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a  
 

„BEJELENTÉS 

A helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi adatainak a KvVM 
részéről biztosított programmal elkészített számítógépes adathordozón történő 

szolgáltatásáról, ill. annak visszavonásáról” 
 

című adatlap kitöltéséhez 
 

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

I.1. Előzmények 
 
A levegő védelmével kapcsolatos adatszolgáltatást a módosított 21/2001. (II. 14.) Korm. 
rendelet alapján kell teljesíteni, amely az előírt nyomtatványokon, vagy számítógépes 
adathordozón teljesíthető. Jelen útmutató a helyhez kötött légszennyező források 
levegőtisztaság-védelmi adatainak – a KvVM részéről biztosított programmal elkészített - 
számítógépes adathordozón történő szolgáltatásáról, ill. annak visszavonásáról szóló 
bejelentés kitöltésének legfontosabb tudnivalóit foglalja össze. 
 
A jogszabály szerint a telephely üzemeltetője (aki lehet tulajdonos vagy bérlő) új 
légszennyező forrásra (vagyis új telephely, illetve a már nyilvántartásba vett telephely új 
forrása) alapbejelentést, illetve az adataikban bekövetkezett változások esetén 
változásjelentést köteles teljesíteni a területileg illetékes Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) részére. 
 

I.2. Alkalmazott rövidítések 
 
KAR: Környezetvédelmi Alapnyilvántartási Rendszer. A környezetvédelmi ágazat által 

egységesen használt alapnyilvántartási és azonosító rendszer. A KAR az egyes 
környezetvédelmi szakrendszerekben közösen használt alapadatokat (pl. a telephelyek 
és az ügyfelek azonosítóit és leíró adatait,) ill. kód- és törzsállományait (pl. megye, 
település azonosító, megnevezés, stb.) tartalmazza. 

 
KÜJ: Környezetvédelmi Ügyfél Jel rövidítése. A KÜJ új, a környezetvédelmi 

adatszolgáltatások során kötelezően használandó azonosító, amely a különféle 
környezetvédelmi ügyekben a környezetvédelmi felügyelőséghez forduló ügyfelek 
egyszerű és egyértelmű azonosítását szolgálja. Az első alkalommal benyújtott alap- 
bejelentőlapok (LAL) nyilvántartásba vétele során a Felügyelőség a bejelentőlapon (a 
jelenleg használatos LAL- „KAR” / telephely lap) közölt azonosító adatokhoz 
rendelten megállapítja az adatszolgáltató KÜJ számát s erről az adatszolgáltató 
ügyfelet értesíti. Ezt követően valamennyi adatszolgáltatáskor a telephely 
azonosítására ezt az azonosítót kell használni. 
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KTJ: Környezetvédelmi Területi Jel rövidítése. Ez egy új, a környezetvédelmi 
adatszolgáltatások során kötelezően használandó azonosító, ami a ”régi levegős” 
telephely azonosító (OKTH, KVM szám) helyett lép életbe. Az azonosítót az első 
adatszolgáltatás során a Felügyelőség határozza meg. 
A KTJ - valamennyi tevékenységi hely (telephely) országosan és szakágazatilag is 
egységes, egyedi azonosítására szolgál. Az adatszolgáltató a telephelyet azonosító 
KTJ-ről hivatalos értesítést kap a Felügyelőségtől. Ezt követően valamennyi 
adatszolgáltatáskor (egyéb környezetvédelmi, pl. hulladék) a telephely azonosítására 
ezt az azonosítót kell használnia. 

 
LAL: A helyhez kötött légszennyező források alapadatainak-, ill azokban bekövetkezett 

változások bejelentése. 
 
LM: A helyhez kötött légszennyező források éves adatainak jelentése 
 
ÉRVÉNYESSÉGI DÁTUM:  
 
A nyomtatvány segítségével a következőkről tudja az adatszolgáltató a területileg illetékes 
Felügyelőséget tájékoztatni:  

• az adatszolgáltató a számítógépes adathordozón történő adatszolgáltatási formát 
választja a lapon megadott érvényességi dátumtól kezdve. Ez azt jelenti , hogy a 
mindaddig, amíg ezt a tényt egy visszavonást rögzítő bejelentéssel nem változtatja 
meg, mind a LAL-lal, mind az Éves adatszolgáltatással kapcsolatban csak 
számítógépes adathordozón teljesítheti az adatszolgáltató kötelezettségeit, 

• az adatszolgáltató a számítógépes adathordozón történő adatszolgáltatási forma 
megszüntetését jelenti be a lapon megadott érvényességi dátumtól kezdődően. Ez azt 
jelenti, hogy a lapon megadott dátum után csak adatlapon (vagy a későbbiekben, külön 
szabályozott módon, interneten) adja be a LAL, ill. Éves jelentéseit, 

• a bejelentőlap a számítógépes adathordozón adatot szolgáltatónak a légszennyezési 
üzemeltetési tevékenysége megszűnésének bejelentésére is szolgál. Ez esetben, a 
felügyelőség az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően ellenőrizni tudja 
az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnését a lapon megadott érvényességi dátum 
alapján. 

 
 
 
Budapest, 2006. június hó 
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