ÚTMUTATÓ
a természetes személyek, valamint a vállalkozások Klímagáz adatbázisba történő
regisztrációjához

Az útmutató bemutatja a Klímagáz adatbázisba (a továbbiakban: Adatbázis) történő regisztráció
lépéseit természetes személyek és vállalkozások tekintetében. Természetes személy képesített
személyként, illetve berendezés-tulajdonos/üzemeltetőként tud regisztrálni. Vállalkozások
berendezés-tulajdonos/üzemeltetőként, továbbá képesített, valamint regisztrált vállalkozásként
regisztrálhatnak.
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1. Természetes személy regisztrációja
1.1 Berendezés-tulajdonos regisztrációja
Az Adatbázisban azon természetes személyeknek kell regisztrálni, akik a fluortartalmú üvegházhatású
gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU rendelet 4. cikk (1)
és (2) bekezdés valamint az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet szerint
regisztráció-köteles berendezés-tulajdonosok vagy üzemeltetők.
A regisztrációhoz segítséget nyújtanak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság honlapján keresztül
elérhető és letölthető segédletek, melyek a HR szektor esetében itt, az MR szektor esetében itt érhetők
el.
1. Az Adatbázis nyitóoldalán az „Új belépők regisztrálása” menüponton belül válassza ki a „Berendezéstulajdonos személy” gombot

2. Belépés után adja meg azt az e-mail címet és jelszót, amellyel regisztrálni kíván. Ezt követően az
Adatbázis egy automatikus üzenetet küld a megadott e-mail címre. A kiküldött e-mailben található linkre
kattintva folytatható a regisztráció
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A regisztrációt addig nem tudja befejezni, míg az összes kötelezően kitöltendő (csillaggal jelölt)
mezőben nem szerepel adat. Ahol nem lát csillagot, opcionális a kitöltés (pl. elérhetőség).

A regisztrációhoz mindenképpen olyan e-mail címet javasolt megadni, melyet a jövőben mindig el
tud érni. Amennyiben elfelejti az Adatbázisba történő bejelentkezéshez szükséges jelszavát, úgy az
Adatbázis nyitóoldalán található „Elfelejtettem a jelszavam!” gomb használatával igényelhet új
jelszót. A regisztráció során megadott e-mail címre kapja meg azt a linket, ahol beállíthatja majd a
belépéshez szükséges új jelszavát (e-mail cím módosításához aláírt kérelmet kell a Nemzeti
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Klímavédelmi Hatósághoz eljuttatnia postai úton, vagy e-mailben, szkennelve, nem szerkeszthető
formátumban [.pdf, .jpg], melyet a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ címről tölthet le).
A tulajdonában/üzemeltetésében lévő berendezések rögzítéséhez használja a Nemzeti Klímavédelmi
Hatóság honlapjáról, és az Adatbázisból letölthető ”Berendezés felviteli segédlet” megnevezésű
útmutatót.
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1.2 Képesített személy regisztrációja (klímagázzal kapcsolatos tevékenységek
végzésére)
Képesített személyként azon természetes személyeknek kell az Adatbázisban regisztrálni, akik
nem szerepelnek az Adatbázisban, azonban jelentkezni szeretnének Klímagáz képzésre, illetve
képesített vállalkozás foglalkoztatottjaként klímagázzal kapcsolatos tevékenységet kívánnak
végezni.
1. Az Adatbázis nyitóoldalán az „Új belépők regisztrálása” menüponton belül válassza ki a
„Képesített személy” gombot.

2. Belépés után adja meg azt az e-mail címet és jelszót, amellyel regisztrálni kíván. Ezt követően
az Adatbázis egy automatikus üzenetet küld a megadott e-mail címre. A kiküldött e-mailben
található linkre kattintva folytatható a regisztráció.
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A regisztrációt addig nem tudja befejezni, míg az összes kötelezően kitöltendő (csillaggal
jelölt) mezőben nem szerepel adat. Ahol nem lát csillagot, opcionális a kitöltés (pl. elérhetőség).

A regisztrációhoz mindenképpen olyan e-mail címet javasolt megadni, melyet a jövőben
mindig el tud érni. Amennyiben elfelejti az Adatbázisba történő bejelentkezéshez szükséges
jelszavát, úgy az Adatbázis nyitóoldalán található „Elfelejtettem a jelszavam!” gomb
használatával igényelhet új jelszót. A regisztráció során megadott e-mail címre kapja meg azt a
linket, ahol beállíthatja majd a belépéshez szükséges új jelszavát. (e-mail cím
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módosításához aláírt kérelmet kell a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz eljuttatnia postai úton,
vagy e-mailben, szkennelve, nem szerkeszthető formátumban [.pdf, .jpg], személyazonosító
igazolvány másolatával együtt, melyet a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ címről
tölthet le).
3. A „Tovább” gombra kattintva megjelenik a „Vezérlőpult” oldal.

A „Saját képesítések” gombra kattintva az Adatbázis – amennyiben korábban képesítéssel
nem rendelkezett – az alábbi tájékoztatást adja:
„Jelenleg nincs képesítése”

Annak érdekében, hogy a foglalkoztatott érvényes képesítése az Adatbázisban megjelenjen,
szükséges, hogy a képesítést igazoló „képesítési tanúsítvány” a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
részére haladéktalanul beküldésre kerüljön.
Amennyiben más EU tagállamban szervezett képzésen szerezte meg a képesítési kategóriát, az
alábbiak szerint járjon el:
-

-

A képesítési igazolás rögzítését a http://nkvh.kormany.hu/letoltheto-anyagok
menüpontban, a „Kérelmek (Természetes személy)” megnevezésű dokumentum
letöltésével kezdeményezheti.
Kérjük, küldje be más EU tagállamban kiállított képesítési tanúsítványát elektronikus úton
(szkennelve) az nkvh@nfm.gov.hu e-mail címre, a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
részére. (Az eredeti képesítési tanúsítványt nem szükséges postai úton is megküldeni.)
A közigazgatási hatósági eljárás illetékét (3.000,- Ft) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Magyar Államkincstár vezetett 10032000-00290713-00000000 számú számlájára kell
utalni.
Amennyiben a képesítést igazoló okirat nem tartalmazza a szükséges a képesítési igazolást
8
kiállító szerv által, az ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye és annak Kiotói

Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (továbbiakban:
Éhvt.) 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 képzési,
képesítési igazolás számát, akkor az erre vonatkozó igazolást is szükséges megküldeni.
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ezt követően hatósági eljárás keretében rögzíti az
Adatbázisban a képesítés kategóriáját és érvényességének időtartamát. A rögzítést követően az
ügyféli adatlapon megjelenik a képesítési kategória.

9

2. Vállalkozás regisztrációja
2.1 Berendezés-tulajdonos vállalkozás regisztrációja
Az Adatbázisban azon vállalkozásoknak kell regisztrálni, amelyek a fluortartalmú üvegházhatású
gázokról és a 842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 517/2014/EU rendelet 4.
cikk (1) és (2) bekezdés valamint az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 1005/2009/EK rendelet
szerint regisztráció-köteles berendezés-tulajdonosok vagy üzemeltetők.
A regisztrációhoz segítséget nyújtanak a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság honlapján keresztül
elérhető és letölthető segédletek, melyek a HR szektor esetében itt, az MR szektor esetében itt
érhetők el.
1. Az Adatbázis nyitóoldalán az „Új belépők regisztrációja” során kérjük, válassza ki a
„Berendezés-tulajdonos vállalkozás” gombot.

2. Belépés után kérjük, adja meg azt az e-mail címet és jelszót, amellyel regisztrálni kíván. Ezt
követően az Adatbázis egy automatikus üzenetet küld a megadott e-mail címre. A kiküldött emailben található linkre kattintva folytatható a regisztráció.
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A regisztrációt addig nem tudja befejezni, míg az összes kötelezően kitöltendő mezőben nem
szerepel adat. Ahol nem lát csillagot, opcionális a kitöltés (pl. elérhetőség).

A regisztrációhoz mindenképpen olyan e-mail címet javasolt megadni, melyet a jövőben mindig
el tud érni. Amennyiben elfelejti az Adatbázisba történő bejelentkezéshez szükséges jelszavát,
abban az esetben is a regisztráció során megadott e-mail címre kapja majd a belépéshez szükséges
új jelszavát! Azaz az Adatbázis nyitóoldalán található „Elfelejtettem a jelszavam!” funkció
használata során mindenképpen a regisztrációkor megadott e-mail címre fog érkezni a link,
ahol beállíthatja új jelszavát (e-mail cím módosításához aláírt kérelmet kell a Nemzeti
Klímavédelmi Hatósághoz eljuttatnia postai úton, vagy e-mailben, szkennelve, nem szerkeszthető
formátumban [.pdf, .jpg], melyet a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/ címről tölthet
le).
11

2.2 Képesített és regisztrált vállalkozások regisztrációja
Az Éhvt. alapján vállalkozásként a regisztráció a táblázatban szereplő gazdálkodó szervezetek
(vállalkozások és egyéni vállalkozók) számára kötelező a következők szerint:
Kötelezően
regisztrálandó
tevékenység

A
tevékenység
díjköteles?

HR-I (helyhez kötött és hűtőkamion-és pótkocsi) igen
HR-II (helyhez kötött és hűtőkamion-és igen
pótkocsi)
HRIII (helyhez kötött)
igen

Szükséges-e
Szükséges-e
képesített személy megfelelési
alkalmazása?
nyilatkozat
feltöltése?
igen
igen
igen

igen

igen

igen

HR-IV (helyhez kötött)

igen

igen

igen

MR-I (mobil)

igen

igen

igen

MR-II (mobil)

igen

igen

igen

MR-III (mobil)
NK klímagáz (Klímagázzal kereskedő
nagykereskedő)
VE klímagáz (Klímagázzal kereskedő
viszonteladó)

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

nem

nem

nem

igen

nem

nem

nem

nem

nem

Éhvt. 10/C. § (2) bekezdés szerinti gyártó igen
(ideértve a gázgyártót és a berendezések,
alkalmazások gyártóit)

nem

Klímagáz regeneráló

igen

nem

Klímagáz ártalmatlanító

igen

nem

Az Éhvt. 10/B. § (1a) bekezdés szerinti hatósági nem
engedély alapján tevékenykedő vállalkozások

nem

Egyéni
kérelem
benyújtása
szükséges

Számlafizető 4

nem

nem

nem

Külföldi bejegyzésű vállalkozás
a HR szektorban3

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság általi egyéni jóváhagyást igényel a
benyújtott dokumentumok alapján.

T – Tűzoltó

1

igen

1

E – Elektromos kapcsoló berendezés
NK berendezés (Berendezéssel kereskedő
nagykereskedő)
VE berendezés (Berendezéssel kereskedő
viszonteladó)
Szolgáltatás közvetítő2

Külföldi

bejegyzésű
3
szektorban

vállalkozás

az

igen

Telepengedély
vagy működési
engedély
másolatának
feltöltése
szükséges

MR
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság általi egyéni jóváhagyást igényel a
benyújtott dokumentumok alapján.
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1.) “T” jelű kategória: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága rendelkezik hatáskörrel. BM OKF elérhetősége:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzmegelozes_ugyfelszolgalat
2) Az Adatbázisban a szivárgásvizsgálatra kötelezett berendezések szervizelési, telepítési megbízásának továbbítását teszi
lehetővé másik (al)vállalkozás számára a „Berendezések/Szerződött berendezések” menüpontjában az adott berendezés
„További adatok” menüjében. Az Adatbázisban az előtöltött berendezések értékesítése esetén a „Szolgáltatás közvetítő”
kategória nem teszi lehetővé az előtöltött berendezések értékesítését.
3.) A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet 27. § (7) bekezdése szerint
4.) Számlafizető kategóriába abban az esetben szükséges regisztrálni, ha klímagázokkal kapcsolatos tevékenységet nem végez,
kizárólag az oktatás díját kívánja befizetni

A regisztráció menete:
1.
Az Adatbázis nyitóoldalán az „Új belépők regisztrációja” során kérjük, válassza ki a
„Vállalkozás” gombot.

2. Belépés után kérjük, adja meg azt az e-mail címet és jelszót, amellyel regisztrálni kíván. Ezt
követően az Adatbázis egy automatikus üzenetet küld a megadott e-mail címre. A kiküldött emailben található linkre kattintva folytatható a regisztráció.
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A regisztrációt addig nem tudja befejezni, míg az összes kötelezően kitöltendő (csillaggal jelölt)
mezőben nem szerepel adat. Ahol nem lát csillagot, opcionális a kitöltés (pl. elérhetőség).
A regisztrációhoz mindenképpen olyan e-mail címet javasolt megadni, melyet a jövőben mindig
el tud érni. Amennyiben elfelejti az Adatbázisba történő bejelentkezéshez szükséges jelszavát,
abban az esetben is a regisztráció során megadott e-mail címre kapja majd a belépéshez szükséges
új jelszavát! Azaz az Adatbázis nyitóoldalán található „Elfelejtettem a jelszavam!” funkció
használata során mindenképpen a regisztrációkor megadott e-mail címre fog érkezni a link,
ahol beállíthatja új jelszavát ( -mail cím módosításához aláírt kérelmet kell a Nemzeti Klímavédelmi
Hatósághoz eljuttatnia postai úton, vagy e-mailben, szkennelve, nem szerkeszthető formátumban [.pdf,
.jpg] az aláírási címpéldánnyal együtt, melyet a https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/
címről tölthet le.)

Kérjük, a fenti kategóriák közül csak azt a képesítési kategóriát jelölje meg, amelyben
ténylegesen tevékenységet kíván folytatni, mivel minden kategória külön-külön
felügyeletidíj-köteles a fenti táblázat alapján.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a cégadatok szerint a cég képviseletére együttes
cégjegyzéssel kerül sor, úgy a „Nyilatkozattételre jogosult személy” fülön be kell jelölni az
együttes képviseletet, és megegyezően a cégnyilvántartás adataival, az együttes cégjegyzésre
jogosult személyeket is be kell rögzíteni.
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Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent rögzített adatok közül a későbbiekben csak az e-mail cím
módosítható, a többi adat módosítása iránti kérelmet cégszerűen aláírt dokumentumban,
elektronikus (e-mailben szkennelve), vagy postai úton kell a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
részére eljuttatni.
Az ellenőrző kód megadásával és a „Tovább” gombra kattintva válik sikeressé a
„Vállalkozás” regisztráció az Adatbázisban.
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A további lépések csak a képesített személy alkalmazásához kötött (pl: hűtőközeg
(klímagáz) kereskedelmével (NK vagy VE) foglalkozó vállalkozásokra, HR és MR
szektorokban tevékenykedő) képesített vállalkozásokra vonatkoznak.
3. Az Adatbázis nyitóoldalán a regisztrált e-mail cím és jelszó használatával lehetséges az
Adatbázisba bejelentkezni. Az Adatbázis automatikusan jelzi, hogy a regisztrált vállalkozás
még nem minősül képesített vállalkozásnak az uniós és hazai szabályok szerint, mivel az
adott cégképesítés megszerzéséhez az 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti képesített
személy foglalkoztatottként történő hozzárendelés szükséges:
„Nincs megfelelően képesített személyzete a vállalkozásnak/lejártak a képesítés(ek).
(képesített személyzet hiányában hűtőközeget nem vásárolhat.)”

4. A megfelelően képesített személy hozzárendelése érdekében vagy ezen sorban, vagy a
„Személyzet” menüpontban az „Foglalkoztatott felvitele” gombnál kérjük válassza ki
„Képesített személy” foglalkoztatottját.

A képesített személyek regisztrációjának lépései az 1.2 fejezetben találhatók.
A hozzárendelést a Képesített személy regisztrációjához tartozó t e-mail címének és
jelszavának megadásával lehet elvégezni, az Adatbázis ugyanis ezen adatok alapján rendeli
össze a vállalkozást a foglalkoztatottal.
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Az adatok kitöltését követően a „Hozzárendel” gombbal véglegesíthető a foglalkoztatott felvétele.
A hozzárendelést követően az Adatbázis jelzi, hogy a foglalkoztatott a megfelelő képesítéssel
rendelkezik-e vagy sem. Amennyiben az Adatbázis azt jelzi, hogy
„Jelenleg nincs képesítés”
annak oka, hogy a foglalkoztatott érvényes képesítési tanúsítványát nem küldte meg a
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére, vagy nem került elfogadásra vagy nem a
vállalkozás képesítési kategóriájának megfelelő a képesített személy került hozzárendelésre. Ez
esetben kérjük, hogy a foglalkoztatott Adatbázisban való regisztrációját követően, a képesítési
tanúsítványát haladéktalanul jutassa el a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság nkvh@nfm.gov.hu
központi e-mail címére.
5. Az Adatbázis automatikusan jelzi, hogy a regisztrált vállalkozás még nem minősül képesített
vállalkozásnak az uniós és hazai jogszabályok szerint:
„Nincs megfelelési nyilatkozata eljutatva a Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz.
Ennek hiányában hűtőközeget nem vásárolhat.”

6. Vagy ezen sorban, vagy a vállalkozás adatlapján a „Saját képesítések” menüpontban
megjelenik a „Megfelelési Nyilatkozat” dokumentum, melyet ki kell kinyomtatni, majd
cégszerűen aláírni.

7.

A Megfelelési Nyilatkozat a „Megfelelési Nyilatkozat letöltése” gombra kattintva tölthető le.
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8. A „Megfelelési Nyilatkozat” megnevezésű dokumentumot kitöltve, cégszerűen aláírva
(cégképviseletre jogosult aláírásával és pecséttel ellátva és az aláírási címpéldány, vagy egyéni
vállalkozó esetén a személyi igazolvány másolatát becsatolva) elektronikus úton, szkennelt
formátumban szükséges feltölteni az Adatbázisba.
A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság tájékoztatja, hogy az Adatbázisban új, a jelenleg hatályos
jogszabálynak megfelelő „Megfelelési nyilatkozat” áll rendelkezésre. Amennyiben több
kategóriát kíván felvenni, úgy minden egyes felvett kategóriára vonatkozóan ki kell töltenie a
„Megfelelési Nyilatkozatot”.
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9. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság megvizsgálja a „Megfelelési Nyilatkozat” megfelelőségét
és dönt annak elfogadhatóságáról.
A „Megfelelési nyilatkozat” elfogadását követően a vállalkozás „Képesített vállalkozás”
minősítést szerez (azaz jogosulttá válik a képesítésének megfelelő tevékenységek végzésére).
Az Éhvt. 10/C. § (2) bekezdés szerinti gyártó (ideértve a gázgyártót és a berendezések,
alkalmazások gyártóit), a Klímagáz regeneráló, a Klímagáz ártalmatlanító, valamint az Éhvt.
10/B. § (1a) bekezdés szerinti hatósági engedély alapján tevékenykedő vállalkozások esetén a
telepengedély vagy egy működési engedélyt szkennelt formátumban szintén a „Saját képesítések”
menüpontban lehet feltölteni.
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