TÁJÉKOZTATÓ A 2009. ÉVI ÚJ BELÉPİ TARTALÉK IGÉNYLÉSÉRİL

Jelen tájékoztató útmutatóként szolgál azon üzemeltetık részére, melyek létesítményei az új
belépı tartalékból kibocsátási egységekre jogosultak.
A 2008-2012 közötti második kereskedési idıszakban az új belépı tartalékból történı kiosztást
a 2009. évi új belépı tartalék terhére 2009. december 1-jétıl 2010. január 5-ig lehet kérni a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztertıl (a továbbiakban: Miniszter) a 213/2006. (X. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban Üht. Vhr.) 11.§ (1) bekezdése alapján.
A 2010-2012. években pedig évente a tárgyév december 1-jétıl a következı év január 5-ig
kérhetik az erre jogosult üzemeltetık
A határidı elmulasztása jogvesztı.
Figyelem! Ez a határidı egyrészt jogvesztı, másrészt ún. anyagi jogi határidı, vagyis nem
elegendı a kérelmet január 5-ig postára adni, hanem ezen idıpontig a kérelemnek meg is kell
érkeznie a hatósághoz, ellenkezı esetben a kérelmet a 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban:
Ket.) alapján érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
A kibocsátási egységek új belépı tartalékból történı kiosztásával kapcsolatos részletes
szabályokat a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: NKT2) 7.§-a szabályozza az
alábbiak szerint:
(1) Az új belépı tartalékból történı részesedést megalapozó esemény a (2) bekezdés szerinti,
kibocsátási engedéllyel rendelkezı létesítmény üzembe helyezése.
(2) Az új belépı tartalékból az alábbi létesítmények üzemeltetıi részesülhetnek:
a) olyan létesítmény, amelyre az üzemeltetı az Üht. 3. § g) pontja ga) alpontjának
megfelelıen 2007. január 18-át követıen kapott kibocsátási engedélyt, vagy
b) olyan létesítmény, melynek az Üht. 4. §-a szerinti kibocsátási engedélye lényeges
változásnak minısülı esemény következtében módosul a 2005. december 31-i állapothoz
képest, vagy amely 2005. december 31-ét követıen került üzembe helyezésre.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti lényeges változásnak minısülnek az alábbiak:
a) villamosenergia-termelıi engedélyhez kötött és legalább 50 MWe erımővi teljesítménnyel
rendelkezı tüzelıberendezések esetén a 2005. december 31-i állapothoz képest a
létesítmény bemenı hıteljesítményének legalább 10%-os növekedése, vagy
b) az a) pont alá nem tartozó létesítmények esetében olyan átalakítás vagy fejlesztés,
amelynek következtében a létesítmény bemenı hıteljesítménye 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 nıtt.
(4) Az új belépı tartalékból történı részesedés további feltételei:
a) a kapcsolt villamos energia és hıtermelésre áttérı, korábban hıtermelı létesítmények
üzemeltetıi a villamosenergia-termelés mennyisége alapján részesülhetnek az új belépı

tartalékból. A korábban villamosenergia-termelı létesítmények a hıtermelés mennyisége
alapján részesülhetnek az új belépı tartalékból,
b) a távhı-termelı létesítmények abban az esetben jogosultak kiosztásra, amennyiben a
kapacitásbıvítésnek tulajdonítható többlettermelés vagy az új kapacitás termelése olyan,
korábban nem távhıvel ellátott új fogyasztók ellátását szolgálja, amelyeknél a szolgáltatott
hımennyiség mérése és szabályozása épületrészenként történik.
(5) Nem részesedhet az új belépı tartalékból:
a) a jóváhagyott együttes végrehajtási projekt;
b) a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó létesítmény berendezéseinek
üzemeltetıhöz kerülése esetén, e berendezésekre tekintettel az új üzemeltetı.”

új

Ahhoz, hogy a fentiek alapján az új belépı tartalékból részesülhessen, a jelen tájékoztató
mellékletében szereplı adatlap (a továbbiakban: Adatlap) hiánytalan kitöltése, valamint az Üht.
Vhr. 6. melléklete szerinti kérelem illetve az ott meghatározott, a kérelemhez csatolandó
dokumentumok szükségesek.
A kérelmet a csatolandó dokumentumokkal együtt és az Adatlapot a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium címére (1011 Budapest, Fı u. 44-50., Postacím: 1394 Budapest, Pf. 351),
„kibocsátási-egység kereskedelem, új belépık” címmel, illetve a kitöltött adatlapot az
euets@mail.kvvm.hu elektronikus címre kérjük eljuttatni a fent megjelölt határidık betartásával.
A kérelem elbírálására 2009. február végéig fog sor kerülni, a Miniszter - a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter véleményének kikérésével, illetve termelıi engedélyköteles
tevékenységek esetén a Magyar Energia Hivatal szakvéleményének figyelembevételével - az
Üht. Vhr.-ben, valamint a NKT2 4., 5., 6. és 7. mellékletében foglalt szabályok szerint fogja
megállapítani az új belépı létesítménynek kiosztható kibocsátási egységek mennyiségét.

Az Adatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalók:
(Figyelem! Változtatás történt a 2008. évi új belépı adatlaphoz képest!)
A kibocsátási egységekért folyamodó létesítményeket érintı adatok három különbözı adatlapon
találhatók
1. Létesítmény adatlapon a tevékenységgel (Üht. Vhr. 1. sz. melléklet I-X.), üzemeltetıvel,
képviselıvel kapcsolatos általános információk megadását kérjük. A létesítmény
környezethasználat feltételeit megállapító engedélyének számát, ÜHG-engedélyének
számát, berendezések számát, amelyekre vonatkozóan új belépı adatlap kerül kitöltésre.
A létesítmény termelési kapacitásra vonatkozó információk megadására vonatkozóan
kérjük az 1.4. Tüzelıberendezések vagy 1.5. Technológiai berendezések közül egyik
kiválasztását.
2. Berendezés adatlap: minden berendezésre vagy berendezéscsoportra külön 2. sz.
adatlap kitöltése szükséges. Ha a létesítmény a villamos energia és távhı szektorban
tevékenykedik, kizárólag a 2.3. Tüzelıberendezések pont töltendı ki, amennyiben a
technológiai berendezések közé sorolható, csak a 2.4. Technológiai berendezésekre
vonatkozó információkat várjuk. A Saját célú tüzelıberendezések esetében mind a
technológiai berendezésekre, mind a tüzelıberendezésekre 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 kapacitásbıvítı beruházások (nem benchmark alapján kerül
meghatározásra az adott létesítmény bázisadata) esetén – a korábbi évektıl eltérıen nem kérünk a beruházást megelızı állapotra vonatkozóan információt, ugyanis a
viszonyítási alap a létesítmény 2008-2012 közötti idıszakára vonatkozó Nemzeti
Kiosztási Listában (96/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet) a létesítmény kiosztási alapját
képezı bázisadat, mely adat ismert.
Figyelem: az olyan kapacitásbıvítı új belépı Saját célú tüzelıberendezések és
Technológia berendezések esetében, ahol a Berendezés adatlapon szereplı
berendezésre vagy berendezéscsoportra a termelési adatok nem bonthatók külön, - az
Adatlap 3.2 ás 3.3 munkalapjának felsı sorától eltérıen, - akkor a létesítmény teljes
termelésére vonatkozó adatokat szíveskedjen a 3.2 és 3.3 adatlapon összesítve
megadni, ilyen esetekben ugyanis az új belépı létesítmény bázisadata az NKT2 8.§ (3)
és (4) bekezdése alapján kerül elbírálásra.
A 2009. évet érintı információk alátámasztására küldjenek számlakivonatokat, számlákat
másolatban.
Kérjük, hogy az adatlap kitöltésénél legyenek erre figyelemmel, s így szíveskedjenek az
adatokat megadni.
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