IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Cím: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a.
Tel.: (+36) 1-430-0014, (+36) 1-430-0015; Fax: (+36) 1-437-0325;
E-mail: imsys@imsys.hu; Web: imsys.hu

KÖRNYEZETVÉDELMI ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTEKEZETTSÉGEK
A környezetvédelmi adatszolgáltatások döntő többségét online az OKIRKAPU használatával
kell elkészíteni 2020. január 1. napjától, ill. beküldése továbbra is csak elektronikusan
lehetséges. Az OKIRKAPU adatszolgáltató rendszer az interneten
a https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/ linken érhető el.
Az OKIRKAPU-hoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. A
KAÜ logint követően, a felhasználó környezetvédelmi adatszolgáltatásokat
(adatcsomagokat) állíthat össze és küldhet be az általa képviselt szervezet nevében.

Hulladékgazdálkodás
Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött veszélyes és nem veszélyes
hulladékokról évente egyszer, a tárgyévet követő év március 01-ig (HIR-ÉV).
A gyűjtő, kereskedő és a hulladékkezelő a nem veszélyes hulladék gyűjtésre,
kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről a tárgyévet követő év március 01-ig
(HIR-ÉV).
A gyűjtő, kereskedő és a hulladékkezelő veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és
kezelésre történő átvételéről, ill. 2022. január 1. napjától nem veszélyes hulladék
hasznosítók és ártalmatlanítók is évente négyszer a tárgynegyedévet követő 30. napig (HIRNÉ).
A hulladéklerakó üzemeltetője tárgyévet követő év március 01-ig (HLR) szolgáltat adatot.
Az adatszolgáltatási kötelezett a kötelezettség keletkezését és megszűnését annak
időpontjától számítva 15 napon belül bejelenti. (HIR-KÖT)
Az adatszolgáltatási kötelezettséget, a teljesítés módját a 309/2014. (XII.11.) Korm.
rendelet szabályozza.
A fentieken kívül az egyes kiemelt hulladékáramok (pl. hulladékká vált gépjárművek, elemek
és akkumulátorok) egyéb, speciális adatszolgáltatásra is kötelezettek.
A fémkereskedelmi engedély köteles anyagok, fémkereskedők bejelentésével,
adatszolgáltatási kötelezettségével kapcsolatos szabályokat a 443/2013. (XI.27.) Korm.
rendelet állapítja meg.
Állati eredetű melléktermék
Állati eredetű melléktermék tulajdonosa a kezelésre, ártalmatlanításra átadott állati eredetű
melléktermék mennyiségét telephelyenként, évente egy alkalommal a tárgyévet követő év
március 01-ig teljesíti az adatszolgáltatást.
Az állati eredetű melléktermék szállítását, kezelését, tárolását, feldolgozását, felhasználását
vagy ártalmatlanítását végző telephelyenként évente egy alkalommal a tárgyévet követő év
március 01-ig teljesíti az adatszolgáltatást.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget, a teljesítés módját a 45/2012. (V.8.) VM rendelet
szabályozza.
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Levegőtisztaság-védelem
Alapbejelentés (LAL): Az engedélyköteles légszennyező pont-és diffúz forrás üzemeltetője
legkésőbb a légszennyező forrás működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg
vagy eltérő esetben a tevékenység megkezdése előtt teljesíti az alapbejelentést.
Éves jelentés (LM): Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a
tárgyévet követő év március 31-ig teljesíti az éves jelentést.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget, a teljesítés módját a 306/2010. (XII.23.) Korm.
rendelet szabályozza.
Felszíni vízvédelem, szennyvíz
Alapbejelentés (VAL): Az önellenőrzésre köteles kibocsátó a tevékenység megkezdését
megelőzően, vagy az első alkalommal benyújtandó VÉL adatszolgáltatással egyidejűleg
alapbejelentést tesz.
Éves jelentés (VÉL): Az önellenőrzésre köteles kibocsátó a jelentésköteles kibocsátásról a
tárgyévet követő év március 31-ig teljesíti az éves adatszolgáltatást.
Az önellenőrzési terv tartalmáról első alkalommal, az önellenőrzés terv szerinti
adatszolgáltatásával egyidejűleg adatot szolgáltat. (EMISZ-ÖBNY)
Az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november
30-ig kell bejelenteni. (EMISZ-ÖVB)
Az önellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményét az önellenőrzési tervben rögzített
időpontban, de legkésőbb a mintavételt követő 20 napon belül kell megküldeni. (EMISZ-ÖA)
Az adatszolgáltatási kötelezettséget, a teljesítés módját a 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet,
ill. a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet szabályozza.

Felszín alatti víz, földtani közeg védelme
Felszín alatti víz szennyezettségének a nyomonkövetésére kialakított monitoring rendszerről
adatszolgáltatást annak kell teljesíteni, akit a hatóság határozat alapján arra kötelez. 2020.
január 1. napjától OKIRkapun kell benyújtani az adatszolgáltatást az érvényben lévő
határozat alapján kiszabott határidőre. (FAVI-MIR-K)
Az adatszolgáltatási kötelezettséget, a teljesítés módját a 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet
szabályozza.
A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőit a
tevékenység megkezdése előtt, vagy a hatóság által meghatározott időpontig be kell
jelenteni arra rendszeresített űrlapon. (FAVI-ENG-R).
Éves adatszolgáltatásra kötelezetteknek az éves jelentést a tárgyévet követő év március 31ig kell benyújtani. (FAVI-ÉJ)
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A tárgyévben a részletes adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást – az
anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden
esetben – be kell jelenteni a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap
újbóli megküldésével, ill. az éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget, a teljesítés módját a 219/2004. (VII.21.) Korm.
rendelet, valamint a 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet szabályozza.

Környezetterhelési díj
A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a tárgyévet
megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő
összegben. A csatornamű szolgáltató a negyedévi díjelőleget a következő negyedév utolsó
napjáig fizeti meg. Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátást mérő rendszert, a
mérések alapján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni.
A kibocsátó a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és a befizetett díjelőleg
különbözetét tárgyévet követő év március 31-ig megfizeti, ill. a túlfizetés összegét a
tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy
visszaigényli. A kibocsátó a nettó díjelőleget megállapítja és bevallja.
A vízterhelési, levegőterhelési, ill. a talajterhelési díj megállapításának és befizetésének
részletes szabályai a 2003. évi LXXXIX. törvényben olvashatók.

Felügyeleti díj
Egységes környezethasználati engedély hatálya alá tartozó, vagy a környezetvédelméről
szóló 1995. évi LIII. törvény 66.§ (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet
folytatók éves felügyeleti díjat fizetnek a tárgyév február 28. napjáig. Aki a tevékenységet év
közben kezdi meg, annak a felügyeleti díj arányos részét kell megfizetni, az engedély
véglegessé válását vagy a bejelentést követő 30 napon belül.
A felügyeleti díj mértékét, illetve egyéb részlet szabályokat a 1995. évi LIII. törvény
szabályozza.
A hulladékról szóló törvény alapján, aki hulladékgazdálkodási engedélyhez, vagy
nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet folytat - kivéve a közszolgáltatót, valamint azt
az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá
tartozik -, a tárgyév február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díjat
fizet. A tevékenység év közben történő megkezdése esetén a felügyeleti díj arányos részét
kell megfizetni a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válását vagy a nyilvántartásba
vételt követő 30 napon belül.
A felügyeleti díj mértékét, illetve egyéb részlet szabályokat a 2012. évi CLXXXV. törvény,
ill. a 95/2013. (X.14.) VM rendelet szabályozza.
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Vízkészletjárulék
Negyedéves bevallás: a kötelezettek a nagyfogyasztónak minősülő vízhasználók, illetve az
üzemi fogyasztók. Nagyfogyasztó az, akinek a vízjogi engedélyében meghatározott éves
vízmennyiség napi átlaga (365 nap alapján) meghaladja a 25 m3/nap mennyiséget.
Üzemi vízfogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú
vízhasználatához településenként évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel.
A nagyfogyasztó a naptári év első három negyedévének vízigénybevétele után a
tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles az illetékes vízügyi hatóság részére
nyilatkozni (B adatlap) a tényleges vízigénybevételéről.
Éves bevallás: a kötelezettek a kisfogyasztónak minősülő és időszakos vízhasználók.
Kisfogyasztó az, akinek a vízjogi engedélyben meghatározott éves vízmennyiség napi átlaga
(365 nap alapján) nem haladja meg a 25 m3/nap mennyiséget.
Időszakos fogyasztó az, aki az évnek csak meghatározott időszakában használt vizet.
Éves bevallásra kötelezettek a létesítési/szüneteltetési engedéllyel rendelkező vízhasználó.
Az éves bevallásra kötelezett vízhasználó a tényleges vízigénybevételéről, valamint a
fizetési kötelezettség alapadatairól, kiszámításáról a tárgyévet követő hó 15. napjáig
köteles az illetékes vízügyi hatóság részére nyilatkozni (C adatlap).
A vízkészletjárulék mértékét, illetve egyéb részlet szabályokat a 34/2016. (VIII.2.) BM
rendelet szabályozza.
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