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Tapasztalatok az OKIR 
rendszer bevezetése óta 

Szakrendszer megnevezés beérkezett elfogadott feldolgozatlan kritikus hibás szakmai hibás nem feldolgozandó
KAR 1187 681 0 306 154 46
VÉL 1148 36 416 342 338 16
VAL 401 46 78 184 68 25
OBNY 780 114 136 151 316 63
OBV 484 338 56 50 20 20
OA 5253 2506 1101 232 1256 158
FAVI-ENG-ÉJ 87 31 2 26 27 1
FAVI-ENG-R 532 189 2 112 215 14
FAVI-MIR-K 1555 324 558 233 417 23
HNYR 10364
Összesen: 11427 14629 2349 1636 2811 366

2017.10.27



27/2005. (XII. 6.) KvVM
rendelet (KvVM rend.) 

• KvVM. Rend. 17. § (3) bek. Önellenőrzésre
kötelezett kibocsátó a jóváhagyott önellenőrzési
terv szerint a kibocsátott szennyvíz vizsgálatát
elvégzi, amelyről a vízvédelmi hatóságnak
elektronikus úton adatot szolgáltat. Jóváhagyott
önellenőrzési tervvel rendelkező kibocsátó
2015. január 1. után első alkalommal, az
önellenőrzési terv szerinti első
adatszolgáltatással egy időben a terv tartalmáról
is elektronikus úton nyilatkozik.



Önellenőrzéssel kapcsolatos 
tapasztalatok
• Sokan nem küldték még be önellenőrzési 

tervüket elektronikusan, azonban 
önellenőrzési adatszolgáltatást küldenek. 

• Az önellenőrzési tervek aktualizálása 
szükséges, hiszen a jogszabályokban 
változás történt. ( pl. mérési pont alatti és 
feletti mérési kötelezettség)



• Az ÖBNY –K lapon mindhárom KTJ számot 
fel kell tűntetni azon kibocsátóknak akik 
közvetlenül felszíni vízbe bocsátanak.

• A mintavételi komponensek, pedig az 
engedélyben megadott komponensek 
mindhárom esetben. 

• Mindig az aktuális verziót használjuk!
• Az ÖBNY-BA2 lapon kell jelölni a csatolt 

tervet, melyet be is kell csatolmányként 
küldeni. 











KAJ kódok használata

• Az engedélyben szereplő komponensek szerint válasszuk 
meg a KAJ kódokat.

• Pl. Ötnapos biokémiai oxigénigény BOI5 KAJ:158970
• Pl. Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk KAJ:158989
• Pl. Összes lebegő anyag KAJ: 159083
• És amivel a legtöbb hiba van a pH. A tól-ig határértéket 

két KAJ kód használatával lehet megadni (pH: 6,5-9)
• Pl. pH határérték alatt* KAJ:160441 (9)
• Pl. pH határérték felett * KAJ: 160450 (6,5)









Időszakos üzemek

• A halastavak használtvíz/szennyvíz 
kibocsátás tekintetében időszakos 
üzemnek bizonyulnak, amennyiben nem 
átfolyásos rendszerű a tó. 

• Ebben az esetben a tavak leürítésekor kell 
a mintavételezést elvégezni. 





• 3. § (3) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó a tervet - az 
Fevir. 28. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint -
az illetékes vízvédelmi hatósághoz (a továbbiakban: 
hatóság) jóváhagyásra benyújtja elektronikus úton.
(4) A hatóság a terv benyújtásától számított 30 napon 
belül dönt annak jóváhagyásáról. (humánerőforrás hiányában 
nem teljesül)

Felhívom a figyelmet, hogy a jogszabályból kikerült, hogy 
amennyiben a hatóság a megadott határidőn belül nem 
fogadja el az önellenőrzési tervet, akkor azt 
elfogadottnak kell tekinteni. 



Az önellenőrzési terv elfogadása 
díjas eljárás a 13/2015. (III.31.) 

BM. rendelet alapján. Az eljárási díj 
megfizetését igazoló 

dokumentumot  az ÖBNY adatlap 
csomaghoz kell csatolni. Az eljárás 

díja: 23.000 Ft. 



VAL és VÉL tapasztalatai

• A VÉL adatszolgáltatás nem fogadható el addig 
amíg VAL adatszolgáltatás nincs a rendszerben. 

• A korábbi VAL adatlapokat ugyan migrálták a 
rendszerbe, azonban amelyek hibásak, vagy 
hiányosak azokat a rendszer nem fogadja el, így 
azok olyanok mintha nem is lennének. Ezért 
azon adatszolgáltatók, akik nem biztosak abban, 
hogy van a rendszerben elfogadott VAL 
adatszolgáltatásuk, vagy a VÉL kritikus hibával 
visszament, azok érdeklődjenek a hatóságnál, és 
küldjenek VAL jelentést. 



VAL és VÉL tapasztalatai

• Felhívom a figyelmet arra, hogy a VÉL 
csak azokra a komponensekre teljesíthető 
amely komponensekre VAL 
adatszolgáltatást tartalmaz a rendszer. 







• KvVM rend.  17.§ (5) Az üzemeltetésben, annak 
körülményeiben, funkciójában, a létesítmény 
kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős 
változtatásokat a vízvédelmi hatóság részére 15 
napon belül be kell jelenteni elektronikus úton.
(6) Ha az alapbejelentés adatai változnak - pl. az 
üzemeltetés körülményei, üzemeltető - akkor az 
engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon 
belül meg kell küldeni a VAL változásjelentést 
elektronikus úton.
(7) Ha az üzemeltető személye év közben 
változik, mindkét fél éves jelentést készít a 
ténylegesen általa végzett tevékenység 
időszakára, amelyet elektronikus úton megküld a 
vízvédelmi hatóságnak.               (VÉL)





FAVI adatszolgáltatás 
tapasztalatai és kérdései
• A FAVI ENG adatszolgáltatások közül 

megszüntetésre került a FAVI-ENG-EGYSZ 
adatlap csomag, az egyszerűsített 
bejelentést a FAVI-ENG lapon kell jelölni. 





FAVI adatszolgáltatás 
tapasztalatai és kérdései
• Kikerült az adatlap-csomagból, hogy az EH lapokon is

lehessen az adatszolgáltatás típusát meghatározni (U, V).
• Jelenleg úgy működik, hogy ha egy telephelyen több

engedélyköteles hely van, melyből egyet megszüntetni
kívánnak, akkor a FAVI-ENG-R adatszolgáltatásban az összes
engedélyköteles helyről be kell nyújtani az adatszolgáltatást
kivéve azt amelyik megszűnik. Illetve, amennyiben új
engedélyköteles hely létesül akkor az összes engedélyköteles
helyről + az új engedélyköteles helyről az adatszolgáltatást
megküldeni. Mindkét esetben a főlapon változásjelentést kell
választani.



Ellenőrzések tapasztalatai:

• Felhívom a figyelmet arra, hogy az 
önellenőrzésre köteles kibocsátók a 
mintavétellel egybekötött hatósági 
ellenőrzésére az önellenőrzést végző 
laborjának jelenlétét és az osztott minták 
vizsgálatát biztosítsák. 



Ellenőrzések tapasztalatai
• A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó

részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet
(továbbiakban: KvVM rend.) értelmében 12. §-a alapján vízvédelmi
hatóság tájékoztatja az ellenőrzött szervet az ellenőrzés
eredményéről és megküldi a vizsgálati jegyzőkönyvet.

• Amennyiben a kibocsátó a vizsgálati eredményeit az OKIR
rendszerbe nem tölti fel, vagy egyéb jogszabályban előírt
kötelezettségeinek nem tesz eleget (pl. változás bejelentés
elmulasztása) úgy a hatóság az ellenőrzés eredményeiről szóló
tájékoztatást nem tudja elvégezni, vagy nem a határidőn belül. (30
nap) (a határidők tartása humán erőforrás hiányában nem
valósítható meg minden esetben)



Ellenőrzések tapasztalatai:

• KvVM rend. 14. §-a alapján a hatóság 
minősíti az önellenőrzést, mely vagy 
megbízható vagy nem megbízható.



Önellenőrzés minősítése:
Megbízható
• Nincs 

határérték/küszöbérték 
feletti kibocsátás egy 
komponens tekintetében 
sem és nincs 3 olyan 
komponens melyek 
tekintetében a vizsgálati 
eredmények közötti 
eltérés 20%-nál nagyobb

Nem megbízható
• Van 

határérték/küszöbérték 
túllépés és e komponens 
tekintetében 15%-ot 
meghaladó eltérés van a 
vizsgálati eredmények 
között. Vagy van 3 olyan 
határérték/küszöbérték 
alatti komponens 
melyben az eltérés 20%-
nál nagyobb



Önellenőrzés minősítése:

• Amennyiben a hatóság a tájékoztatójában 
megállapította a vizsgálati eredmények 
közötti jelentős eltérést a KvVM rend. 9. §-
a alapján a mérési eredmények eltéréseit 
a laboroknak kötelességük leegyeztetni. 



Önellenőrzés minősítése

• A mi hatóságunk a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 
által működtetett laboratóriummal végezteti a 
vizsgálatokat. (Volt KÖFE labor)

• Amennyiben valamely komponens 
tekintetében (pl. TPH) nem rendelkezik a 
labor akkreditációval, úgy a labor egy vele 
szerződésben álló külső laborral végezteti el 
a vizsgálatot.  



Önellenőrzés minősítése

• Az ellenőrzött szerv kérheti az ismételt 
mintavételt a KvVM rend. 13. § (3) és (4) 
bekezdése szerint a költségek 
megelőlegezésével. A költségeket duplán 
kell megelőlegezni. 

• Az ügyfél a vitás kérdésekben irányadó 
laboratórium jelenlétéről is gondoskodhat 
az ismételt mintavétel esetére. 



Ellenőrzésekre vonatkozó 
adatok
• 2017. évre 59 szennyvízkibocsátó 

ellenőrzését terveztük
• Ebből eddig 52 valósult meg. 
• IPPC engedéllyel rendelkezők tervezett 

ellenőrzésének száma: 160
• Ebből megvalósult IPPC létesítmények 

ellenőrzésének száma: 50



Hasznos információk a 
web.okir.hu honlapon

• Az alábbi diákon néhány hasznos és 
kevéssé ismert információt kívánok 
bemutatni.















• web.okir.hu

• support@fm.gov.hu

Köszönöm megtisztelő figyelmüket
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