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JOGSZABÁLYOK

– Klímavédelemmel érintett jogszabályok:

• 517/2014. EU rendelet

• 2007. évi LX. Törvény

• 14/2015. Korm. rendelet

• 60/2016. NFM rendelet

• 80/2012. NFM rendelet

– Emisszió-kereskedelem:

• 2012. évi CCXVII. Törvény

• 410/2012. Korm. Rendelet

• 80/2012. NFM rendelet



A 14/2015. (II. 10.) Korm. Rendelet gyakorlati alkalmazása

A REGISZTRÁLT VÁLLALKOZÁSOK

– NK/VE berendezés (ha generálkivitelező forgalmaz is!)

– Gyártó, regeneráló, ártalmatlanító
• 517/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó gázt tartalmazó hűtőkört, terméket, berendezést
gyárt, 517/2014/EU rendelet hatálya alá tartozó gázt gyárt, ártalmatlanít, regenerál
• Regisztráció módja: tevékenység végzésére jogosító engedély másolatának benyújtása;
• Jogosultságok: klímagáz vásárlás
• Kötelezettségek: F-ÜHG raktár kezelése, jelentéstétel, felügyeleti díjfizetés

– Egyéb engedély alapján regisztrált vállalkozás:
• F-ÜHG-k 517/2014/EU rendeletben nem szabályozott felhasználása céljából,különösen
kutatási, fejlesztési, gyógyászati célból fluortartalmú üvegházhatású gázzal kapcsolatos
tevékenységet végez
• Regisztráció módja: engedély iránti kérelem benyújtása, melynek melléklete az éves
felhasználási terv (felhasználni kívánt F-ÜHG típusa, mennyisége, felhasználás célja és 
várható
eredménye)

• Jogosultság: korlátozott mennyiségű F-ÜHG vásárlás
• Kötelezettségek: F-ÜHG raktár kezelése, jelentéstétel



BERENDEZÉS-TULAJDONOSOK

– Regisztrációra köteles berendezések:

– HR szektorban az 517/2014/EU rendelet szerint szivárgásvizsgálatra
kötelezett alkalmazások; (4. cikk)
– Üvegházhatású gázokkal töltött elektromos kapcsolóberendezések

– MR szektorban az 517/2014/EU rendelet szerint szivárgásvizsgálatra
kötelezett alkalmazások;

• Hűtőkamionok és –pótkocsik hűtőegységei regisztrációköteles;
• Hűtőkamionok és –pótkocsik utastéri légkondicionálói NEM
regisztrációköteles DE dokumentálási kötelezettség;
• Személygépjárművek NEM regisztrációköteles DE dokumentálási
kötelezettség;
• Egyéb járművek (pl. közlekedési eszközök, szállítmányhűtő hűtőegységek)

NEM regisztrációköteles DE dokumentálási kötelezettség;

– Címke tartalmi követelményei 14/2015. Korm. Rendelet 7.§ (7)
– Szivárgásvizsgálat és a műszaki vizsga érvényességi ideje közti
kapcsolat



HELYHEZ KÖTÖTT BERENDEZÉSEK REGISZTRÁCIÓJA



KÉPESÍTETT VÁLLALKOZÁSOK

Klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások telepítési,

szerelési, beüzemelési, karbantartási, szervizelési, javítási, használaton

kívül helyezési, szivárgásellenőrzési és visszanyerési tevékenység

végzésére a képesítésre vonatkozó jogszabályban meghatározottak

szerint feljogosított és képesített természetes személy alkalmazottal

rendelkező vállalkozás

Kérelem (megfelelési nyilatkozat) + képesítési kategóriához szükséges

megfelelő képesítési kategóriával rendelkező munkavállaló

KÉPESÍTÉS

Felfüggesztés/törlés (kérelem benyújtását követő félév első napjával

kezdődő hatállyal, január 1-jétől vagy július 1-jétől van lehetőség)



F-ÜHG forgalmazói és telepítői felelősség (telepítési tanúsítvány

22. § (1) „Minden olyan forgalomba hozatalra jogosult vállalkozás, amely

természetes személy vagy szervezet végfelhasználó (a továbbiakban: telepíttető)

számára kereskedelmi célból értékesít

- nem hermetikusan zárt,

- hűtőköri szerelést igénylő,

- F-ÜHG-val előtöltött vagy azzal üzemelő HR szektorba tartozó alkalmazást,

valamint az MR szektorba tartozó hűtőegységet, köteles a telepíttetőtől olyan

eredeti, cégszerűen kiállított, egyedi azonosítóval ellátott tanúsítvány bemutatását

kérni, amely azt igazolja, hogy a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozás vállalja

az alkalmazás telepítését. A tanúsítványt a telepíttető is köteles aláírásával ellátni.”

Szolgáltatásközvetítő (Korm. Rend. 5. § (2) bek. e) pont) 

Generálkivitelező



Felmerült kérdések:

- Kell-e telepítési tanúsítványt kiállítani egy 25 kg R410A hűtőközeggel 

működő kompakt folyadékhűtő megvásárlásakor?

- Ki regisztrálja be az előbb említett hűtőkört egy építési projekt átadása 

során az NKVH rendszerébe és mikor? Műszaki átadás előtt, vagy utána?

- Hogyan kell eljárnia a jogkövető építési vállalkozónak, ha a fenti 

berendezés osztott kivitelű?

- Kiépítheti-e egy fűtésszerelő szakmunkás egy osztott hűtőkör kalorikus 

csővezetékeit? Ütközik-e ez a jogszabályi előírásokba?

- Mi a helyzet a régi hűtőkészülékekkel, amelyeket egy épület 

rekonstrukció során áttelepítenek? Azokat nem kell regisztrálni, bárhová 

felszerelhetők?


