
Tájékoztató E-PRTR jelentés köteles ügyfeleink részére 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatom, hogy az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás 
létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 
166/2006/EK (2006. január 18.) Európai Parlamenti és a Tanácsi rendelet (továbbiakban: E-
PRTR rendelet) I. melléklete szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás üzemeltetői éves 
adatszolgáltatásra kötelesek.  

Az éves jelentést a 2011. január 15-én hatályba lépett, a levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lr.) 31.§ is előírja. 

Az Lr. 31.§ (1) bekezdése szerinti alapbejelentést az Lr. 4. számú melléklete szerinti 
adattartalommal, a még be nem jelentett légszennyező források esetében első alkalommal 
2011. március 31-ig kell megtenni, Levegőtisztaság-védelmi Adatszolgáltatás (LAL) 
adatlapokon a területileg illetékes Felügyelőség felé. 

Az Lr. 31. § (2) bekezdése szerinti éves levegőtisztaság-védelmi jelentés határideje a 
tárgyévet követő év március 31-e. A 2011. évben alapbejelentést tett üzemeltetők első éves 
jelentésének határideje ennek megfelelően 2012. március 31. 

Az E-PRTR rendelet hatálya alá tartozó telephelyekre vonatkozó Levegőtisztaság-védelmi 
Adatszolgáltatás (LAL) adatlapok és a Kitöltési Útmutató, valamint az éves levegőtisztaság-
védelmi jelentéshez szükséges LM adatlapok és a Kitöltési Útmutató elektronikusan elérhetők 
a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján a letölthető nyomtatványok 
menüpontban ill. Felügyelőségünk honlapján (http://edkvf.kvvm.hu) is megtalálható, 

Állattartó telephelyekre vonatkozó előírások: 

Mivel az E-PRTR rendelet és az Lr. alapján az állattartó tevékenység esetén diffúz forrásnak 
minősülnek az istállók/ólak és trágyatárolók, azokat szintén be kell jelenteni LAL 
adatlapokon, ha az eddig még nem történt meg. A benyújtandó adatlapok az alábbiak: 

Borítólap (LAL/BORÍTÓ) 
Telephelyi adatlap (LAL/TH) 
Technológia adatlap (LAL/T) 
Forrás adatlap (LAL/F) 
Berendezés adatlap  (LAL/B) 
Kibocsátási adatlap (LAL/K) 
Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja (LAL/TB) 

Néhány észrevétel a LAL adatlapok kitöltéséhez: 

Borítólap (LAL/BORÍTÓ) 
Érvényességi időpont: 2011. január 15. (Lr. hatályba lépése) 
Azok az üzemeltetők, akik pontforrás üzemeltetéséről LAL adatszolgáltatást már tettek, a 

http://edkvf.kvvm.hu


jelentés típusához -V (változásjelentés)-t szerepeltessenek, egyébként a jelentés típusa: A 
(Alapbejelentés).  

Technológia adatlap (LAL/T) 
Az alábbiak megadása javasolt: 
A telephely állattartása egy technológiaként jelentendő be. 
A technológia típusa: 1 (Általános)  

A szakágazati besorolást az alábbi kódok szerint kell megadni: 

Szakág Szakágnév 
0123 Sertéstenyésztés 
0124 Baromfitenyésztés 
0125 Egyéb állatok tenyésztése 

Nemzetközi besorolása: 0406 (Fa-, papir- élelmiszer- és egyéb iparok) HÉ besorolása: 2000  

9. Technológia mértékadó teljesítménye  
Az állattartó telep engedélyezett létszáma (férőhely kapacitás) 
10. Mértékegysége: „férőhely”  

A többi mező üresen hagyható, vagy értelemszerűen kitölthető. 

Forrás adatlap (LAL/F) 
A telephely állattartása egy forrásként jelentendő be: 
2. Forrás típusa: D (diffúz forrás) + számjegy 
5. Forrás magassága: 0 m 
6. A forrás kibocsátó felülete: istállók, ólak, trágyatárolók összegzett alapterülete a 
telephelyen. A terület nagysága 8 egész számmal megadható.  

Berendezés adatlap (LAL/B) 
Mivel a telephely állattartása egy technológiaként jelentendő be, elégséges egy „E” jelű 
+számmal ellátott, „Egyéb” megnevezésű berendezést bejelenteni.  

Kibocsátási adatlap (LAL/K) 
1.-6. mezőt kell kitölteni 
4. Forrásazonosító: D és a LAL/F lapon szereplő forrás sorszáma 
5. Szennyező anyag azonosítója és 6. Szennyező anyag megnevezése 

 6 Ammónia 
 100 Metán 
 
7. mező üresen marad  

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja (LAL/TB) 
1.-5. mezőt kell kitölteni 
A berendezéshez a LAL/B lapon megadott „Egyéb” berendezés azonosítóját kell megadni.  



A bejelentéshez kérem, hogy csatoljanak egy helyszínrajzot, amelyen a diffúz források 
beazonosítható módon fel vannak tüntetve. Kérem, vegyék figyelembe a környezethasználati 
engedélyhez vagy egységes környezethasználati engedélyezéshez benyújtott dokumentáció 
jelöléseit, megnevezéseit. 

Az állattartó telepek diffúz kibocsátásának éves jelentéséhez szükséges LM/DF3 - Diffúz 
forrás E-PRTR adatlap, valamint az adatok számításához szükséges számlálótábla 
elektronikusan szintén elérhető az alábbi helyeken: 

• a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján a letölthető 
nyomtatványok menüpontban, vagy  

• a hazai PRTR adatokat tartalmazó honlap letöltések menüpontjában.  

 


