PROF. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ

NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG
Iktatószám: NEKH/22710/2019-ITM

Tárgy: A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ellenőrzési terve a 2019. évre
vonatkozóan
I. Felügyeleti Osztály
1. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Felügyeleti Osztályának ellenőrzési és bírságolási jogosultsága
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) 4. § (1) bekezdésében és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak
Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban:
Éhvt.) 10/G. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a
továbbiakban: Hatóság) a klímagázokkal kapcsolatos valamennyi tevékenység tekintetében hatósági
ellenőrzés végzésére jogosult.
A Kormányrendelet 23. § (1) bekezdés értelmében a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
jogszabály, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy a
klímavédelemért felelős hatóság határozatában foglalt rendelkezések megsértése; nem vagy nem
megfelelő teljesítése esetén - kivéve a Kormányrendelet 25. §-ban foglalt esetekben - a Hatóság a
Kormányrendelet 1. mellékletben meghatározott mértékű bírságokat szabhat ki.
2. A Hatóság ellenőrzési tevékenységével összefüggésben alkalmazott jogszabályok:
o

o
o
o

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX.
törvény
A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Kormányrendelet
Az Európai Parlament és a Tanács 517/2014/EU Rendelete a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és
a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/2067 Végrehajtási Rendelete 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 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
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o
o
o

o
o

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó
szabályokról szóló 60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet
Az Európai Parlament és a Tanács 1005/2009/EK Rendelete az ózonréteget lebontó anyagokról
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
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

3. A Hatóság ellenőrzésének ütemezése 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig:

Ellenőrzési
időszak

1.

2019.01.01.
2019.12.31.

2.

2019.01.01.
2019.12.31.

3.

2019.01.01.
–
2019.12.31.

4.

2019.01.01.
–
2019.12.31.

5.

2019.01.01.
–
2019.12.31.

6.

2019.01.01.
2019.12.31.

7.

2019.01.01.
2019.12.31.

8.

2019.01.01.
2019.12.31.

Ellenőrzés tárgya

Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 4. cikk és a Bizottság 1516/2007/EK
Rendelete szerinti szivárgásvizsgálati
kötelezettség teljesülése
(Szivárgásvizsgálati kötelezettség ellenőrzése)
A Kormányrendelet 7. §-ában és a 19. § (3)
bekezdésében megállapított Klímagáz
adatbázisban történő rögzítési, nyilvántartási
kötelezettség teljesülése
(Adatrögzítési és nyilvántartási kötelezettség
ellenőrzése)
Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 5. cikkben foglaltak és a
Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti
kötelezettségek teljesülése
(Szivárgásészlelő alkalmazására kötelezettek
ellenőrzése)
Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet címkézésről szóló 12. cikkében, valamint
a Kormányrendelet 7. § (1)-(5) bekezdésében
foglaltak teljesülése
(Regisztrálatlan hűtőkörök ellenőrzése)
Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 11. cikk (4) bekezdésében, valamint a
Kormányrendelet 9. § (1) – (2) bekezdésében
foglaltak teljesülése
(F-ÜHG vásárlási jogosultság ellenőrzése)
Az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 10. cikke, valamint a Kormányrendelet 4.
melléklet szerint megkövetelt képesítés
meglétének ellenőrzése a végzett tevékenység
esetén
(Regisztráció nélkül tevékenykedő vállalkozások
ellenőrzése)
Az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 5. cikk (1) bekezdésében és a
Kormányrendelet 21. § és 28.§- ban foglaltak
teljesülése (Ózonkárosító anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek ellenőrzése)
A lakosság bejelentés alapján felmerülő
jogsértések kivizsgálása a panaszokról és a
közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV.
törvény 1.§ alapján

Az ellenőrzési
időszak alatt
várható
ellenőrzéssel
érintett ügyfelek
száma

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzés eszköze

Folyamatosan

Ellenőrzés Klímagáz
adatbázisban/
Helyszíni ellenőrzés/
Hatósági eljárás
lefolytatása

Folyamatosan

Ellenőrzés Klímagáz
adatbázisban/
Helyszíni ellenőrzés/
Hatósági eljárás
lefolytatása

100

Folyamatosan

Ellenőrzés Klímagáz
adatbázisban/
Helyszíni ellenőrzés/
Hatósági eljárás
lefolytatása

50

Folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

20

Folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés/
Próbavásárlás

5

Folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés/
Próbavásárlás

5

Folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés és
próbavásárlás

10

Lakossági
bejelentés
szerint

Ellenőrzés Klímagáz
adatbázisban/
Helyszíni ellenőrzés/
Hatósági eljárás
lefolytatása

A lakossági
bejelentés számával
arányosan

100

2019. évben a Hatóság tervezi az ellenőrzések tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
kialakított kapcsolat, együttműködés további fenntartását.

II. Emisszió-kereskedelmi Osztály

1. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Emisszió-kereskedelmi Osztályának ellenőrzési és bírságolási
jogosultsága
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló 2012. június 21-i 601/2012/EU Bizottsági
Rendeletben, és az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényben
valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási
határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes
szabályairól szóló 410/2012. (XII.28.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzése.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a Hatóság ellenőrzés végzésére jogosult.
2. A Hatóság ellenőrzési tevékenységével összefüggésben alkalmazott jogszabályok:
o
o
o
o

o

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásnak a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
megfelelő nyomon követéséről és jelentéséről szóló 2012. június 21-i 601/2012/EU bizottsági rendelet;
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.);
az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat
végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
szóló 410/2012. (XII.28.) Kormányrendelet;
az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási
díjáról és felügyeleti díjáról szóló 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet.

3. A Hatóság ellenőrzésének ütemezése 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig:

Ellenőrzési
időszak

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzés eszköze

1.

2019.01.01.
2019.12.31.

Ügkr. tv. 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján
tartandó helyszíni ellenőrzés lefolytatása

Folyamatosan

Helyszíni ellenőrzés

2.

2019.01.01.
2019.12.31.

Ügkr. tv. 10. § alapján beküldött, elkészített
hitelesített kibocsátási jelentések ellenőrzése

Folyamatosan

Ellenőrzés Klímagáz
adatbázisban/
Helyszíni ellenőrzés/
Hatósági eljárás
lefolytatása

Az ellenőrzési
időszak alatt
várható
ellenőrzéssel
érintett ügyfelek
száma

60

172

Kelt: Budapest, 2019. február 25.
Ilyésné dr. Fetter Anna
főosztályvezető

