITM Igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú
fizetési számlájára történő átutalással tudja teljesíteni. A „Közlemény” rovatban tüntesse fel
F-Gáz azonosító számát és a fizetési kötelezettség jogcímét (pl. felügyeleti díj 2018. II. félév).

43. Hogyan teljesíthetem bírság fizetési kötelezettségem a Nemzeti
Klímavédelmi Hatóság részére?
A Hatóság tájékoztatja, hogy fennálló tartozását az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01040456-00000000 számú fizetési számlájára
történő átutalással tudja teljesíteni. A „Közlemény” rovatban tüntesse fel F-Gáz azonosító
számát és a fizetési kötelezettség jogcímét (bírság).

44. Mi a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Egységes Rovat Azonosító kódja
(ERA kód)?
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ERA kódja 1B36.

45. Kell-e természetes személyként vagy képesített személyként
regisztrációs vagy éves klímavédelmi felügyeleti díjat fizetnem?
a) Amennyiben Ön képesített személyként regisztrál az Adatbázisba, nem terheli sem
regisztrációs, sem éves klímavédelmi felügyeleti díj fizetési kötelezettség. Képesített
személyként történő regisztráció esetén kizárólag képzési díj fizetési kötelezettsége
keletkezhet (például: klímagáz megújító képzésen történő részvétel).
b) Abban az esetben, ha szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezés tulajdonosaként,
üzemeltetőjeként regisztrál – akár természetes személyként – az Adatbázisba, akkor a
berendezéseiben lévő F-ÜHG töltet mennyisége alapján éves klímavédelmi felügyeleti díj
fizetési kötelezettsége keletkezik.
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46. Képesített vállalkozásként minden felvett vállalkozásképesítési
kategória után fennáll a felügyeleti díj fizetési kötelezettség?
A 2007. évi LX. törvény 10/C. §-ban foglaltak szerint minden érvényes és hatályos
tevékenységi kategória után felügyeleti díj fizetési kötelezettség terheli a képesített
vállalkozásokat.
A 2007. évi LX. törvény 10/B. § (1a) bekezdése alapján, azon vállalkozások esetében –
ideértve az egyéni vállalkozókat is –, amelyek csak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság által
kiadott véglegessé vált engedély birtokában, a véglegessé vált engedély keretei között
jogosultak a fluortartalmú üvegházhatású gázok 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletben nem szabályozott felhasználása céljából – különösen kutatási, fejlesztési,
gyógyászati célból – fluortartalmú üvegházhatású gázzal kapcsolatos tevékenységet végezni,
nem áll fenn a felügyeleti díj fizetési kötelezettség.

47. Képesített vállalkozásként mikortól kezdődik és meddig tart a
felügyeleti díj fizetési kötelezettségem?
A felügyeleti díjat két részletben, utólag, minden év július 31. napjáig és január 31. napjáig
kell megfizetni. Ennek megfelelően az Adatbázisban is két részletben jelenik meg a fizetési
kötelezettség.
Amennyiben az adott kategóriába tartozó tevékenységét félév közben kezdi meg, a félévre
vonatkozó díjnak az adott félévre megállapított arányos részét kell megfizetni. Amennyiben a
kategóriába tartozó tevékenységet félév közben szünteti meg, a teljes félévre vonatkozó
felügyeleti díjat kell megfizetni.
Azoknál a képesítési kategóriáknál, melyeknél a Megfelelési Nyilatkozat kitöltése kötelező,
csak a Megfelelési Nyilatkozat elfogadását követően terheli díjfizetési kötelezettség a
képesített vállalkozást.

48. Milyen mértékű az éves klímavédelmi felügyeleti díj?
A 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10/C. § (5) bekezdése alapján az éves
klímavédelmi felügyeleti díj:
a) HR-I, NK hűtőközeg, NK berendezés, E-I képesített természetes személy alkalmazottal
rendelkező vállalkozás és T kategória esetén 31 000 forint,
b) HR-IV, MR-I és VE hűtőközeg, VE berendezés esetén 26 000 forint,
c) HR-II és MR-II kategória esetén 21 000 forint
d) HR-III és MR-III kategória, gyártó, ártalmatlanító, regeneráló esetén 16 000 forint,
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e) tulajdonos és üzemeltető esetében az Éhvt. 10/C. § (3) bekezdés szerinti regisztrációköteles
alkalmazások vonatkozásában az alkalmazás töltetmennyiségére vonatkoztatva 30 Ft/tCO2
egyenérték, de alkalmazásonként legalább 2000 forint, elektromos kapcsolóberendezések
esetében legfeljebb 2 000 000 forint.

49. A befizetett klímavédelmi felügyeleti díjról készül-e számla?
Nem.
Az Adatbázisban, az „Éves klímavédelmi felügyeleti díj” menüpontban található
„Egyenlegközlő” megnevezésű dokumentum szolgál az előírt klímavédelmi felügyeleti díj
megfizetésére az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek
igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet
6/A. § (1) bekezdése alapján.
A kiállított „Egyenlegközlő” megnevezésű dokumentum elektronikus aláírással ellátott hiteles
irat, melyet az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 10/C. § (6) bekezdése alapján
elektronikus kapcsolattartás keretén belül, az Adatbázison keresztül küld meg. A
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ennek okán nem küld sem papíralapú, sem elektronikus
számlát az ügyfelei részére.
Az éves klímavédelmi felügyeleti díjat a könyvelésben - mint jogszabályon alapuló hatósági
díj - az anyagjellegű ráfordításokon belül lévő egyéb szolgáltatások között kell kimutatni. Az
éves klímavédelmi felügyeleti díj a Hatóság közhatalmi tevékenységével kapcsolatos bevétel,
mely nem minősül gazdasági tevékenységnek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 7.§-a szerint, így számla kibocsátási kötelezettség nem áll fenn. Az éves
klímavédelmi felügyeleti díj elszámolását az „Egyenlegközlő” megnevezésű dokumentum
alapján kell elvégezni.
A számvitelről szóló 2000. évi C. 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 fizetett, fizetendő
kamat kivételével) és a negatív hozamként felszámított összeget (negatív kamatot), biztosítási
díjat, továbbá a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő
kiszállításakor, illetve (saját) üzemben történő felhasználásakor megfizetett adót, járulékot,
termékdíjat a számlázott, a fizetett, a szerződésben meghatározott (számított), a bevallott
összegben kell kimutatni.
A könyvelés bizonylata a felügyeleti díjak esetében a bankkivonat, háttér dokumentációja az
egyenlegközlő, ami határozatként is funkcionál, továbbá az Adatbázisban elérhető pénzügyi
kimutatás, amin nyomon követhető a kötelezettségek előírása és pénzügyi teljesítése. Év
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végén a passzív időbeli elhatárolás elszámolása az egyenlegközlővel, és a pénzügyi
kimutatással dokumentálható.
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IX. Tevékenység végzésével kapcsolatos kérdések
50. A személyképesítésem milyen tevékenység végzésére jogosít?
A képesítéshez tartozó jogosultságokról a Kormányrendelet 4. számú melléklete nyújt
tájékoztatást. További segítséget nyújthat a Klímagáz adatbázis „Tevékenység és klímagáz
vásárlási jogosultság ellenőrzés” menüpontja.

51. A vállalkozásom képesítése milyen tevékenység végzésére jogosít?
A képesítéshez tartozó jogosultságokról a Hatóság honlapján a Letölthető
anyagok/Klímagázokkal kapcsolatos anyagok/ Útmutató a regisztrációhoz 2.2. számú
táblázata, valamint a Kormányrendelet 4. számú melléklete alapján tájékozódhat. További
segítséget nyújthat a Klímagáz adatbázis „Tevékenység és klímagáz vásárlási jogosultság
ellenőrzés” menüpontja.

52. Mikor minősül a vállalkozásom képesített vállalkozásnak? Mit tegyek,
hogy jogosult legyek klímagáz vásárlásra, és egyéb tevékenységek
végzésére?
A regisztráció szempontjából a vállalkozások két csoportba sorolhatók: 1. regisztrált
vállalkozások, 2. képesített vállalkozások.
A regisztrált vállalkozások esetében nem kell képesített alkalmazottat hozzárendelni a
vállalkozáshoz a Klímagáz adatbázis és a megfelelési nyilatkozat feltöltése is mellőzhető.
Ilyen vállalkozások pl.: a berendezés tulajdonos és üzemeltető, az F-ÜHG-vel előtöltött
berendezéssel országon belüli és országhatáron átnyúló kereskedelmével, értékesítésével,
vásárlásávalfoglalkozó nagykereskedő (NK berendezés), F-ÜHG-vel előtöltött berendezés
országon belüli kereskedelmével, vásárlásával, értékesítésével foglalkozó viszonteladó (VE
berendezés). Továbbá a gyártó, az ártalmatlanító, a regeneráló. (Ezek tevékenységet csak más
szakhatóság által kiadott engedély alapján végezhetnek. A Hatóság ezen engedélyeket
vizsgálja. A F-ÜHG raktárt vezetni kell.). Valamint szintén regisztrált vállalkozások az egyéb
hatósági engedély alapján tevékenységet végző vállalkozások (A tevékenység éves
gázfelhasználási tervhez kötött, továbbá az F-ÜHG raktárkezelési kötelezettség fennáll.)
Szintén regisztrációs, és képesítést nem igénylő kategória a Klímagáz adatbázisban a
Szolgáltatásközvetítő, a Szakképzési Centrum és a Berendezéstulajdonos kategória.
Képesített vállalkozások: A Klímagáz adatbázisban a pusztán regisztrációval rendelkező
vállalkozás még nem tekinthető képesített vállalkozásnak, azaz klímagázokkal kapcsolatos
tevékenység végzésére és klímagáz vásárlására nem jogosult.
Egy vállalkozás képesített minősítést az alábbiak szerint szerezhet:
-

Regisztráció a Klímagáz adatbázisban,

-

A regisztráció során a megfelelő képesítési kategória kiválasztása;
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-

-

A választott képesítési kategóriának megfelelő képesítéssel rendelkező képesített
foglalkoztatott hozzárendelése a Klímagáz adatbázisban a vállalkozáshoz. (Egyéni
vállalkozó esetén két regisztráció szükséges. Egyrészt lére kell hozni egy regisztrációt
a vállalkozásnak (1-es számmal kezdődő F-gázazonosító), valamint regisztrálnia kell,
mint természetes személy (2-es számmal kezdődő F-gázazonosító) Ezt követően az 1es számmal kezdődő – vállalkozás – regisztrációhoz kell a 2-es számmal kezdődő magánszemély- regisztrációt hozzárendelni.)
Megfelelési nyilatkozat feltöltése (melynek menetéről 28. kérdéseknél tájékozódhat).

A Kormányrendelet 4. számú mellékletéből tájékozódhat, hogy mely cégképesítési
kategóriába tartozó vállalkozások jogosultak klímagáz vásárlására. (Pl.: HR-I, HR-II, MR-I,
MR-II, NK (klímagáz), VE (klímagáz). Az Éhvt. 10/C § (2) szerinti „Gyártó”, valamint az
Éhvt. 10/B. § (1a) bekezdése szerinti „Egyéb engedélyhez kötött” vállalkozásképesítési
kategóriával rendelkező vállalkozások szintén jogosultak klímagáz vásárlására.

53. Hol található a képzési díj számlája és díjbekérője?
A Klímagáz adatbázisban a magánszemély felületén a „Saját adataim” fülön belül a
„Számlák” menüpontban található a képzési díjbekérő és az ahhoz tartozó számla is.

54. Képesített személyt foglalkoztatunk, mégsem vagyunk jogosultak
klímagáz vásárlásra. Mi a teendő?
Klímagáz értékesítésére és vásárlására kizárólag képesített vállalkozás jogosult. A
vállalkozásnak a regisztrációt követően olyan képesítési kategóriát kell felvennie, mely
klímagáz vásárlásra jogosít. Ezt követően érvényes képesítéssel rendelkező természetes
személyt kell a vállalkozáshoz rendelni. Ezen kettős feltétel teljesülése esetén megfelelési
nyilatkozatot kell generálni, melyet a cégszerű aláírást követően el kell juttatni a Hatósághoz
(a Klímagáz adatbázison keresztül elvégzett feltöltés útján). Klímagáz vásárlására csak a
megfelelési nyilatkozat Hatóság általi elfogadását követően van lehetőség.
Kérjük, hogy ellenőrizze a Kormányrendeletben előírt, személyképesítés és cégképesítés
meglétét, érvényességét, valamint, hogy vállalkozása regisztrációjakor felvett képesítési
kategória klímagáz vásárlására jogosít-e.
További segítséget nyújthat a Klímagáz adatbázis „Tevékenység és klímagáz vásárlási
jogosultság ellenőrzés” menüpontja.

55. Hogyan tudom megszüntetni a vállalkozás és a foglalkoztatott közötti
kapcsolatot?
a) Amennyiben a képesített vállalkozás szünteti meg:
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A Klímagáz adatbázisba belépve, a Vezérlőpult főmenün belül a „Személyzet” menüpontra
kattintva az adott alkalmazott sorában jobbra a piros ikonra kattintva szüntetheti meg a
kapcsolatot.
b) Amennyiben az alkalmazott (képesített személy) szünteti meg:
A Klímagáz adatbázisba belépve, a Vezérlőpult főmenün belül a „Munkahelyek” menüpontra
kattintva az adott munkahely sorában jobbra a piros ikonra kattintva szüntetheti meg a
kapcsolatot.

56. Mire jogosít a Szolgáltatásközvetítői (SZK) kategória?
A telepítés, beüzemelés, címkézés, karbantartás, szervizelés, szivárgásvizsgálat, javítás,
valamint használaton kívül helyezés elvégzésének szervezésére szivárgásvizsgálatra
kötelezett, klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazáson más személy vagy
vállalkozás megbízásából.

57. Kizárólag split klímák értékesítésével foglalkozom. Mi a teendő?
Amennyiben „bontatlan csomagolású” helyszíni hűtőköri szerelést igénylő, klímagázokkal
előtöltött alkalmazások értékesítésével foglalkozik, úgy VE (berendezés), vagy NK
(berendezés) kategóriába kell regisztrálni. ( Képesített személy alkalmazása nem szükséges.)
A Klímagáz adatbázisban vállalkozása ügyféli oldalára belépve a „Berendezések” /”Előtöltött
berendezések” menüponton belül - az ott található tájékoztató szerint - kell a helyszíni
hűtőköri szerelést igénylő, előtöltött alkalmazások esetén a készletváltozást 8 napon belül
rögzíteni.
Helyszíni hűtőköri szerelés nem igénylő alkalmazás (pl. mobilklímák) esetén nem szükséges
nyilvántartást vezetni.

58. Hogyan tudok regisztrációra-köteles alkalmazást törölni a Klímagáz
adatbázisból? Hogyan tudok üzemen kívül helyezni egy alkalmazást?
Hogyan tudom megoldani, ha véletlenül duplán regisztráltunk egy
alkalmazást?
Az alkalmazások törlésére, üzemen kívül helyezésére, Klímagáz adatbázisból történő
kivezetésére a https://nkvh.kormany.hu/index oldalon a „Letölthető anyagok/Klímagázokkal
kapcsolatos anyagok” menüpont alatt található „Útmutató az alkalmazások Klímagáz
adatbázisból történő kivezetéséhez” elnevezésű útmutató nyújt segítséget.

59. Hogyan kell kezelni az üzemen kívül helyezett alkalmazásból lefejtett
klímagázokat?
A regisztráció köteles alkalmazások Klímagáz adatbázisból történő kivezetéséhez (üzemen
kívül helyezéséhez) az előző pontban leírtak szerint a képesített vállalkozás képesített
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alkalmazottja „Klímagáz lefejtési jegyzőkönyv” segítségével 0-ra módosítja az alkalmazásban
található klímagáz mennyiségét. A jegyzőkönyv kitöltése során választható, hogy a lefejtett
klímagáz közvetlenül kerüljön át a vállalkozás F-ÜHG raktár készletébe, vagy az alkalmazás
tulajdonos F-ÜHG raktárjába. A lefejtett klímagázt ezek után állapotától függően:
-

újrahasználhatja (ugyanabba az alkalmazásba) (F-ÜHG Raktár menüpontban:
„Berendezésbe betöltés”)
regenerálásra átadhatja (F-ÜHG Raktár menüpontban: „Regenerálásra átadás”)
megsemmisítésre átadhatja (F-ÜHG Raktár menüpontban: „Megsemmisítésre átadás”)

2020. január 1. napjától kezdődően tilos a 2 500-as vagy annál nagyobb globális
felmelegedési potenciállal rendelkező fluortartalmú üvegházhatású gázokat a legalább 40
tonna CO2-egyenértéknek megfelelő hűtőközeget tartalmazó hűtőberendezések
szervizeléséhez vagy karbantartásához használni.
Ez a tilalom nem vonatkozik a katonai felszerelésekre vagy a termékek – 50 °C-os
hőmérséklet alá történő hűtésére tervezett berendezésekre.
2030. január 1. napjáig ez a tilalom nem vonatkozik a fluortartalmú üvegházhatású gázok
következő kategóriáira:

-

-

azokra a legalább 2 500-as globális felmelegedési potenciállal rendelkező regenerált
fluortartalmú üvegházhatású gázokra, amelyeket meglévő hűtőberendezések
karbantartásához vagy szervizeléséhez használnak fel, feltéve, hogy azokat a 12. cikk
(6) bekezdésének megfelelően címkével látták el.
a legalább 2 500-as globális felmelegedési potenciállal rendelkező újrahasznosított
fluortartalmú üvegházhatású gázokra, amelyeket meglévő hűtőberendezések
karbantartásához vagy szervizeléséhez használnak fel, feltéve, hogy azokat ilyen
berendezésekből nyerték vissza. Az ilyen újrahasznosított gázokat csak az a
vállalkozás használhatja fel, amely karbantartás vagy szervizelés részeként azokat
visszanyerte, vagy amely részére a visszanyerést karbantartás vagy szervizelés
részeként elvégezték.

Ez a tilalom nem vonatkozik az olyan hűtőberendezésekre, amelyek tekintetében az
517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdése értelmében
mentességet engedélyeztek.
A lefejtett klímagázt minden esetben a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell
kezelni és szállítani, amely terület nem tartozik a Hatóság hatáskörébe.
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