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MATÁSZSZ SZAKMAI KÉPZÉS 

Felkészülés az EU ETS IV. kereskedési időszakára 

 

A program témája és aktualitása 

A szennyezőanyag kibocsátásokkal kapcsolatos költségek várhatóan a távhőszektor 

működési költségeinek egyre növekvő hányadát fogják kitenni.  A szoros jogszabályi határidők 

miatt az Európai Unió Emisszió-kereskedelmi Rendszerének (a továbbiakban: EU ETS) IV. 

kereskedési időszakára (2021-2030) való felkészülést még ebben a félévben meg kell 

kezdenünk.  

A felkészülés, valamint a témát érintő minden fontos információ átadásának elősegítésére 

2019. április 25-ére szakmai képzést szervezzünk „Felkészülés az EU ETS IV. kereskedési 

időszakára” címmel. 

Az előadás rövid tartalmából 

A 2021-2025. ÉVI NIMs ADATSZOLGÁLTATÁS (KVÓTAIGÉNYLÉS) ELKÉSZÍTÉSE 

• a 2021-2030-as EU ETS időszak működésének, újdonságainak bemutatása 

(összehasonlítva az előző időszakkal) 

• a jogszabályi háttér áttekintése 

• a távhőre vonatkozó értelmezési segédlet bemutatása 

• a kiosztást megalapozó adatigénylés bemutatása: 

i.  a kiosztási módszertan felépítése 

ii.  a létesítményrészek fogalma, fajtái 

iii.  a szolgáltatandó adatok köre, az adatszolgáltatási sablon vázlatos 

bemutatása 

• a módszertani jelentés áttekintése: 

ii. a tevékenységi szint monitoring rendszer felépítése 

iii. a monitoring rendszer dokumentálása 

iv. belső audit 

v. a módszertani jelentés sablon vázlatos bemutatása 

• a dokumentumok hitelesítési folyamata (esetlegesen akkreditált hitelesítő 

bevonásával) 
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Előadó  

Gubacsi Gergely, ügyvezető, Interzóna-X Kft.  

A jelentkezés feltételei és módja 

A részvételnek nincs előfeltétele, egy MaTáSzSz tagvállalattól több résztvevőt is tudunk 
fogadni. A részvétel tagvállalataink kollégái részére ingyenes. Jelentkezni az alábbi 
nyomtatvány kitöltésével lehet: 

https://forms.gle/6prg45ANUK6aKk34A 

A jelentkezési határidő: 2019. április 15., hétfő 
 

Részletes program 

9:00 – 9:30      Regisztráció, indító kávé 

 
9:30 – 11:30    EU ETS 4. fázis bemutatása – Gubacsi Gergely, Interzóna-X Kft. 

• Általános működés, jogszabályi háttér, üzemeltetői kötelezettségek 
• Kiosztási módszertan, a NIMs adattáblák felépítése, létesítményrészek 

meghatározása 
• NIMs adatszolgáltatási esettanulmány egy távhőtermelő példáján keresztül  

11:30 – 12:20   Szendvics ebéd  

12:20 – 12:40 Tudnivalók az adatszolgáltatás hitelesítéséről - Szaniszló Mihály, 
Rendszertechnika Kft. 

 
12:40 – 14:10   Monitoring módszertani terv készítése egy távhőtermelő példáján 
keresztül – Gubacsi Gergely, Interzóna-X Kft. 

 
14:10 – 14:30   A IV. időszak kibocsátás-kereskedelmi kilátásai – dr. Rácz Zoltán, Vertis Zrt. 

 

Az előadások célja az Önök NIMs-MPP adatszolgáltatási feladatainak megkönnyítése. 

Kérdéseiket örömmel várjuk akár a helyszínen, akár előre nagy.edit@tavho.org  email címen. 
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Helyszín  

FŐTÁV Zrt. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. Márványterem 

Amennyiben kérdése merülne fel az eseménnyel kapcsolatban, nyugodtan keresse Nagy 

Editet (nagy.edit@tavho.org). 

 


