TÁJÉKOZTATÓ A 2011. ÉVI ÚJ BELÉPŐ TARTALÉK IGÉNYLÉSÉRŐL

Jelen tájékoztató útmutatóként szolgál azon üzemeltetők részére, melyek létesítményei az új
belépő tartalékból kibocsátási egységekre jogosultak.
A 2008-2012 közötti második kereskedési időszakban az új belépő tartalékból történő kiosztást
a 2011. évi új belépő tartalék terhére 2011. december 1-jétől 2012. január 5-ig lehet kérni a
Nemzeti Fejlesztési Minisztertől a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban Üht. Vhr.)
11.§ (1) bekezdése alapján.
A 2012. évre pedig évente a tárgyév december 1-jétől a következő év január 5-ig kérhetik az
erre jogosult üzemeltetők
A határidő elmulasztása jogvesztő!
Figyelem! Ez a határidő egyrészt jogvesztő, másrészt ún. anyagi jogi határidő, vagyis nem
elegendő a kérelmet január 5-ig postára adni, hanem ezen időpontig a kérelemnek meg is
kell érkeznie a hatósághoz, ellenkező esetben a kérelmet a 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
Az új belépő eljárás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 28. § (1)
bekezdése alapján illetékköteles, amelyet az Itv. 73. § (1) bekezdése alapján a kérelemmel
egyidejűleg illetékbélyegben kell leróni. A fizetendő illeték mértéke az Itv. mellékletének XIII.
fejezet 1. pontja értelmében, 5.000,- Ft.
A kibocsátási egységek új belépő tartalékból történő kiosztásával kapcsolatos részletes
szabályokat a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: NKT2) 7.§-a szabályozza az
alábbiak szerint:
(1) Az új belépő tartalékból történő részesedést megalapozó esemény a (2) bekezdés szerinti,
kibocsátási engedéllyel rendelkező létesítmény üzembe helyezése.
(2) Az új belépő tartalékból az alábbi létesítmények üzemeltetői részesülhetnek:
a) olyan létesítmény, amelyre az üzemeltető az Üht. 3. § g) pontja ga) alpontjának
megfelelően 2007. január 18-át követően kapott kibocsátási engedélyt, vagy
b) olyan létesítmény, melynek az Üht. 4. §-a szerinti kibocsátási engedélye lényeges
változásnak minősülő esemény következtében módosul a 2005. december 31-i állapothoz
képest, vagy amely 2005. december 31-ét követően került üzembe helyezésre.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti lényeges változásnak minősülnek az alábbiak:
a) villamosenergia-termelői engedélyhez kötött és legalább 50 MWe erőművi teljesítménnyel
rendelkező tüzelőberendezések esetén a 2005. december 31-i állapothoz képest a
létesítmény bemenő hőteljesítményének legalább 10%-os növekedése, vagy
b) az a) pont alá nem tartozó létesítmények esetében olyan átalakítás vagy fejlesztés,
amelynek következtében a létesítmény bemenő hőteljesítménye vagy az Üht. 1. számú
melléklete szerinti mértékegységben kifejezett kapacitása, illetve amennyiben az adott
tevékenység vonatkozásában nem került meghatározásra mértékegység, akkor a
létesítmény termelési kapacitása a 2005. december 31-i állapothoz képest 10%-ot
meghaladó mértékben nőtt.
1

(4) Az új belépő tartalékból történő részesedés további feltételei:
a) a kapcsolt villamos energia és hőtermelésre áttérő, korábban hőtermelő létesítmények
üzemeltetői a villamosenergia-termelés mennyisége alapján részesülhetnek az új belépő
tartalékból. A korábban villamosenergia-termelő létesítmények a hőtermelés mennyisége
alapján részesülhetnek az új belépő tartalékból,
b) a távhő-termelő létesítmények abban az esetben jogosultak kiosztásra, amennyiben a
kapacitásbővítésnek tulajdonítható többlettermelés vagy az új kapacitás termelése olyan,
korábban nem távhővel ellátott új fogyasztók ellátását szolgálja, amelyeknél a szolgáltatott
hőmennyiség mérése és szabályozása épületrészenként történik.
(5) Nem részesedhet az új belépő tartalékból:
a) a jóváhagyott együttes végrehajtási projekt;
b) a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó, a Kiosztási Listában feltűntetett, meglévő
létesítmény berendezéseinek új üzemeltetőhöz kerülése esetén, e berendezésekre
tekintettel az új üzemeltető;
c) az az üzemeltető, akinek az üzemeltetésében lévő létesítmény kibocsátása a (3) bekezdés
szerinti lényeges változásnak minősülő esemény következtében sem haladja meg az azt
megelőző év kibocsátását.”
Ahhoz, hogy a fentiek alapján az új belépő tartalékból részesülhessen, a jelen tájékoztató
mellékletében szereplő adatlap (a továbbiakban: Adatlap) hiánytalan kitöltése, valamint az Üht.
Vhr. 6. melléklete szerinti kérelem, illetve az Üht. Vhr. 11. §-ban és a 6. számú mellékletben
meghatározott, a kérelemhez csatolandó dokumentumok szükségesek.
A kérelmet a csatolandó dokumentumokkal együtt és az Adatlapot a Klímapolitikai
Főosztálynak címezve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címére (1011 Budapest, Fő u. 4450., Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.), „kibocsátási-egység kereskedelem, új belépők” címmel,
illetve a kitöltött adatlapot az euets2013[kukac]nfm.gov.hu elektronikus címre is kérjük eljuttatni
a fent megjelölt határidők betartásával.
A beérkezett kérelmek elbírálására 2012. február végéig fog sor kerülni, s az Üht. Vhr.-ben,
valamint a NKT2 4., 5., 6. és 7. mellékletében foglalt szabályok szerint lesz megállapítva az új
belépő létesítményeknek kiosztandó kibocsátási egységek mennyisége.

Az Adatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalók:
A kibocsátási egységekért folyamodó létesítményeket érintő adatok három különböző adatlapon
találhatók
1. Létesítmény adatlapon (LA) a tevékenységgel (Üht. Vhr. 1. sz. melléklet I-X.),
üzemeltetővel, képviselővel kapcsolatos általános információk megadását kérjük. A
létesítmény környezethasználat feltételeit megállapító engedélyének számát, ÜHGengedélyének számát, berendezések számát, amelyekre vonatkozóan új belépő adatlap
kerül kitöltésre. A létesítmény termelési kapacitásra vonatkozó információk megadására
vonatkozóan kérjük az 1.4. Tüzelőberendezések vagy 1.5. Technológiai berendezések
közül az egyik kiválasztását.
2. Berendezés adatlap (BA): minden berendezésre vagy berendezéscsoportra külön 2. sz.
adatlap kitöltése szükséges. Ha a létesítmény a villamos energia és távhő szektorban
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tevékenykedik, kizárólag a 2.3. Tüzelőberendezések pont töltendő ki. Amennyiben a
létesítmény tevékenysége a technológiai berendezések közé sorolható, csak a 2.4.
Technológiai berendezésekre vonatkozó információkat várjuk. A Saját célú
tüzelőberendezések esetében mind a technológiai berendezésekre, mind a
tüzelőberendezésekre vonatkozó adatok megadása szükséges. Abban az esetben is, ha
a létesítmény a technológiai folyamattal csak közvetett kapcsolatban áll, azaz a
technológiai folyamathoz szolgáltat energiát egy másik létesítménynek.
3. Termelési adatok: A 3. ponthoz tartozó három adatlapból létesítményenként egy kitöltése
szükséges. A kapacitásbővítő beruházások (nem benchmark alapján kerül
meghatározásra az adott létesítmény bázisadata) esetén – a korábbi évektől eltérően nem kérünk a beruházást megelőző állapotra vonatkozóan információt, ugyanis a
viszonyítási alap a létesítmény 2008-2012 közötti időszakára vonatkozó Nemzeti
Kiosztási Listában (96/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet) a létesítmény kiosztási alapját
képező bázisadat, mely adat ismert.
Figyelem: az olyan kapacitásbővítő új belépő Saját célú tüzelőberendezések és
Technológia berendezések esetében, ahol a Berendezés adatlapon szereplő
berendezésre vagy berendezéscsoportra a termelési adatok nem bonthatók külön, - az
Adatlap 3.2 ás 3.3 munkalapjának felső sorától eltérően, - akkor a létesítmény teljes
termelésére vonatkozó adatokat szíveskedjen a 3.2 és 3.3 adatlapon összesítve
megadni, ilyen esetekben ugyanis az új belépő létesítmény bázisadata az NKT2 8.§ (3)
és (4) bekezdése alapján kerül elbírálásra.
A 2011. évet érintő információk alátámasztására küldjenek számlakivonatokat, számlákat
másolatban.
Kérjük, hogy az adatlap kitöltésénél legyenek erre figyelemmel, s így szíveskedjenek az
adatokat megadni.
Amennyiben az új belépő kérelemmel kapcsolatban kérdései merülnének fel, akkor az alábbi
munkatársak készséggel állnak rendelkezésre:
Gottfried Mónika (795-3537; monika.gottfried@nfm.gov.hu) és
dr. Hintenberger András (795-5821; andras.hintenberger@nfm.gov.hu).

Budapest, 2011. november 22.

Klímapolitikai Főosztály
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