OKIR
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer

KAR modul
/KÜJ, KTJ és Meghatalmazás nyilvántartás/

Készítette:
Korózs Zsuzsa
ügyintéző

Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Miskolc, 2015. március hó

Változások a környezetvédelmi adatszolgáltatásokban
2014. november 15-én változott a környezetvédelmi adatszolgáltatás, mely határnaptól bevezetésre
került az elektronikus adatszolgáltatás. 2015. január 1-ét 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 elektronikus benyújtás technikai feltételei
1. Ügyfélkapu regisztráció: A nyomtatványok beküldéséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges
azon természetes személyek részére, akik adatszolgáltatóként vagy adatszolgáltató szervezet
nevében az adatszolgáltatást benyújtják. Az ügyfélkapu regisztrációról további információt itt
olvashat:https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu
Nyomtatványkitöltő program: Az elektronikus űrlapok kitöltéséhez nyomtatványkitöltő program
telepítése szükséges, melynek legfrissebb verziója letölthető az alábbi címről:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
Internet kapcsolat: A kitöltött elektronikus űrlapok beküldéséhez használja a kitöltő programban
a nyomtatvány közvetlen beküldése az ügyfélkapun keresztül menüpontot, melyhez
internetkapcsolat szükséges.

Beküldésre való jogosultság igazolása KAR MEGH adatlap beküldésével:
Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett egy szervezet, úgy az elektronikus úton történő
adatszolgáltatás előzetes feltétele, hogy a KAR adatlap csomag MEGH adatlapjának kitöltésével és
beküldésével a benyújtó regisztrálja magát az OKIR-ban, mint a szervezet nevében
környezetvédelmi adatszolgáltatást benyújtó természetes személy. Ezen személynek ügyfélkapu
regisztrációval szükséges rendelkeznie.
Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett egy természetes személy és az adatszolgáltatást saját
ügyfélkapus regisztrációjával kívánja benyújtani, úgy az ügyfélkapus adatainak (név, e-mail cím,
anyja neve stb.) OKIR-ban való felvételéhez a KAR adatlap csomag benyújtása szükséges, legalább
a KÜJ lap kitöltésével. Azonban MEGH adatlap beküldése szükséges, abban az esetben, amikor az
adatszolgáltatásra kötelezett természetes személy más természetes személyt kíván megbízni
adatszolgáltatásai benyújtásával.
Az
OKIR-ban
regisztrált
személy
bármely
környezetvédelmi
szakterülettel
(hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, vízvédelem) kapcsolatosan benyújthat
adatszolgáltatást az érintett hatóság(ok)hoz. A KAR adatlap csomag egyszeri beküldésével egy
ügyfélhez (KÜJ) tartozóan több meghatalmazott személy is megjelölhető. Azonban minden egyes
ügyfélhez (KÜJ) külön-külön KAR adatlap csomag kitöltése és benyújtása szükséges.

Meghatalmazás beküldése:

Meghatalmazás az alábbi adatlapcsomagban érhető el:
http:// http://web.okir.hu/hu/urlapok
A nyomtatványcsomag telepítését követően az adatszolgáltatás minimum 3 részből áll:




Borítólap
MEGH lap
Bescannelt és aláírt 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!
A beérkezett és rögzített meghatalmazást követően teljesíthetőek az adatszolgáltatások, erről az
ügyfél értesítést kap!
KÜJ és KTJ azonosítók lekérdezési lehetősége:
http://web.okir.hu weboldalon „Mi van a környezetemben adatböngésző?”
Figyelem!: Az ÁNYK Java 6-8. közötti verzió alatt fut, ha korábban volt telepítve ismételt telepítést
követően nem fog futni, mert két abejava mappa lesz a meghajtón!
Megoldás: Uninstallálni a korábbi verziót és telepíteni az űrlapcsomagokat!

GYAKORI HIBÁK:

















A KAR MEGH adatlap csomagot egyszer kell hibátlanul elküldeni
Lemarad a scannelt aláírt fájl vagy a MEGH lapról az aláírás
1 db KAR MEGH csomagban lehet 2 vagy több MEGH lap, de olyan
nem lehet, hogy ugyanarra a fordulónapra érkezik 2 vagy több KAR MEGH lap csomag
A csatolt MEGH lap nem a beküldő céghez tartozik, ebben az esetben visszautasításra kerül
az adatszolgáltatás (Szakmai Hibás, SZH)
Nem várja meg az ügyfél, míg visszaigazolásra kerül a MEGH lapos csomag, azonnal
beküldi az EHIR-es vagy LAL-os adatlapcsomagját (Kritikus Hibás, KH)
MEGH lapon beküldött adatok nem egyeznek meg az ügyfélkapus regisztráció során
megadott adatokkal → (Kritikus hiba - az ügyfél nem rendelkezik meghatalmazással az
adatszolgáltatás beküldésére)
Nem arról az ügyfélkapuról küldik, akinek a nevére a meghatalmazás szól
Kis- és nagybetűk elírása
Nem lett KAR változás beadva a cég nevének, székhelyének stb. változás esetén -ezt most
hibaként fogja jelezni a rendszer
KSH kód nem megfelelő
Nincs adatszolgáltatási kötelezettség bejelentve
Változás kódok nem megfelelően vannak feltüntetve az adatszolgáltatásban
A vonatkozási és érvényességi dátumokra figyelni kell
Az ÁNYK az adatlap kitöltése során automatikusan ellenőriz bizonyos adatokat, és jelzi a
súlyos, kritikus hibákat, amelyekkel az adatszolgáltatás nem küldhető be. A kritikus hibát a
hibalistában kék ponttal jelöli.
Az ÁNYK az adatlap kitöltése során automatikusan ellenőriz bizonyos adatokat, és jelzi
azokat a nem kritikus, jelzés értékű hibákat, amelyekkel az adatszolgáltatás beküldhető.
A nem kritikus hibát a hibalistában sárga pont jelöli.
A VERZIÓ FRISSÍTÉSEKRE FIGYELNI KELL AZ ADATLAP CSOMAGOKNÁL!

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!

