
Útmutató 

 

A KÜJ és KTJ számot elektronikusan kell igényelni a területileg illetékes környezetvédelmi 

hatóságtól. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen ügyfélkapu hozzáféréssel, 

amennyiben ilyen nincs, az okmányirodában kell igényelni személyesen. 

Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a KÜJ és KTJ számok 

igénylése a következők szerint történik: 

A KÜJ és KTJ számot az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program segítségével lehet 

igényelni. Amennyiben a számítógépen nincs telepítve az ÁNYK program, akkor azt az alábbi 

internetes oldalról lehet telepíteni: 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html 

 

Az ÁNYK program egy nyomtatvány kezelő program, ahhoz hogy KÜJ és KTJ számot tudjunk 

igényelni az erre rendszeresített elektronikus nyomtatványokat is telepíteni szükséges. Ezt a 

következő internetes oldalról lehet megtenni: 

http://web.okir.hu/hu/urlapok 

Az említett azonosítók igényléséhez a „KAR-Környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges 

adatok, valamint az adatokban bekövetkezett változások bejelentése” című nyomtatványt kell 

letölteni. Az egérrel a nyomtatvány nevére kattintunk:  

 

 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html
http://web.okir.hu/hu/urlapok


Ezt követően megnyílik az ÁNYK program „nyomtatvány telepítése” ablaka itt értelemszerűen 

a tovább gombra kell kattintani az egérrel. 

 

 

 A nyomtatvány telepítését követően a befejezés gombra kattintva fejezzük be a műveletet. 

 

A nyomtatványhoz tartozó segédletet, (kitöltési útmutatót) hasonlóan telepíthetjük az ÁNYK 

programhoz. 



Az előző lépéseket követően készen áll ÁNYK programunk a KÜJ és KTJ szám igénylésére. 

 

A KÜJ és KTJ szám igénylése  

Indítsuk el az ÁNYK programot majd válasszuk ki a VMOKIR_KAR adatlapot az alábbiak 

szerint 

Klikk az Adatok feliratra ezt követően az Új nyomtatványra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ezt követően a Sablonok felírat alatt keressük meg a VMOKIR_KAR nyomtatványt, válasszuk 

ki egy kattintással, majd nyomjuk meg a megnyitás gombot. 

 

 

Megnyitást követően a KAR Borítólapot látjuk a következő ábra szerint: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Borító lapot a következők szerint kell kitölteni: 

1. Címzett:  

 

Kattintsunk egymást követően 2x az egér gombjával a Címzett melletti téglalapba ekkor 

megjelenik a Környezetvédelmi hatóságok listája, itt válasszuk azt a Környezetvédelmi 

Felügyelőséget ahová tartozunk. 

 

Címzett kódja: 



Az illetékes környezetvédelmi hatóság kiválasztását követően a „Címzett kódja” szöveg 

mellett lévő kockába kattintsunk az egérrel kétszer. Ekkor a felügyelőség azonosítószáma 

automatikusan beíródik. 

2. KÜJ szám: 

Üresen kell hagyni. 

3. KSH statisztikai számjel:  

A vállalkozásunk KSH számát kell beírni ide, (cégkivonaton megtalálható) 

4. Név 

Vállalkozás nevét kell ide írni. 

5. Adatszolgáltatás 

 

A KÜJ lap, a KTJ lap és a MEGH lap elé 1-es számot kell írni a többi helyre nullát. 

6. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok a következő dátumtól érvényesek: 

 

7. KAR adatszolgáltatásért felelős személy neve: 

 

Vállalkozás felelős vezetője 

 

8. Beosztása 

Általában ügyvezető 

9. 10.11. Telefon, Fax-szám, E-mail: 

Értelemszerűen kitölteni. 

12. Dátum: 

Kitöltés dátuma 

 

Kitöltött adatlap a következők szerint néz ki: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Következő a KÜJ-A lap amelyet ki kell tölteni. 



Válasszuk ki a KÜJ-A lapot fület a kitöltéshez: 

 

 

 

 

 

 

KÜJ-A lap 



Változáskód 

kattintsunk kétszer a kockába és válasszuk ki az Új bejelentést, ezt követően a mezőben egy 

U betűt fogunk látni 

1. KÜJ szám: 

Üresen kell hagyni. 

2. Természetes személy?  

Társas vállalkozások esetében üresen kell hagyni.  

3. KSH szám 

Automatikusan veszi az adatokat a Borító lapról. 

4. és5. Rövid és Teljes név 

Vállalkozásunk Rövid és Teljes neve (mint a cégkivonatban) 

A többi adatot csak akkor természetes személy esetén kell kitölteni egyéb esetben üres 

marad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kitöltött KAR-A lap minta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Következő a KÜJ-Blap kitöltése. 

Válasszuk a KÜJ-B Lap fület a KÜJ-B lap kitöltéséhez. 

 

 

A KÜJ-B Lapon a változás kód automatikusan beíródik 

A KÜJ szám üresen marad. 

Ezen a Lapon a vállalkozásunk székhelyének a címét kell megadni, illetve a levelezési címet 

ha az eltér a székhely címétől. 



A település mezőbe kétszer kattintva keressük meg a településünket Enter nyomva az 

irányítószám és a Település KSH kódja automatikusan beíródik. 

Kitöltött KAR-B lap minta: 

 

 

 

Következő lap a KTJ lap amit ki kell tölteni. 

Válaszuk ki KTJ lapot a füleken a korábban ismertetett módszer szerint. 

 

 

 

 



A KTJ lap kitöltése 

A KTJ lapon a változáskód U betűt kell írni (Figyelem nem automatikusan nem íródik be!) 

A lapon az 1 és 2 pont KÜJ és KTJ szám üresen marad. 

3. Környezetvédelmi Területi jel típusa 

Telephelyhez tegyünk X-et 

4.Telephely/Objektum megnevezése 

Tetszőleges megnevezés, ( pl: Telephely, Autójavító műhely stb.) 

5. Telephely KTJ: 

Üresen marad 

6. és 7. pontok  

Telephelyünk címét kell beírni. 

8. Első helyrajzi szám 

Telephelyünk helyrajzi számát kell beírni. (Telek tulajdoni lapján rajta van) 

9. EOV koordináták: 

Telephely egy pontjára vonatkozó EOV koordinátákat kell megadni. Beszerezhetjük a 

földhivataltól.  

A következő internetes oldal segítségével is meghatározhatjuk telephelyünk EOV 

koordinátáit: http://pf-prg.hu/trafo/eov-szelv-1.php 

A következő módon: 

A keresőbe beírjuk a telephelyünk címét, majd megnyomjuk a keresés gombot. A térképen 

megjelenik a telephelyünk. Egér segítségével megfogjuk a jelképes cöveket és a 

telephelyünk tetszőleges pontjára húzzuk. Fenti táblázatban kiolvasható az EOV y és x 

koordináta, amelyet beírunk a KTJ lapra. 

http://pf-prg.hu/trafo/eov-szelv-1.php


 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. 

3. 



Minta a kitöltött KTJ Lapra 

 

 

 

Végezetül a MEGHATALMAZÁS lapot kell kitölteni. A Meghatalmazás lap kitöltéséhez a 

„MEGH lap fülre” kell kattintani. 

A Meghatalmazás lapon az adatszolgáltató (vállalkozás) felelős vezetője meghatalmazza azt a 

személyt, aki rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel, hogy vállalkozás nevében elektronikus 

adatszolgáltatást tegyen a Környezetvédelmi hatóság felé. 

Abban az esetben, ha a vállalkozás vezetője saját maga küldi be ügyfélkapun az 

adatszolgáltatást, saját magát kell megbíznia.  

Az adatlapot értelemszerűen kell kitölteni, nagyon fontos, hogy a Meghatalmazott 

adatainál ugyanazokat az adatokat kell megadni (Név,Cím, személyes adatok, e-mail cím 

stb.) mint az ügyfélkapu regisztrációnál, különben az elektronikus adatszolgáltatás 

eredménytelen lesz. 

 



Minta a kitöltött Meghatalmazás lapra 

 



Mentsük el a kitöltött nyomtatványt a következő módon: 

Kattintsunk a mentés ikonra: 



 

 



Beküldés előtt a Meghatalmazás lapot ki kell nyomtatni alá kell írni cégszerűen a 

Meghatalmazónak, és alá kell írni a meghatalmazottnak is. 

Nyomtatást a következők szerint tudjuk elvégezni:  

1. Klikk az adatok fülre 

2. Klikk a nyomtatvány kinyomtatása fülre 

3. VMOKIR_KAR ablakban a pipát a MEG lapon hagyjuk. 

4. Kijelöltek nyomtatása 

 

 

 



 

 

 

 

Aláírást követően a Meghatalmazás lapot scanneljük és mentsük el pdf formátumként. 

Beküldés előtt az aláírt Meghatalmazás lapot csatolnunk kell amit a következők 

szerint végezzük el: 

1. Klikk Adatok 

2. Klikk Csatolmányok kezelése 

3. Csatolmányok típusa kiválasztása (Meghatalmazás) 

4. Klikk a „Hozzáad” gombra 

5. Elmentett Meghatalmazás lap (pdf) kiválasztása 

6. Klikk az „OK” gombra 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



A kitöltött adatlapokat a következők szerint tudjuk elküldeni: 

1. Válasszuk a Kapcsolat az Ügyfélkapuval gombot. 

2. Kattintsunk a Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre gombra 

3. Kattintsunk a Nyomtatvány közvetlen beküldése az Ügyfélkapun keresztül gombra 

A felhasználónév és jelszó megadást követően (amit az ügyfélkapunkhoz kaptunk)  

a „Rendben” gomb megnyomásával az adatszolgáltatás elküldésre került. 

 

 

 

 



 



 

 

 

A KÜJ és KTJ számot az ügyfélkapunkra fogjuk megkapni 7 napon belül. A számokat 

tartalmazó dokumentumot célszerű elmenteni a gépünkre mivel 30 napot után az 

ügyfélkapun lévő tárhelyről törlődni fog. 

 

A KÜJ és KTJ számot a GÉGOL Kft részére meg kell küldeni. 

  


