
Gyakran ismételt kérdések 
 

Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ) és a Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ), 
Környezetvédelmi alapnyilvántartás (KAR) 

A kérdéseket – válaszokat folyamatosan bıvítjük. Tegye fel kérdését Ön is az orszagos@zoldhatosag.hu e-mail címen. 
 

 
 
 
1. Mi a KÜJ szám? 
Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): természetes személyjogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezet egyedi környezetvédelmi azonosító adata. 
 
 
2. Mi a KTJ szám? 
Környezetvédelmi területi jel (KTJ): környezetvédelmi objektum (pl. telephely) egyedi 
környezetvédelmi azonosító adata; 
 
 
3. Mire jogosít fel a KÜJ/KTJ azonosító? 
A KÜJ/KTJ azonosítók megléte tevékenység (pl. hulladék begyőjtése) végzésére nem jogosít. 
 
 
4. Honnan tudhatom meg, hogy van-e már KÜJ, KTJ azonosítóm? 
Jelenleg a KÜJ, KTJ azonosítók nem nyilvánosak. Amennyiben nem biztos benne, hogy van-e KÜJ, 
KTJ azonosítója, forduljon a székhelye vagy telephelye szerint illetékes környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelıséghez. Ha már rendelkezik KÜJ azonosítóval az ügyfél, 
akkor azt a környezetvédelmi hatóságoknak benyújtott iratokon fel kell tüntetni. 
 
 
5. Kinek kell KÜJ számmal rendelkeznie? 
Minden környezetvédelmi ügyfélnek. 
A környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 1. § d) pontja értelmében, 
környezetvédelmi ügyfél (a továbbiakban: ügyfél): 

- akire (amelyre) a hatóság jogokat vagy kötelezettségeket állapított meg, 
- akiket (amelyeket) a környezet használatával, igénybevételével, állapotával kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettség terhel, 
- akiket (amelyeket) a hatóság a környezet szennyezésének és károsodásának megelızése, 

csökkentése, megszőnése és felszámolása miatt nyilvántart, 
- akiket (amelyeket) a hatóság a környezet használatával, szennyezésével és károsításával 

kapcsolatban fizetési kötelezettség teljesítése, ellenırzése érdekében nyilvántart. 
A leggyakoribb eseteket tekintve, KÜJ azonosítót kell igényelni az ügyfélnek, amennyiben 

- hulladékokkal, levegıszennyezı pontforrással, felszín alatti vizekkel, stb. kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettsége van a területileg illetékes környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelıség felé. 

- engedély kérelemmel fordul a felügyelıségek vagy a fıfelügyelıség felé. 



 
6. Hová kell benyújtanom a KÜJ/KTJ azonosítók igénylésére szolgáló, kitöltött 

adatlapokat? 
A következı pontban foglalt kivételektıl eltekintve a telephely/objektum helye szerint illetékes 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıséghez: 
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/index.php?akt_menu=219  
Mi a módja az adatlapok benyújtásának? 
Lásd: http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=46&hid=1481  
 
 
7. Mikor kell a f ıfelügyelıséghez fordulnom KÜJ/KTJ azonosítóért? 
Azokban az ügyekben, amikor a fıfelügyelıség elsıfokú hatáskörében jár el: az ügyfél engedély 
kérelemmel, vagy jogszabály által elıírt adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettség teljesítésével 
fordul fıfelügyelıség felé. 
A leggyakoribb esetek a következık (zárójelben a szükséges azonosító): 

- elektronikai berendezés gyártók bejelentése, adatszolgáltatása (KÜJ); 
- csomagolás gyártók bejelentése, adatszolgáltatása (KÜJ); 
- elemek, akkumulátorok gyártóinak bejelentése, adatszolgáltatása (KÜJ); 
- gépjármő gyártók bejelentése, adatszolgáltatása (KÜJ); 
- hasznosítást koordináló szervezetek (KÜJ), illetve kezelı szervezetek engedélyezése, 

adatszolgáltatása (KÜJ); 
- termékdíj mentesség engedélyezése (KÜJ); 
- fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos engedélyezés (KÜJ); 
- fokozottan védett állatfajokkal (kivéve solymászmadarak) kapcsolatos engedélyezés 

(KÜJ); 
- természetvédelmi engedélyezés több felügyelıség területét érintı tevékenység esetén 

(KÜJ). 
- CO2 kibocsátás engedélyezése (KÜJ, KTJ); 
- CO2 kibocsátáshoz kapcsolódóan névjegyzékbe történı felvételi kérelem (KÜJ). 

 
 
Hogyan kell a KÜJ, KTJ azonosítókat igényelnem a fıfelügyelıségi eljáráshoz? 
Amennyiben az ügyfél a fıfelügyelıségnél az elızı pont szerinti engedélyezési eljárást 
kezdeményez, és még nem rendelkezik KÜJ, (illetve amennyiben feltétel KTJ azonosítóval), akkor 
az engedély kérelemmel együtt a fıfelügyelıségre be kell nyújtania a kitöltött KAR borítólapot, 
a KÜJ (továbbá, egynél több jogelıd esetén a JOGE) adatlapokat, valamint a KTJ (továbbá egynél 
több helyrajzi számon fekvı objektum esetén a HRSZ) adatlapokat. Az adatlapok és a kitöltési 
útmutató innen letölthetık: http://www.kvvm.hu/index.php?pid=9&sid=46&hid=1481 . 
Ha fıfelügyelıség az eljárás során észleli az azonosítók hiányát, akkor azokat hivatalból létrehozza. 
 
 
Figyelem! Ha a kérelmezı a telephelye tekintetében, a telephelyét érintıen hulladékokkal, 
levegıszennyezı pontforrással, felszín alatti vizekkel, stb. kapcsolatos adatszolgáltatásra 
kötelezett a területi felügyelıség felé, akkor mindenképpen a telephely szerint illetékes 
felügyelıségnél kell kezdeményezni a KÜJ és KTJ azonosító kiadását. A felügyelıségek 
illetékességi területét és elérhetıségeit az OKTVF honlapján (www.oktvf.gov.hu) megtalálja: 
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/index.php?akt_menu=219. 
 


