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Elsődleges (alapvető) szempontok a Levegőtisztaság-védelmi 
adatszolgáltató lapok (LAL) kitöltéséhez. 

 
 

- A részletes kitöltési útmutató és a nyomtatványok megtalálhatóak a www.kvvm.hu 
honlapon. 

- A LAL alap és változás jelentést a mód. 21/2001. (II.14.) Korm. sz rendelet szerint kell 
teljesíteni. 

 
LAL/KAR lapok.  (alapbejelentéshez)   

Figyelem: csak a lapok jobb oldali részét kell kitölteni. 
  

1. LAL/KAR ügyfél lap /üzemeltető/: a kitöltés minden új telephely bejelentéséhez szükséges. 
2. LAL/KAR telephely lap: a kitöltés minden új telephely bejelentéséhez szükséges. 

Figyelem: az EOV koordináta nem hiányozhat. - beszerzése a területileg illetékes 
földhivataltól    

3. LAL/KAR ügyfél lap /tulajdonos/: amennyiben más az üzemeltető és a tulajdonos a 
bejelentés szükséges. Ha a tulajdonos és ütemezhető ugyanaz, csak egy LAL/KAR ügyfél 
lapot kell kitölteni 
 

LAL/KAR lapok.  (váltotzás jelentéshez)  
Figyelem:  a lapok jobb és bal oldali részét ki kell tölteni. 

  
1. LAL/KAR ügyfél lap /üzemeltető/ :  minden változáskor /megszűnés, névváltozás stb/ 

jelenteni szükséges. 
2. LAL/KAR telephely lap:   minden változáskor /megszűnés, névváltozás stb/ jelenteni 

szükséges. 
 

LAL lapok.  (alapbejelentéshez)   
Bejelentése a használatbavételi engedély kérelemmel azonos időben szükséges.    
Részletes kitöltési útmutató KvVM honlapján (lásd fent) vagy egyes nyomtatvány boltokban 
hozzáférhető.                                                                                                                                              
A sikeres adatfeldolgozás érdekében az alábbiakban, a különösen fontos adatok kitöltésére 
kérjük a figyelmet fordítani. 

 
1. LAL Borító lap.  

- A KSH törzsszám vagy adószám nem hiányozhat. 
 
2. LAL/TH telephely lap. 

- összterület-burkolatlan felület nem hiányozhat 
 
3. LAL/T /technológiai/ lap. 

- annyi LAL/T lapot kell kitölteni, ahány jelentésköteles technológia a telephelyen üzemel. 
- alapvető szempont a technológia típusa /4./ és a technológia típusa a határértékekhez /7./ 

pontos meghatározása kizárólag a részletes kitöltési útmutató alapján.  
- A technológia mértékadó teljesítménye nem hiányozhat. /9./ 

 
4. LAL/F /forrás/ lap. 

- kéménymagasság, kibocsátási felület nem hiányozhat. 
 
5. LAL/B /berendezés/ lap. 

- csak a kifejezetten kazán típusú berendezések jelölése történhet „T” jellel. 

http://www.kvvm.hu
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6. LAL/K /kibocsátási/ lap. 
- a bejelentést minden levegőterhelést okozó anyagra meg kell tenni. 

 
7. LAL/TB  /technológia-berendezés/ lap. 

- az összerendező lapon  jelölt azonosítóknak feltétlen meg kell egyeznie a LAL/T, LAL/F, 
LAL/B és LAL /L lapokon jelölt azonosítókkal. 

  
8. LAL/L /leválasztó/ lap.  

- csak a leválasztott légszennyező anyagokat kell felsorolni. 
- a leválasztási hatásfok és kibocsátási koncentráció adata nem hiányozhat.  

 
9. LAL/M /mérőberendezés/ lap.  

- ahány légszennyező anyagra van beépítve mérőberendezés, annyi LAL/M lapot kell 
kitölteni. 

 
 
LAL változás jelentések. 
A bejelentésük a változást követő 60 napon belül kötelező! 

1. LAL/KAR ügyfél lap /üzemeltető/ :  változás esetén az adatszolgáltató lap jobb és bal oldali 
részét ki kell tölteni 

2. LAL/KAR telephely lap:  változás esetén az adatszolgáltató lap jobb és bal oldali részét ki 
kell tölteni. 

 
Leggyakrabban használt változás típusok: 

- „S” /levegőtisztaság-védelmi szempontból megszűnt/ 
- „M” /valamilyen módosítás a korábbi jelentéshez képest/ 
- „ T” /törlés, csak javító jelentéshez használható/ 

 
Jelentés telephely megszűnés esetén. 
Kötelezően ki kell tölteni: 

- LAL borító lap 
- LAL/T /technológiai lap/ok/ 
- LAL/F /forrás/ lap. Valamennyi bejelentett pont és diffúz forrásról. 
 
 

Egyéb típusú LAL változás jelentések.    
 
1. LAL borító lap.  

- kötelezően ki kell tölteni. 
 
2.  LAL/TH telephely lap.  

- csak a bejelentett telephely adatiban történt változás, /pl. terület/ esetén kell kitölteni 
 
3.  LAL/T / technológia/ lap.  

- csak a bejelentett technológia módosulása, megszűnése vagy új technológia bejelentése 
esetén kell kitölteni 

 
4.  LAL/F / berendezés/ lap. 

- csak új pont és diffúz források, vagy a már bejelentett források  változása esetén kell 
kitölteni. 

 5.  LAL/B / berendezés/ lap. 
- csak új, vagy a már bejelentett berendezések változása esetén kell kitölteni. 
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6.  LAL/K / kibocsátási/ lap. 

- csak új, vagy  a már bejelentett légszennyező anyag megszűnése esetén kell kitölteni. 
 

7. LAL/TB  /technológia-berendezés/ lap. 
- a változásoknak megfelelő azonosítók összerendezése minden esetben szükséges. 

 
8. LAL/L /leválasztó/ lap.   

- új vagy a már bejelentett leválasztó berendezések adatinak változása esetén kell kitölteni 
- változás esetén csak az alapbejelentékor használt azonosítók használata lehetséges.  

 
9. LAL/M /mérőberendezés/ lap. 

- új anyagra vonatkozó mérőberendezés beépítése esetén, az anyagra vonatkozóan  a   
mérő berendezést új „M” jelű azonosítóval kell ellátni. 


