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BevezetésBevezetés
AdatszolgáltatásiAdatszolgáltatási határidőkhatáridők::
•• KörnyezetvédelmiKörnyezetvédelmi termékdíjtermékdíj negyedéventenegyedévente aa

tárgynegyedévettárgynegyedévet követőkövető hónaphónap 2020.. napjanapja !!!!!!
•• HIRHIR bevallásbevallás (hulladék)(hulladék) -- márciusmárcius 0101.. ((88..))
•• LMLM bevallásokbevallások (LAL,(LAL, KörnyezetterhelésiKörnyezetterhelési díj)díj) -- márciusmárcius

3131..
•• FAVIFAVI bevallásokbevallások -- márciusmárcius 3131..
•• VKJVKJ bevallásokbevallások –– negyedévetnegyedévet követőkövető 1515.. napnap (éves(éves

januárjanuár 1515..)) !!!!!!
•• OSAPOSAP bevallásokbevallások -- márciusmárcius 3131.. (Vízügyi(Vízügyi Igazgatóság!!!)Igazgatóság!!!)



BevezetésBevezetés
KireKire vonatkozikvonatkozik::
•• 1616KTBEV,KTBEV, 1616KTAKTA –– gyártógyártó ésés elsőelső belföldibelföldi forgalombaforgalomba

hozóhozó
•• HIRHIR--ÉVÉV--11/HIR/HIR--ÉVÉV--22/HIR/HIR--ÉVÉV--33 –– aa hulladékhulladék

termelője,termelője, birtokosa,birtokosa, kezelőjekezelője
•• LMLM -- engedélykötelesengedélyköteles légszennyezőlégszennyező forrásokforrások

üzemeltetőjeüzemeltetője
•• FAVIFAVI -- hatósághatóság általáltal kötelezett,kötelezett, engedélykötelesengedélyköteles

tevékenységettevékenységet végző,végző, szennyezőanyagotszennyezőanyagot elhelyezők,elhelyezők,
önellenőrzésreönellenőrzésre kötelezettekkötelezettek

•• VKJVKJ -- vízhasználókvízhasználók ésés azaz üzemiüzemi vízfogyasztókvízfogyasztók
•• OSAPOSAP (Statisztikai(Statisztikai AdatgyűjtésiAdatgyűjtési ProgramProgram )) bevallásokbevallások

–– vízkivétel,vízkivétel, visszavezetés,visszavezetés, mgmg.. vízhasználat,vízhasználat,
figyelőkút,figyelőkút, csatorna,csatorna, 55 mm33/h/h



ElőzményekElőzmények
20152015.. januárjanuár 11--jétőljétől változásváltozás::
MegszűntMegszűnt aa papírpapír alapúalapú adatszolgáltatás,adatszolgáltatás, kizárólagkizárólag
elektronikusanelektronikusan lehetségeslehetséges HIR,HIR, LM,LM, FAVIFAVI
AdatokAdatok azaz OrszágosOrszágos KörnyezetvédelmiKörnyezetvédelmi InformációsInformációs
RendszerbeRendszerbe (OKIR)(OKIR) kerülnekkerülnek feltöltésrefeltöltésre
wwwwww..okirokir..huhu
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Az adatszolgáltatás Az adatszolgáltatás 
teljesítésének feltételeteljesítésének feltétele

1.1. Az adatszolgáltatónak rendelkeznie kell KÜJ Az adatszolgáltatónak rendelkeznie kell KÜJ 
és KTJ azonosítóvalés KTJ azonosítóval

2.2. ÜgyfélkapuÜgyfélkapu
3.3. Meghatalmazás (aláírt , pecsételt Meghatalmazás (aláírt , pecsételt pdfpdf, , jpgjpg

formában csatolandó)formában csatolandó)
4.4. ÁNYK program ÁNYK program 



A program letöltése és A program letöltése és 
telepítésetelepítése

http://www.nav.gov.huhttp://www.nav.gov.hu
ÁNYK ÁNYK -- keretprogramkeretprogram
Letöltendő nyomtatványok:Letöltendő nyomtatványok:
16KTBEV, 16KTA16KTBEV, 16KTA
VMOKIRVMOKIR-- …………
Honlap vagy ÁNYKHonlap vagy ÁNYK



A program letöltése és A program letöltése és 
telepítésetelepítése



A program letöltése és A program letöltése és 
telepítésetelepítése



KÜJ, KTJ, meghatalmazásKÜJ, KTJ, meghatalmazás



KÜJ, KTJ, meghatalmazásKÜJ, KTJ, meghatalmazás



KÜJ, KTJ, meghatalmazásKÜJ, KTJ, meghatalmazás



KÜJ, KTJ, meghatalmazásKÜJ, KTJ, meghatalmazás



KÜJ, KTJ, meghatalmazásKÜJ, KTJ, meghatalmazás



Környezetvédelmi termékdíjKörnyezetvédelmi termékdíj
2011. évi LXXXV. Törvény a környezetvédelmi 2011. évi LXXXV. Törvény a környezetvédelmi 
termékdíjróltermékdíjról
•• akkumulátor;akkumulátor;
•• csomagolószer;csomagolószer;
•• az egyéb kőolajtermék;az egyéb kőolajtermék;
•• az elektromos, elektronikai berendezés;az elektromos, elektronikai berendezés;
•• a gumiabroncs;a gumiabroncs;
•• a reklámhordozó papír;a reklámhordozó papír;
•• az egyéb műanyag termék;az egyéb műanyag termék;
•• az egyéb vegyipari termék;az egyéb vegyipari termék;
•• az irodai papír.az irodai papír.



HulladékHulladék
AA hulladékkalhulladékkal kapcsolatoskapcsolatos nyilvántartásinyilvántartási ésés adatszolgáltatásiadatszolgáltatási
kötelezettségkötelezettség újúj előírásaitelőírásait aa 309309//20142014 (XII(XII.. 1111..)) KormKorm.. rendeletrendelet
tartalmazzatartalmazza..
AA rendeletrendelet alapjánalapján adatszolgáltatásraadatszolgáltatásra kötelezettkötelezett::
•• aa hulladékhulladék termelőjetermelője
•• aa hulladékhulladék gyűjtőjegyűjtője
•• aa hulladékhulladék kereskedőjekereskedője
•• aa hulladékhulladék kezelőjekezelője

SajátosságSajátosság:: aa környezetvédelmikörnyezetvédelmi hatósághatóság összevetiösszeveti aa különbözőkülönböző
szereplőkszereplők (termelők,(termelők, begyűjtőkbegyűjtők ésés kezelők)kezelők) adatszolgáltatásaitadatszolgáltatásait.. AA
FelügyelőségFelügyelőség azaz eltéréseketeltéréseket mindenminden esetbenesetben aa termelőveltermelővel javíttatjajavíttatja
kiki..



HulladékHulladék
A hulladék termelőjének a telephelyén a tárgyévben képződött és A hulladék termelőjének a telephelyén a tárgyévben képződött és 
birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladjabirtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja
a) veszélyes hulladék esetén a 200 kga) veszélyes hulladék esetén a 200 kg--ot,ot,
b) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kgb) nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg--ot,ot,
c) nem veszélyes építésic) nem veszélyes építési--bontási hulladék esetén az 5000 kgbontási hulladék esetén az 5000 kg--ot.ot.

AzAz adatszolgáltatástadatszolgáltatást mindenminden esetbenesetben telephelyenkénttelephelyenként ésés
hulladéktípusonkénthulladéktípusonként kellkell elvégezni!elvégezni!

AdatokAdatok:: keletkezett,keletkezett, átvett,átvett, elszállíttatott,elszállíttatott, előkezelt/előkezelt/ kezelt/kezelt/
hasznosítotthasznosított hulladékhulladék mennyisége,mennyisége, aa folyamatbanfolyamatban résztrészt vevőkvevők
adataiadatai



HulladékHulladék
VMOKIR-

HIR-KOT



HulladékHulladék
VMOKIR-HIR-EV



HulladékHulladék
VMOKIR-

HIR-NE



LevegőLevegő
AA levegőlevegő védelmérőlvédelméről szólószóló 306306//20102010.. (XII(XII.. 2323..)) KormKorm.. rendeletrendelet
előírásaielőírásai alapjánalapján éveséves levegőtisztaságlevegőtisztaság--védelmivédelmi jelentéstjelentést annakannak azaz
üzemeltetőneküzemeltetőnek kellkell benyújtania,benyújtania, akiaki engedélykötelesengedélyköteles illetveilletve aa
166166//20062006/EK/EK EurópaiEurópai ParlamentiParlamenti ésés TanácsiTanácsi rendeletrendelet (E(E--PRTR)PRTR) II..
mellékletemelléklete szerintiszerinti légszennyezőlégszennyező pontpont--,, vagyvagy diffúzdiffúz forrástforrást
üzemeltetüzemeltet..

 LAL alapbejelentésLAL alapbejelentés
 LAL változásjelentésekLAL változásjelentések
 Légszennyezés mértéke éves jelentések (LM)Légszennyezés mértéke éves jelentések (LM)
 EE--PRTR (európai szennyezőanyag kibocsátás és szállításról)PRTR (európai szennyezőanyag kibocsátás és szállításról)



LevegőLevegő
PontforrásPontforrás működtetésiműködtetési engedélykérelem,engedélykérelem, pontforrásokpontforrások
hatásterületénekhatásterületének lehatárolásalehatárolása
ÜzemnaplóÜzemnapló azaz üzemóráküzemórák meghatározásáhozmeghatározásához
HelyhezHelyhez kötöttkötött levegőterhelőlevegőterhelő pontforrásokpontforrások kibocsátásánakkibocsátásának
meghatározásameghatározása számítássalszámítással vagyvagy emisszióemisszió mérésselméréssel..
VOC technológiák oldószermérlegének elkészítéseVOC technológiák oldószermérlegének elkészítése
Levegőterhelési díjLevegőterhelési díj



LevegőLevegő



LevegőLevegő



LevegőLevegő



LevegőLevegő



LevegőLevegő



LevegőLevegő



LevegőLevegő



LevegőLevegő



ÖsszefoglalvaÖsszefoglalva
20152015.. januárjanuár elsejétőlelsejétől aa környezetvédelmikörnyezetvédelmi adatadat--
szolgáltatásszolgáltatás elektronikuselektronikus úton,úton, azaz ÁNYKÁNYK programprogram
segítségévelsegítségével történiktörténik..

AzAz elektronikuselektronikus bevalláshozbevalláshoz szükségünkszükségünk vanvan ÜgyfélkapuÜgyfélkapu
regisztrációra,regisztrációra, aa bevallástbevallást elkészítőelkészítő személyszemély nevérenevére
szólószóló meghatalmazásra,meghatalmazásra, azaz ÁltalánosÁltalános NyomtatványkitöltőNyomtatványkitöltő
programprogram ésés aa szükségesszükséges adatlapadatlap csomagokcsomagok letöltéséreletöltésére ésés
telepítéséretelepítésére..

FigyeljünkFigyeljünk aa határidőkre!határidőkre!



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!
Mezei MariannaMezei Marianna

06 30/47606 30/476--76607660


