
Alkalmazások kivezetése a Klímagáz adatbázisból 

Az alkalmazás mindaddig üzemben lévőnek tekintendő, amíg klímagázt tartalmaz. 

Lekapcsolással, áramtalanítással, leszereléssel nem válik az alkalmazás üzemen kívül 

helyezetté. 

Üzemen kívül helyezés 

Üzemen kívül helyezendő az az alkalmazás, amely nem tartalmaz klímagázt 

(elszivárgott, vagy lefejtették), továbbá nem is kívánják újra feltölteni. 

Amennyiben az üzemen kívül helyezés feltételei fennállnak, célszerű a Klímagáz 

adatbázisban (a továbbiakban: Adatbázis) az üzemen kívül helyezést a legrövidebb 

időintervallumon belül elvégezni, ugyanis a felügyeleti díjfizetési kötelezettség mindaddig 

fennáll, amíg az alkalmazás vonatkozásában az üzemen kívül helyezés tényének rögzítése 

nem történt meg. 

A hűtőközeg elszivárgásának, illetve lefejtésének rögzítéséhez „Klímagáz lefejtési 

jegyzőkönyv” kitöltése szükséges. Ezen jegyzőkönyvtípus rögzítésével az alkalmazásban lévő 

hűtőközeg töltetmennyisége 0 kg-ra módosítható, illetve a lefejtésre került hűtőközeg típusa 

és mennyisége az Adatbázis klímagáz mozgás vezetésére szolgáló felületén (F-ÜHG raktár) 

dokumentálható. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazásban lévő hűtőközeg töltetmennyiségét ténylegesen 

érintő bármely változás a „Klímagáz lefejtési jegyzőkönyv”, illetve „Klímagáz betöltési 

jegyzőkönyv” kitöltésével rögzíthető. „Telepítési és adatmódosító jegyzőkönyv” rögzítése 

abban az esetben indokolt, ha valamilyen adminisztrációs hiba folytán téves mennyiség került 

felvételre az Adatbázisban. 

Mindezek mellett intézkedni kell a lefejtett hűtőközegek sorsáról is, amelyet szintén az F-

ÜHG raktár menüpontban szükséges vezetni. Az F-ÜHG raktár menüpontban megjelenő 

lehetőségek a vállalkozások jogosultságához igazodnak. 

 

Az alábbi ábra a képesítéssel nem rendelkező üzemeltetők, tulajdonosok lehetőségeit mutatja. 

Az alkalmazás az Adatbázisból csak akkor vezethető ki („Üzemen kívül helyezés” 

gomb), amennyiben az nem tartalmaz klímagázt, azaz a hűtőközeg töltetmennyisége 0 

kg-ra módosult, vagy műszaki adattartalom még nem került rögzítésre. 

a) Amennyiben az alkalmazás-tulajdonos/üzemeltető tévesen rögzítette az alkalmazást 

(duplikált regisztráció, nem regisztrációköteles alkalmazás stb.) és a műszaki adatok 



feltöltése még nem történt meg, az adott alkalmazás az „Üzemen kívül helyezés” 

gombra kattintva – a törlés okának megjelölésével – vezethető ki az Adatbázisból. 

 

b) Amennyiben a klímagázt tartalmazó alkalmazást az alkalmazás-tulajdonos/üzemeltető 

végérvényesen üzemen kívül helyezte (a későbbiek során sem kívánja használni), 

akkor – képesített vállalkozás megbízásával – gondoskodnia kell a klímagáz 

lefejtéséről és a lefejtés tényének Adatbázisban történő dokumentálásáról („klímagáz 

lefejtési jegyzőkönyv”). 

 

 

Alkalmazás végleges meghibásodása, megsemmisülése 

Amennyiben az alkalmazás végérvényesen meghibásodik, megsemmisül és az ismételt 

üzembe helyezésre nincsen mód, az elszivárgott hűtőközeget az alkalmazás vonatkozásában 

megbízott képesített vállalkozás képesített alkalmazottja a „Klímagáz lefejtési jegyzőkönyv” 

kitöltésével rögzíti (ebben az esetben a lefejtett hűtőközeg mennyisége 0 kg és az 

alkalmazásban maradt mennyiség is 0 kg). Ezt követően az alkalmazás az „Üzemen kívül 

helyezés” alpontban foglaltaknak megfelelően vezethető ki az Adatbázisból. 

  



Alkalmazás eladás/átadásának kezdeményezése 

Amennyiben az alkalmazás nem áll az Ön tulajdonában, üzemeltetésében
1
, akkor az 

alkalmazás vonatkozásában bekövetkezett tulajdonos/üzemeltető-váltást az Adatbázisban is 

dokumentálnia kell. Az alkalmazás azonosítója mellett található „Eladás” gombra kattintva az 

alkalmazás eladása/átadása kezdeményezhető. 

 

Az „Eladás” gombra kattintva az alábbi párbeszéd-panel jelenik meg, melynek értelemszerű 

kitöltésével helyezheti az alkalmazást átadás alá. 

 

Ameddig a vevőként megjelölt vállalkozás nem veszi át az alkalmazást az Adatbázisban, 

addig a felügyeleti díjfizetési kötelezettség az Adatbázis szerinti tulajdonost, üzemeltetőt 

terheli. 

Amennyiben az eladás/átadás kezdeményezését követő 8 napon belül a vevőként megjelölt új 

üzemeltető nem hagyja jóvá az alkalmazás eladását/átadását (nem veszi át vagy nem utasítja 

el), az Adatbázis az eladás/átadás kezdeményezését követő 9. napon küld értesítést az 

eladó/átadó belépési e-mail címére. 

                                                           
1
 A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5. § (2d) bekezdése alapján regisztrációköteles alkalmazás üzemeltetőjének személyében bekövetkezett 

változás esetén a korábbi üzemeltető 8 napon belül a változást az adatbázisban az új üzemeltető megjelölésével rögzíti, és ezt követően az 

új üzemeltető 8 napon belül azt jóváhagyja az adatbázisban. Ha az új üzemeltető a változást 8 napon belül nem hagyja jóvá, a korábbi 

üzemeltető a határidő lejártát követő 15 napon belül a változást alátámasztó dokumentumok csatolása mellett erről a tényről a Hatóságot 

értesíti. 



Ezt követően a tulajdonos/üzemeltető változást alátámasztó dokumentumok (például: 

adásvételi szerződés, bérleti szerződés stb.) Adatbázisba való feltöltésével az eladást 

kezdeményező félnek 15 napon belül értesítenie kell a Hatóságot. 

 

 


