
Az ózonréteget lebontó és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal (a 
továbbiakban együtt: környezetkárosító gázok) kapcsolatos hatósági 

tevékenység 
 Ügyleírás: 
A fentiek keretében a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen 
irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek 
elhelyezését szolgáló létesítmények, eszközök, berendezések tekintetében: 

 a halonok kritikus alkalmazási területen történő felhasználásának engedélyezése, 

a kiadott engedélyek felülvizsgálata, 

 a környezetkárosító gázokkal működő eszközök, berendezések (tűzoltó 
készülékek, tűzoltó berendezések, helyhez kötött hűtők-, légkondicionálók és 
hőszivattyúk, szállítmányhűtők) üzemeltetésének, üzemben tartásának, 
karbantartásának felügyelete, hatósági ellenőrzése, 

Vonatkozó jogszabály(ok), közjogi szervezetszabályozó eszköz(ök): 
Uniós aktusok: 

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

európai parlamenti és tanácsi rendelet  

 Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló, 2006. május 17-i 
842/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

Jogszabályok 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 

 Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású 

gázokkal kapcsolatos tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 

Közjogi szervezetszabályozó eszköz: 

 A szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal 

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 51/2009. (VII. 1.) HM utasítás 

Szükséges nyomtatványok megnevezése: 

„Szabályozott anyagok és fluortartalmú üvegházhatású gázok éves adatszolgáltatása”, 
melyet a HM Hatósági Hivatal a honlapján tesz közzé. 

Ügyintézés menete: 

A halonok kritikus alkalmazási területen való alkalmazására engedéllyel rendelkezők 
évente, a tárgyévet követő év március 31-ig adatot szolgáltatnak a HM Hatósági Hivatal 
mint elsőfokú környezetkárosítógáz-felügyeleti hatóság részére a jogszabály szerint 
halon-típusonként az alábbi tartalommal: 

 az előző év december 31-én meglevő készenléti és tartalékkészlet, 

 a készletek évi fogyása, és annak okai (tűz oltása, tartály kötelező nyomáspróbája 

miatti áttöltés vesztesége, regenerálás vagy regeneráltatás vesztesége, 

hibás/téves kezelés vagy kilövés vesztesége, szivárgás, más engedélyes részére 

történt eladás), 

 az utánpótlás mennyisége és forrása (halon-bank vagy vásárlás más engedélyes 

készletéből), 



 a halon kibocsátásának csökkentésére tett intézkedések, 

 a halon helyettesítésére alkalmas anyagok/technológiák azonosítására és 
rendszerbe állítására tett intézkedések. 

A szabályozott anyaggal, vagy a legalább 3 kilogramm fluortartalmú üvegházhatású gázt 
tartalmazó berendezést üzemeltető szervezetek kötelesek a HM Hatósági Hivatal mint 
elsőfokú környezetkárosítógáz-felügyeleti hatóság részére adatot szolgáltatni a 3. pontban 
meghatározott formanyomtatványon a tárgyévet követő év február 28-ig. 

 
Ügyintézési határidő: 

A környezetkárosítógáz-felügyeleti hatósági eljárások ügyintézési határideje huszonegy nap. 
  
Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott általános tételű eljárási illeték 
(összege: 3000 forint) melynek megfizetését az eljárást kezdeményező iraton 
illetékbélyeggel kell igazolni 


