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Levegővédelmi Alapbejelentő Lap 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 
szerint új légszennyező forrásokra az alapbejelentést (LAL) a használatbavételi 
engedélykérelemmel együtt kell teljesíteni. Az üzemeltető köteles az adatlap adatainak 
megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 60 napon belül az alapbejelentő lapon 
bejelenteni. 

Motorbenzin tároló tartályok 

A motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén-
emisszió korlátozásáról szóló 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet szerint a motorbenzinből 
évente 100 m3-t vagy ennél többet forgalmazó üzemanyagtöltő állomások motorbenzin tároló 
tartályait, továbbá az 1 m3 és az ezt meghaladó térfogatú helyhez kötött motorbenzin tároló 
tartályokat az üzemeltetőnek az üzembe helyezéssel egy időben be kell jelentenie a 
11/1994.(III.25.) IKM rendelet 1. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.  

Felszín alatti vizek védelmével 
kapcsolatos FAVI-ENG adatlapok 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerint 
engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos változásokat (a Kormányrendelet 16. § , 
valamint az 5. számú mellékletének 7. pontjában foglalt változásokat) annak bekövetkezését 
követő 15 napon belül az engedélyes köteles bejelenteni a Felügyelőségnek. 

Felszín alatti vizek védelmével 
kapcsolatos FAVI_KÁRINFO adatlapok 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerint 
engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos változásokat (a Kormányrendelet 34. - 35. § , 
valamint a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet) alapján. 

Felszín alatti vizek védelmével 
kapcsolatos FAVI_MIR adatlapok 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerint 
engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos változásokat (a Kormányrendelet 34. - 35. § , 
valamint a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet) alapján. 

Hulladékká vált gépjárművekkel 
kapcsolatos adatszolgáltatás 

A 267/2004.(IX.23.) Korm. rendelet szerint a gyártó a hulladékkal kapcsolatos külön 
jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek mellett a 
saját maga, illetve az átvevőhálózaton keresztül visszavett és kezelt hulladékokra vonatkozó 
éves adatokról - a telephelyek adatait összesítve - az Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget a 2., és 3. számú mellékletben szereplő 
adatlapon tájékoztatni. A gyártó köteles az általa létrehozott és működtetett, illetve 
szerződésekkel kialakított visszavételi és kezelési rendszer meglétét és megfelelőségét a 
Főfelügyelőségnek bejelenteni és a jogszabályban meghatározottakat igazolni.  


