
310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes 

fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekről 

 

A rendelet hatálya kiterjed 

 

Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló 2009. szeptember 16-i 1005/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet, illetve az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló 2006. május 17-i 

842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti gázokkal folytatott tevékenységekre 

terjed ki. 

 

Eljáró szervek, szervezetek 

 

Az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jár el a fluortartalmú 

üvegházhatású gázokra é a szabályozott anyagokra vonatkozó rendelkezések végrehajtásával 

kapcsolatos ellenőrzéssel és a bírság kiszabásával kapcsolatban. 

Kivételként egyes esetekben - a rendeletben szereplő esetekben- az intézkedéseket végrehajtó lehet a 

helyi hivatásos tűzoltóság, nemzeti fogyasztóvédelem, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság, 

a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal (továbbiakban: HM KEHH), a 

nemzeti közlekedési hatóság, és a környezetvédelemért felelős miniszter. 

A környezetvédelemért felelős miniszter legkésőbb 2009. július 4-ig egy országos monitoring és 

képesítési testületet jelöl ki a HLH, a járműklíma és a szállítmányhűtés szektor monitoringjára, 

képesítésére és ellenőrzésére. 

 

Import és export az Európai Közösségen kívüli harmadik  

 

Kizárólag képesített gazdálkodó szervezet folytathat import és export tevékenységet az EK-en kívüli 

országgal HLH, a járműklíma, a szállítmányhűtés szektorokban, valamint a tűzvédelem területén. 

 

Forgalomba hozatal és felhasználás 

 

A 842/2006/EK rendeletben szabályozottakon túl a járműklíma és a szállítmányhűtés piacán 

kizárólag képesített gazdálkodó szervezet kereskedhet hűtőközeggel 2009. július 4. után. 

A képesített gazdálkodó nagykereskedelmi szervezetnek nyilvántartást kell vezetni a hűtőközegek 

pontos kereskedelmi adatairól (vétel, visszanyerés, újrahasznosítás, regenerálás…). 

 

A használt szabályozott anyagok és fluortartalmú üvegházhatású gázok visszanyerése 

 

A rendelet hatálya alá tartozó szabályozott anyagok és fluortartalmú üvegházhatású gázok 

újrahasznosítását, regenerálását vagy ártalmatlanítását szolgáló visszanyerést a veszélyes hulladékok 

kezelésére vonatkozó előírások szerint kell végezni. 

 

Tározás és szivárgásvizsgálat 

 



A 842/2006/EK rendeletben szabályozottakon túl a járműklímával és a szállítmányhűtéssel 

kapcsolatos tevékenységeket (hűtőközeg kezelés vagy olyan tevékenység, ami a hűtőközeg légkörbe 

kerülését okozhatja) kizárólag képesített gazdálkodó szervezet végezheti. 

A HLH szektorban végzendő tervezéseket és berendezések kiválasztását kizárólag képesített személy 

végezheti. 

A 2. melléklet szerint kell eljárni a HLH szektor helyhez kötött berendezéseihez tartozó munkálatok 

(tervezés, telepítés, karbantartás, beüzemelés…) során. 

Az üzemeltetőnek kötelessége gépkönyvet és eseménynaplót vezetni - a 2. melléklet 1. pontja szerint- 

a hűtőköri beavatkozást igénylő munkákról, és ezeket rendelkezésre bocsátani a képesített személyek 

és a hatóságok részére. 

A hűtőközeg felhasználási adatairól és a szivárgásvizsgálati tevékenységek eredményeiről a 

képesített gazdálkodó szervezet nyilvántartást vezet. 

A szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó tűzoltó-technikai eszköz 

töltet javítását, és kezelését a 3. mellékletben meghatározott zárt technológiával végezhető- 

A szabályozott anyagot tartalmazó tűzoltó eszközök töltetet érintő tevékenységet kizárólag 

környezetvédelmi és halon kezelés ismeretekkel kiegészített tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező 

személy végezheti 2010. július 4-ig. 

 

Címkézés 

 

A berendezés-azonosító és alapvető műszaki adatokat tartalmazó magyar nyelvű berendezés-

címkével a legalább 3kg hűtőközeget tartalmazó, újonnan telepített és meglévő berendezéseket, 

valamint a tartályokat a HLH szektorban képesített szervezet végzi el a testület által meghatározott 

módon. 

A berendezés-címke elhelyezését legkésőbb az első szivárgásvizsgálatkor kell elvégezni. 

A nagyfeszültségű kapcsolóberendezések esetében a 842/2006/EK rendelete, és a 2007. december 

17-i 1494/2007/EK bizottság rendelet 2 cikke szerint a címkét az adattábla közelében kell 

elhelyezni. 

 

Jelentéstétel 

 

Valamennyi gazdálkodó szervezet, amely a rendelet 11. § (1) bekezdésében felsorolva található a 

megfelelő szervezetnek köteles összesített éves jelentést küldeni. 

A kén-hexafluoridot tartalmazó gázszigetelő üzemeltetője nyilvántartást vezet a meglévő, a 

hozzáadott és a visszanyert kén-hexafluorid mennyiségről, és a jelentést az 1. melléklet 2. pontja 

szerinti szervezetnek küldi évente. 

A jelentéseknek a következő adatokat kell tartalmaznia az előző naptári évre vonatkozóan: 

 a) az anyagok fajtája és mennyisége, 

 b) a származási ország, és a célország, 

 c) a felhasználás területe, megjelölve a különböző mennyiségeket 

A testület a jelentések adataiból adatbázist hoz létre, az elvégzett szivárgásvizsgálatok ellenőrzése és 

a hűtőközegek általános évi szivárgási rátái meghatározása érdekében. 

A testület biztosítja az adatbázis kezelhetőségének, és hozzáférhetőségének könnyűségét. 

A rendeletben felsorolt szervezetek a szakterületükön összegyűjtött adatokat évente április 30-ig 

megküldik a KvVM részére. 



Egyedi adat szinten, statisztikai célra a jelentésekből származó adatokról készült nyilvántartások 

átadhatóak a Központi Statisztikai Hivatal részére. 

 

Képzés és képesítés 

 

A rendelet 4. melléklete szerinti képesítésre, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott szervezet 

által 2009. július 4-éig kiadott és nyilvántartott arcképes igazolás megfelel. 

A berendezésekkel kapcsolatos tevékenységét végző gazdálkodó szervezet számára, e rendelet 5. 

melléklete szerinti, az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott szervezet által 2009. július 4-ig kiadott 

képesítés megfelel, a vállalatok számára kiadott ideiglenes képesítési igazolásnak 2011. július 4-ig. 

A tűzvédelmi szakvizsga megfelel a 304/2008/EK bizottsági rendelet 6. cikke szerinti ideiglenes 

képesítési igazolásnak 2010. július 4-ig. 

A HLH, a járműklíma, és a szállítmányhűtés szektorokban a személyek, és a gazdálkodó szervezetek 

képesítésének a feltétele, megtalálható e rendelet 13. §-ban. 

A fluortartalmű üvegházhatású gázokat tartalmazó, beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó 

készülékek tekintetében a vállalatok és a szakemberek képesítésére vonatkozó 

minimumkövetelményeket az 1005/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikk (5) 

bekezdése, és a 23. cikk (2)-(4) bekezdése tartalmazza. 

A képesített személynek 5 évente továbbképzésben kell részt vennie. 

A gazdálkodó szervezetek számára előírt képesítés 3 évre adható. 

 

Halon 

 

A tárgyévet követő év március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Főigazgatóság, illetve a HM KEHH 

részére, azoknak akik, a 94/2003. (VII. 2.) Korm. rendel alapján, rendelkeznek kritikus alkalmazási 

területeken történő felhasználásra vonatkozó engedéllyel. 

Az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni halon-típusonként: 

 a) az előző év december 31-én meglevő készenléti és tartalékkészletet, 

b) a készletek évi fogyását és okait, 

c) az utánpótlás mennyiségét és forrását, 

d) a halon kibocsátásának csökkentésére tett intézkedéseket, 

e) a halon helyettesítésére alkalmas anyagok/technológiák azonosítására és rendszerbe 

állítására tett intézkedéseket. 

E rendelet hatályba lépése előtt kiadott, kritikus alkalmazási területen történő felhasználásra 

vonatkozó engedélyt a hatóság visszavonhatja, 

a) tűz elleni védelmét a halonos eszköz biztosítja, megszűnt vagy funkciója megváltozott, az 

eszközöket leszerelték, vagy kiváltották, 

b) az adott célra új ózonrétegre és a környezetre kedvezőbb hatást kifejtő anyag, vagy 

eljárás vált ismertté és gazdaságilag elfogadható költséggel jár. 

A 94/2003. (VII.2.) Korm. rendelet 13. §-a alapján létrehozott halon bank tárolja és biztosítja a 

kritikus alkalmazások utánpótlási igényét biztosító halon mennyiségét. 

  

Szankciók 

 



A szabályozott anyagokkal végzett meg nem engedett felhasználás, tevékenység vagy forgalomba 

hozatal után a felügyelőség ózonvédelmi bírság megfizetésére kötelezi a felhasználót, a 

tevékenykedőt, illetve a forgalomba hozót. 

A bírság összege az 1005/2009/EK rendelet 1. mellékletében I-V. csoportban szereplő anyagokra 

5000 HUF/kg, illetve VI-IX. csoportban szereplő anyagokra 2000 HUF/kg, de a bírság minimum 

80000 HUF-nak kell lennie. 

Ismételt tiltott tevékenység esetén a bírság összege a felhasznált anyagmennyiség és a fenti fajlagos 

értékek szorzatának a tízszerese. 

Ha az üzemeltető nem tesz eleget az 1005/2009/EK rendelet 23. cikk (1) és (2) bekezdésében előírt 

kötelezettségének, a felügyelőség hatvanezer forint bírságra, ismételt megszegés esetén pedig 

százötvenezer forint bírságra kötelezi. 

A rendelet 17. §, 18. §, 19. § a 842/2006/EK rendelet megsértése esetén esedékes esetek 

bírságának mennyiségét taglalja. 

 

 

 

Jogszabály mellékletei: 1-6-ig számozva. 

 

1. számú melléklet 

Képesítő és vizsgáztató szervezetek 

 

2. számú melléklet 

A hűtőközegek környezeti szempontból biztonságos felhasználására és kezelésére vonatkozó 

technológiai követelmények 

 

3. számú melléklet 

Zárt rendszerű, szabályozott anyagot, illetve fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó oltógáz 

visszagyűjtési technológia követelményei 

 

4. számú melléklet 

Képesített hűtő-, klíma és hőszivattyú berendezés szerelő, hűtőközeg kezelő, karbantartó és 

szivárgásvizsgáló személyzet jelenlegi, valamint a 842/2006/EK, ún. F-gáz rendelet szerinti ideiglenes 

és végleges képesítési igazolásai 

 

5. számú melléklet 

Képesített gazdasági szervezetek képesítési szempontjai a 842/2006/EK Európai Parlamenti és 

Tanácsi, valamint a 303/2008/EK Bizottsági rendeletek alapján 

 

6. számú melléklet 

Alapvető hűtéstechnikai eszközök listája 


