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Változások a környezetvédelmi adatszolgáltatásokban
2014. november 15-én változott a környezetvédelmi adatszolgáltatás, mely határnaptól bevezetésre
került az elektronikus adatszolgáltatás. 2015. január 1-et követően az eddig papír alapon érkezett
bevallásokat csak elektronikus úton lehet benyújtani, a papír alapon beérkező adatszolgáltatások
visszaküldésre kerülnek az ügyfélnek, és nem tekinthető teljesítettnek az adatszolgáltatás.
Az adatszolgáltatásokat megelőzően, minden eddig meglévő azonosítóhoz meghatalmazott személyt
kell regisztrálni az OKIR-ban KAR adatszolgáltatás keretén belül. Minden iránymutatás erre
vonatkozóan a KAR tájékoztatón belül megtalálható!
Meghatalmazásra vonatkozó általános információ:
Meghatalmazás beküldése:
http://web.okir.hu/hu/urlapok

Meghatalmazás az alábbi adatlap csomagban érhető el:
A nyomtatványcsomag telepítését követően az adatszolgáltatás minimum 3 részből áll:
• Borítólap
• MEGH lap
• Bescannelt és aláirt és visszacsatolt meghatalmazás lap
Az ügyfélkapus regisztráción megadott adatoknak 100%-ban egyezni kell a meghatalmazás lapon
feltüntetett adatokkal, akinek az ügyfélkapujáról az ügyintézés történni fog!
Amennyiben elírás és eltérés van, a viszontazonosítás sikertelen lesz, és kritikus hibával visszaküldi
a központi rendszer, hogy a benyújtó személy nem rendelkezik meghatalmazással!
Teendő: Ellenőrizni kell a megadott regisztrációs adatokat, javítani és ismételten beküldeni! Meg
kell várni a feldolgozásáról a hatóságtól küldött értesítőt, és azt követően teljesíthető a további
adatszolgáltatás.

EHIR
adatszolgáltatás
Telepítsük az
ÁNYK-ban a
szükséges
nyomtatvány
csomagot!

A megfelelő azonosítók használatával töltsük ki az a pirossal jelölt kötelezően kitöltendő rubrikákat,
minden esetben a kitöltési útmutatóban meghatározott szempontok az irányadóak!

ELŐFORDULÓ GYAKORI HIBÁK:
1. Nem várja meg az ügyfél, hogy visszaküldésre kerüljön a beérkezett adatlapcsomagok
feldolgozása!
Az ügyfélkapun megadott email címre az alábbi értesítés csak az adatlapcsomag rendszerbe
való befogadásáról szóló értesítés, nem egyezik a feldolgozottságról és teljesítettségről való
igazolással!

Sikeres és teljesítettnek tekinthető adatszolgáltatás esetén az alábbi értesítés érkezik vissza!
Ezen értesítések megléte minden típusú adatszolgáltatásnál irányadóak!

2. Azonosítókkal, és HIR-KÖT lappal kapcsolatos hibaüzenetek!
A KTJ számmal jelölt objektum nem telephely!
Ezen esetben több probléma merülhet fel:
1) Korábban is ezen azonosítóról lett teljesítve az adatszolgáltatás, illetve a tevékenységre jogosító
határozatban is ezen azonosító szerepel. Ebben az esetben a KTJ -t a felügyelőség ellenőrzi és ezt
követően, amennyiben besorolatlan KTJ, módosítja a felügyelőség a besorolását „telephely” KTJ
minősítést kap a rendszerben és 24 órával később (központi szerveren való átfutása a változásnak)
teljesíthető az adatszolgáltatás!
2) A megadott azonosító besorolása a rendszerben „objektumként” szerepel, ennek módosítására a

Felügyelőségnek nincs hatásköre. Amennyiben a rendszerben fellelhető meglévő telephelyre
vonatkozó telephely KTJ megadja az ügyfélnek, melyre a kötelezettséget be kell jelenteni és azt
követően teljesíthető az adatszolgáltatás.
3) Amennyiben nincs meglévő azonosító, telephelyre vonatkozó azonosítót kell az adatszolgáltatást
megelőzően igényelni a Felügyelőségtől KAR adatszolgáltatás keretén belül!
3. A kötelezettség nincs bejelentve, de korábban már érkezett adatszolgáltatás.
Ebben az esetben felmerül, hogy a korábbi adatszolgáltatásokat a Felügyelőség manuálisan
rögzítette, és a hiba nem került feltárásra, vagy az ügyintéző saját hatáskörben javította. A
kötelezettség fennállását HIR-KÖT lap beküldésével be kell jelenteni!
4. A megadott azonosító nem létezik!
Ebben az esetben az azonosító az adatszolgáltatás vonatkozási dátumában még nem létezett
(az érvényességi dátumot későbbi dátummal hozták létre), ebben az esetben ellenőrizni szükséges,
hogy a megadott adatszolgáltatás vonatkozási dátumában létezett-e az adott azonosító!
A rendszer migrálásánál az azonosító összevonásra, vagy törlésre lett jelölve, ebben az esetben a
Felügyelőség manuálisan végzi az azonosítóra vonatkozó adatok korrigálását!

NYOMTATVÁNY KITÖLTŐBEN ÉSZLELT HIBA ESETÉN
ÉRTESÍTENDŐ:
support@fm.gov.hu

Azonosítók kapcsán felmerülő hiba üzenet esetén érdeklődni lehet:
Pénteken 9:00-12:00 telefonon a Felügyelőség honlapján megadott elérhetőségeken!

