
NEMZETI KLÍMAVÉDELMI HATÓSÁG
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A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság megalakulása 

és feladata

• A Hatóság megalakulásának időpontja: 2015. február 18.

• Cél: A klímagázokra vonatkozó rendelkezések végrehajtása, melyre a

fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó

anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló

14/2015. (II. 10.) Korm. Rendelet ad felhatalmazást.
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A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság feladatai

• Klímagáz adatbázis kezelése, hatósági nyilvántartás vezetése;

• Klímagázzal kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások és természetes
személyek felügyelete, ellenőrzése;

• Klímagázt tartalmazó berendezések tulajdonosainak/üzemeltetőinek
ellenőrzése;

• Klímagázzal kapcsolatos adatszolgáltatások és jelentések koordinálása,
teljesítésének ellenőrzése, adatszolgáltatás más hazai szervek és az Európai
Unió felé;

• Klímagázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző személyek képzése,

továbbképzése, képzési rendszer működtetése;

• Ügyfélszolgálat működtetése;

• Részvétel az üvegházhatású gázokkal összefüggő uniós és nemzetközi

kapcsolattartást igénylő ügyekben.
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Képesített vállalkozások

• HR szektor: működés közben helyhez kötött a berendezés.

– HR-I. kategóriájú vállalkozás: töltet mennyiségtől független
tevékenységek.

– HR-II. kategóriájú vállalkozás: kizárólag a 3 kg alatti töltettel
rendelkező berendezésekkel kapcsolatos tevékenységek és hűtőkör
megbontása nélkül szivárgásvizsgálat töltet mennyiségtől függetlenül.

– E-I. képesített személlyel rendelkező vállalkozás

– T. kategóriájú vállalkozás

• MR szektor: az üzemszerűen helyet változtató, vagy üzemszerűen
helyváltoztatásra képes klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett
mobil rendszerek és alkalmazások.

– MR-I. kategóriájú vállalkozás: hűtőkamionok és pótkocsik

– MR-II. kategóriájú vállalkozás: járműklíma, járművekben szerelt
légkondicionáló berendezések kizárólag a 3 kg alatti töltettel
rendelkező berendezésekkel kapcsolatos tevékenységek
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Képesített vállalkozások

• Regisztrációköteles tevékenységek:

Klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások telepítési,

szerelési, beüzemelési, karbantartási, szervizelési, javítási, használaton

kívül helyezési, szivárgásellenőrzési és visszanyerési tevékenység

a képesítésre vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint

feljogosított és képesített természetes személy alkalmazottal

vállalkozás.

• Jogfolytonosság a regisztráció területén;

• Regisztrációk ellenőrzése, javítása:

A (többszörös) regisztrációk javítását, inaktiválását és törlését az érintett

vállalkozás is kérelmezheti vagy a Hatóság hivatalból is módosítja
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Jogosultságellenőrzés

• Képesített vállalkozások és képesített személyek jogosultságának

ellenőrzése

• Berendezések szivárgásvizsgálatának ellenőrzése
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Berendezés tulajdonosok/üzemeltetők
A regisztrációs kötelezettség - 2017. január 1. napjától változik – az Adatbázisban a „Saját
berendezések” és a „Telephelyek / tárolási helyek ” menüpont vezetése a tulajdonos / üzemeltető
által.
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Az elektromos kapcsolóberendezések

szivárgásvizsgálatára vonatkozó szabályok

Nem tartozik a szivárgásvizsgálat hatálya alá az elektromos
kapcsolóberendezés, amennyiben megfelel a következő feltételek
valamelyikének:

• igazolt szivárgási mértéke a gyártó műszaki leírásában foglaltak szerint évente 
kevesebb mint 0,1 %, és ennek megfelelően címkéztek fel, 

• egy a nyomást vagy sűrűséget ellenőrző eszközzel vannak felszerelve, vagy –
javításra került a magyar fordításban az „és” szó „vagy”-ra

• 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaz. 
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Adatszolgáltatási kötelezettségek a Klímagáz 

adatbázisban

• klímagázt vagy klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett

berendezések gyártása, behozatala, kivitele, forgalomba helyezése,

értékesítése – „Előtöltött berendezések” és a „Telephelyek / tárolási

helyek” menüpontok vezetése;

• klímagáz vásárlása, eladása, felhasználása – „F-ÜHG raktár” és a

„Telephelyek / tárolási helyek” menüpontok vezetése;

• Képesített vállalkozások – „Szerződött berendezések”, „Telephelyek /

tárolási helyek”, „Előtöltött berendezések Telepítései Tanúsítvány”, „F-ÜHG

raktár” és a „Vállalkozásnak eladott gázmennyiségek” menüpontok

vezetése;

• Berendezés tulajdonos / üzemeltető – „Saját berendezések” és

„Telephelyek / tárolási helyek” menüpontok vezetése.
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A „szerviz” vállalkozások megbízása és a szolgáltatás közvetítő 

funkció 

• A szolgáltatás közvetítő ugyanolyan jogosultsággal rendelkezik, mint egy berendezés 

tulajdonos, berendezés jegyzőkönyvezését illető megbízás továbbítását teszi lehetővé. 

• A berendezés tulajdonosok párhuzamosan is megbízhatnak karbantartó vállalkozásokat.
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Közvetlenül az EU Bizottság felé teljesítendő kötelezettségek

A Hatóság felé ez esetben közvetlen jelentéstételi kötelezettség nincs.

Ömlesztett gázokkal történő EU-n kívüli import / export tevékenység esetén:

• Jelentés EU-n kívüli import/ export tevékenységről az 517/2014/EU 19. cikk-ben előírt esetekben:   

- 100 t CO2 eé.felett hozott forgalomba;

- 500 t CO2 eé.felett hozott forgalomba berendezésben;

- 1000 t CO2 eé.felett ártalmatlanított vagy használt fel alapanyagként

- 10000 t CO2 eé. felett hitelesíttetni kell  (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-
gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf Útmutató alapján) egy 

- Pénzügyi hitelesítővel

- EU ETS hitelesítővel (2003/87/EK szerinti hitelesítő)

o Formátum a 1191/2014/EU Rendelet szerint

o Jelentés helye: EU F-gas Portal (Útmutató: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-
gas/docs/faq_reporting_en.pdf )

• Az importált mennyiségnek megfelelő mennyiségű kvóta beszerzése az 517/2014/EU 15. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően (abban az esetben is, ha az adott szállítmány utána elhagyja az országot 
/ EU-t) (Bővebb információk az alábbi linken: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-
gas/reporting/index_en.htm ) 

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/guidance_to_verifiers_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/faq_reporting_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm
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Előtöltött berendezésekkel történő EU-n kívüli import/ export tevékenység esetén, vagy EU-ban 

történő gyártás esetén

• 2017. január 1. napjától csak úgy lehet előtöltött berendezést először behozni, gyártani 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. A kvótát

annak a vállalkozásnak kell kérnie, aki először hozza be az EU-ba az előtöltött

berendezéseket. A teendők között az első lépés a regisztráció a „HFC Registry”-be, majd ezen

felületen a kvóták beszerzése és elszámolása. A kvóták kereskedelmével kapcsolatos

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/guidance_quota_transfer_f-

gas_portal_en.pdf

- Figyelmébe ajánljuk az EU Bizottság honlapján ebben a témában nem rég megjelent hírt, a

berendezés importőrök kvótaszerzésének témájában:

http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016071101_en.htm

- 2018. január 1. napjától hitelesíttetni is kell

• Ennek igazolására „Declaration of conformity” = Megfelelőségi nyilatkozat kiállítása és/vagy a

kereskedelmi láncon keresztül történő továbbítása a 2016/879/EU rendelet szerinti

Közvetlenül az EU Bizottság felé teljesítendő kötelezettségek 

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/docs/guidance_quota_transfer_f-gas_portal_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016071101_en.htm
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Éves klímavédelmi felügyeleti díjfizetést érintő 

változások

• 2016. II. félévet érintő időszak:

– díjbekérő

– fizetési határidő: 2016. december 31.

– egyenleg megtekintés: „Éves klímavédelmi felügyeleti díj” menüpontban

• 2017. évtől:

– félév lezárását követő díjelőírás

– fizetési határidő: 2017. július 31.
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Adatbázis fejlesztési tervek

• Térképes kereső: képesített vállalkozások részére az érvényes

képesítésük tekintetében a képesített vállalkozás nyilatkozata

• Tömeges adatkezelés lehetősége:

– Címkenyomtatás,

– Berendezések feltöltése;

• A mobil applikáció bevezetése egyszerűbbé teszi a berendezések

helyszínen történő jegyzőkönyvezését, és emellett számos más

kényelmi funkció válik általa elérhetővé a berendezések kezelésének

területén.
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Klímagáz adatbázis útmutatók

Az útmutatók, segédletek a Klímagáz adatbázisban és a Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság honlapján, a Letölthető anyagok menüponton keresztül érhetők el:

• Telepítési Tanúsítvány

• Útmutató F-ÜHG raktár kezeléséhez

• F-Gáz képzéssel kapcsolatos útmutató

• Előtöltött berendezések kezelési útmutatója

• Berendezés felviteli segédlet

• A "Berendezések" menüpont bemutatása

• Előtöltött berendezések telepítésével kapcsolatos kötelezettségek

• Regisztrációra kötelezett berendezésekkel kapcsolatos teendők

• Berendezés regisztráció döntési fája

• Útmutató regisztrációhoz
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Klímagáz képzések

• Elindultak az „E” kategóriát érintő képzések, már lehetséges az

előjelentkezés, ezeket a képzéseket kizárólag a Budapesti Szakképzési

Centrum tarja

• Csoportos jelentkezés esetén a Hatóság kiemelten segíti a lehető

leghatékonyabb lebonyolítást
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A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság elérhetőségei
Ügyfélszolgálat:

regisztrációt, adatmódosítást érintő és általános kérdések:

Tel: +36 (1) 795-4154, +36 (1) 795-9074

+36 (1) 795-5197, +36 (1) 795-1862

Központi e-mail cím: nkvh@nfm.gov.hu

Személyes ügyfélszolgálat, melyre időpont foglalható a Klímagáz adatbázison
hétfő - csütörtök 9:00 - 16:00 óráig

F-Gáz képzéssel kapcsolatos kérdések esetén hívható szám: +36-1/795-5056

Csoportos képzésre jelentkezés esetén: +36-1/795-2379

E-mail cím: fgazkepzes@nfm.gov.hu

Honlap URL címe: http://nkvh.kormany.hu/index

Klímagáz adatbázis URL címe: https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu

mailto:nkvh@nfm.gov.hu
mailto:fgazkepzes@nfm.gov.hu
http://nkvh.kormany.hu/index
https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
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KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


