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A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró 

adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, 

az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi 

nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító 

adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és 

feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. 

 

Adatbázis neve:  Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a 

továbbiakban: OKIR) 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR)  

Adatkezelés célja:  A környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérése, 

igénybevételi  

és terhelési adatainak mérése, gyűjtése, feldolgozása és 

nyilvántartása  

Adatkezelés jogalapja:  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

LIII törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 49. §-a, a környezeti 

alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet  

Időtartama:  folyamatos  

Érintettek köre:  környezethasználók  

Adatok forrása:  önbevallás elektronikus adatlapjai és a hatóság által rögzített adatok  

Hozzáférés módja:  elektronikusan és a főosztályon személyesen  

Másolatkészítés:  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. CXII. törvény 29. §-a alapján 

 

Adatbázis neve:  OKIR_Elektronikus hulladékgazdálkodási Információs Rendszer 

(EHIR)  

Adatkezelés célja:  A környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérése, 

igénybevételi  
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és terhelési adatainak mérése, gyűjtése, feldolgozása és 

nyilvántartása  

Adatkezelés jogalapja:  a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket 

a Kvtv., a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a 

továbbiakban Ht.), valamint a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet  

Időtartama:  folyamatos  

Érintettek köre:  környezethasználók  

Adatok forrása:  önbevallás elektronikus adatlapjai és a hatóság által rögzített adatok  

Hozzáférés módja:  elektronikusan és a főosztályon személyesen  

Másolatkészítés:  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. CXII. törvény 29. §-a alapján 

 

Adatbázis neve:  OKIR_Levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszer (LAIR)  

Adatkezelés célja:  A környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérése, 

igénybevételi  

és terhelési adatainak mérése, gyűjtése, feldolgozása és 

nyilvántartása  

Adatkezelés jogalapja:  az adatszolgáltatásra kötelezettek körét és az 

adatszolgáltatás tartalmi követelményeit a levegő védelméről szóló 

306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet írja elő. 

Időtartama:  folyamatos  

Érintettek köre:  környezethasználók  

Adatok forrása:  önbevallás elektronikus adatlapjai és a hatóság által rögzített adatok  

Hozzáférés módja:  elektronikusan és a főosztályon személyesen  

Másolatkészítés:  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. CXII. törvény 29. §-a alapján 

 

Adatbázis neve:  OKIR_Felszín alatti víz és földtani közeg Információs Rendszer 

(FAVI)  

Adatkezelés célja:  A környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérése, 

igénybevételi  

és terhelési adatainak mérése, gyűjtése, feldolgozása és 

nyilvántartása  
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Adatkezelés jogalapja:  az adatszolgáltatási kötelezettséget, a kötelezettek körét a 

felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet, az adatszolgáltatás tartalmi követelményeit a felszín alatti 

víz és földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer 

(FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 

tartalmazza. 

Időtartama:  folyamatos  

Érintettek köre:  környezethasználók  

Adatok forrása:  önbevallás elektronikus adatlapjai és a hatóság által rögzített adatok  

Hozzáférés módja:  elektronikusan és a főosztályon személyesen  

Másolatkészítés:  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. CXII. törvény 29. §-a alapján 

 

Adatbázis neve:  OKIR_Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási 

Nyilvántartás (E-PRTR)  

Adatkezelés célja:  A PRTR-IPPC modul fő célja a 166/2006/EK rendelettel és a Kijevi 

jegyzőkönyvvel összhangban, az (E)PRTR követelmények 

végrehajtásának, és az  adatszolgáltatási előírások teljesítésének 

támogatása, a jogszabályi, valamint a szakpolitikai előírásokhoz 

kapcsolódó kötelezettségek teljesítése 

Adatkezelés jogalapja:  az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete 

Időtartama:  folyamatos  

Érintettek köre:  környezethasználók  

Adatok forrása:  önbevallás elektronikus adatlapjai és a hatóság által rögzített adatok  

Hozzáférés módja:  elektronikusan és a főosztályon személyesen  

Másolatkészítés:  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. CXII. törvény 29. §-a alapján 

 

Adatbázis neve:  OKIR_Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR)  

Adatkezelés célja:  A hatósági nyilvántartás vezetése a határozatok, szakhatósági 

állásfoglalások főbb adatainak (a határozat tárgyának, 

kiadmányozási dátumának, jogerőre emelkedési dátumának, 

érvényességének, stb.) a Hatósági Nyilvántartó Rendszerbe (HNYR-

be) történő rögzítésével valósul meg. 
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Adatkezelés jogalapja:  a Kvtv. 66. §-ában meghatározott hatósági határozatokról és 

szakhatósági állásfoglalásról vezetendő hatósági nyilvántartás 

támogatása. 

Időtartama:  folyamatos  

Érintettek köre:  környezethasználók  

Adatok forrása:  önbevallás elektronikus adatlapjai és a hatóság által rögzített adatok  

Hozzáférés módja:  elektronikusan és a főosztályon személyesen  

Másolatkészítés:  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. CXII. törvény 29. §-a alapján 

 


