
Tájékoztatás előtöltött berendezések EU-n kívülről történő importjával 

kapcsolatos EU BDR Adatbázisába történő 2018. évtől kezdődő jelentési 

kötelezettségekről 
 

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, 

hogy évi 100 t CO2 egyenérték össztöltetmennyiség feletti előtöltött hűtő-, légkondicionáló-, 

és hőszivattyú berendezések EU-n kívülről történő importja esetén 2018. évtől kezdődően az 

alábbi többlet jelentési kötelezettségek állnak fenn az EU BDR Adatbázisában. 

 

A fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 517/2014/EU Rendelet (a továbbiakban: 

517/2014/EU Rendelet) 14. cikk (2) bekezdés szerint 2018. évtől kezdődően „minden év 

március 31-ig gondoskodniuk kell arról, hogy egy auditor a megelőző naptári év tekintetében 

ellenőrizze a dokumentáció és a megfelelőségi nyilatkozat pontosságát. Az auditornak a 

következő feltételek valamelyikének meg kell felelnie: 

a) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) szerint akkreditált; vagy 

b) az érintett tagállam jogszabályainak megfelelően pénzügyi kimutatások ellenőrzésére 

akkreditált.” 

 

Az 517/2014/EU Rendelet 19. cikk (5) bekezdés szerint: „Azok az importőrök, amelyek olyan 

előtöltött berendezéseket hoznak forgalomba, amelyek a berendezésbe való töltést megelőzően 

a forgalomba nem hozott fluorozott szénhidrogéneket tartalmaznak, a 14. cikk (2) bekezdése 

szerint kiállított ellenőrzési dokumentációt nyújtanak be a Bizottságnak.” 

 

1. Az auditálás/hitelesítés folyamata és az 517/2014/EU Rendelet 19. cikk (5) szerinti 

jelentés benyújtása az EU BDR Adatbázisába 

 

A hitelesítésről és a jelentés feltöltésének módjáról az alábbi útmutató 6. és 10.2. fejezetében 

találnak információkat:  

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-

gas/docs/guidance_equipment_importers_en.pdf 

 
A Hatóság felhívja a figyelmüket, hogy az angol nyelvű útmutató a legfrissebb, azonban egy 

korábbi változat elérhető magyar nyelven is.  

  

Az EU BDR adatbázisában 2018. március 8. napjától elérhető az „Upload of verification 

documents (equipment importers)” megnevezésű funkció, ahol egy új almappa létrehozása 

után elérhetővé válik a „verification reporting” megnevezésű kérdőív. Ezen kérdőív kitöltése 

szükséges a 19. cikk (5) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez. A kérdőív 

tartalmilag megegyezik az említett útmutató 10.2. fejezetében található formanyomtatvánnyal, 

melynek kitöltéséhez az útmutatóban található lábjegyzetek nyújtanak segítséget.  

 

Fentieken túl a Hatóság – hitelesítés témakörben – a következő útmutatót ajánlja 

figyelmükbe: 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf  

Ezen útmutató 4. és 5. fejezetében foglaltak alapján az is megállapítható, hogy az EU 

Bizottság jelenleg nem várja el az auditorok külön, az F-gázokkal kapcsolatos tevékenységi 

területre történő akkreditációját, sem konkrét szabvány, pontossági szint, vagy eljárás 

alkalmazását. Az útmutatóban leírtak alapján arra lehet következtetni, hogy az auditorok más 
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területen megszerzett tapasztalataik és ismereteik alapján eljárhatnak az 517/2014/ EU 

Rendelet előírásai tekintetében. 

 

 

2. Auditálásra jogosult cégek 

 

Az alábbi cégek jogosultak a dokumentáció auditálására az 517/2014/EU Rendelet 14. cikk 

(2) bekezdés 
- a) pontja alapján: az EU ETS hitelesítők, akik listája az alábbi linkre kattintva 

található: 

http://www.nah.gov.hu/kategoriak/az-uveghazhatasu-gazok-kozossegi-

kereskedelmi-rendszereben-es-az-erofeszites-megosztasi-hatarozat-

vegrehajtasaban-torteno-reszvetelrol-szolo-torveny-szerinti-hitelesito-szervezet-

eu-ets  

 

- b) pontja alapján: a könyvvizsgálók.  A Hatóság javasolja, hogy az illetékes 

szakemberek tekintetében esetleg vegyék fel a kapcsolatot a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamarával. (https://www.mkvk.hu/) 

 

A Hatóság felhívja a figyelmüket, hogy – ahogyan a fent említett útmutatók is több helyen 

hangsúlyozzák – az 517/2014/EU Rendelet 14. és 19. cikk (5) szerinti kötelezettségek csak 

évi 100 t CO2 egyenérték össztöltetmennyiség feletti előtöltött berendezés EU-n kívülről 

történő behozatala esetén állnak fenn. Ezen határ alatt (illetve, amennyiben az adott évben 

nem állnak fenn a jelentésre okot adó körülmények) „nullás” jelentés („NIL Report”) 

benyújtását várja az EU Bizottság.  

 

A Hatóság felhívja a figyelmüket, hogy az 517/2014/EU Rendelet 14. és 19. cikkeiben foglalt 

kötelezettségekkel kapcsolatos ügyintézés közvetlenül az EU Bizottsággal történik (angol 

nyelven), a Hatóságnak ezekben az esetekben nincs közvetlen hatásköre. 
 

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 
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