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A 4. FÁZISBELI KVÓTAKIOSZTÁS MENETRENDJE I.
▸ A kiinduló tevékenységi szint (NIMs bázis) 

▸ 2019. június 17.: National Implementation Measures 
(NIMs) benyújtása, célja  
(1) a létesítmények 2014-18 közötti átlagos 
tevékenységi szintjeinek meghatározása lt. részenként 
(2) az EU TOP 10% tev. szint egységre vetített 
kibocsátási tényezőjének megállapítása 

▸ A nyomon követési módszertani terv (MMP) 
▸ 2019. június 17.: Monitoring Methodology Plan (MMP) 

benyújtása, célja a NIMs adatgyűjtés módszertanának, 
folyamatainak, eszközeinek dokumentálása és  
minőségbiztosítása a hitelesíthetőség biztosítása 
érdekében
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▸ Activity Level Change (ALC) jelentés, célja 
▸ (1)   a 2019 és 2020. évi átlagos tev. szint és fajlagos 

kibocsátási értékek összegyűjtése 
(2)   fentiek alapján az esetleges tevékenységi szint és 
esetleges energiahatékonysági korrekció kiszámítása  
(3)   a korrigált tevékenységi szint alapján a következő 
év(ek)re vonatkozó ingyenes kibocsátási 
egységmennyiség (EUA) kiszámítása 

▸ 410/2012 (XII.28.) Kr. (“Vhr.”) szerinti határidők vs. egy 
valószínű forgatókönyv

A 4. FÁZISBELI KVÓTAKIOSZTÁS MENETRENDJE II.
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AZ ALC JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE
▸ Az adatszolgáltatás részei, áttekintés:
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AZ ALC JELENTÉS ELKÉSZÍTÉSE
‣ Háttértáblázat kitöltése az MMP (ill. a korábbi háttértáblázat) alapján 
‣ a bevitt adatok legyenek az alapbizonylatoknak megfeleltethetőek és 

könnyen azonosíthatóak (pl. MMP ábra nevezéktanának használata) 
‣ az ALC-be kerülő adatok esetében legyen megjelölve a pontos célsor 

‣ NIMs adatimport és ellenőrzése 
‣ linkek frissítése 
‣ csatolások ellenőrzése és linkek eltávolítása 
‣ adatok aktualitásának ellenőrzése (c_NIMs összefoglaló, A_Létesítmény 

adatok, B+C_Létesítményrészek munkalap)  
‣ ALC jelentés vonatkozó részeinek kitöltése 
‣ Távhő esetében: A_Létesítmény adatok, B+C_Létesítményrészek, 

D_Kibocsátások, E_Energiaáramok, G_Tartalék BM munkalapok) 
‣ Amire vigyázni kell:   
‣ CHP (és h.gáz) eszköz adatainak felhasználása, termelési adatok helyes 

megadása a G:Tartalék BM munkalapon is! 
‣ lt. részeket érintő változások
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ELLENŐRZÉS
▸ Végleges kiosztás lt. részenként = alkalmazott tev. szint x BM 

faktor x CL faktor [ x lineáris csökk. tényező ]     (∅ CSCF) 
▸ Meglévő lt. részre alkalmazott tev. szint =  

Átlagos tev. szint2014-18 kivéve, ha ±15% /min.100 EUA/ 
elmozdulás tapasztalható, mert akkor a meglévő lt. részre 
alkalmazott tev. szint = Átlagos tev. szint2019-20 

▸ ±15% vagy azt meghaladó energiahatékonysági változás 
szintén hatással van a kiosztásra! 

▸ BM faktor = 47,3 t/TJ a kiadott hőre (távhő lt. rész),  
42,6 t/TJ a tüzelőhőre (tüzelőanyag ref. érték szerinti lt. rész) 

▸ CL faktor a távhő lt. részre 0,3 
▸ A számítás végeredményét a K_Összefoglaló munkalap 

legalsó soraival érdemes összevetni
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HITELESÍTÉS ÉS BENYÚJTÁS I.
▸ A hitelesítő ellenőrzi: 
▸ az alapbizonylatokat és a kapcsolódó dokumentumokat 
▸ a háttértáblázatot és az ALC jelentést 
▸ a nyomon követési módszertan és folyamatok (adatgyűjtés, 

feldolgozás, adathiányok, belső ellenőrzés stb.) követését 
▸ Benyújtás cégkapun (magyarorszag.hu) keresztül – 

ügytípusok: 

▸  

8

http://magyarorszag.hu
http://magyarorszag.hu


HITELESÍTÉS ÉS BENYÚJTÁS II.
▸ A benyújtott adatszolgáltatás részei: 
▸ háttértáblázat [xls] 
▸ ALC sablon [xls] 
▸ hitelesítői jelentés [xls] 
▸ kísérőlevél, megjelölve, hogy az üzemeltető melyik 

létesítményére vonatkozik a benyújtás [doc / pdf / e-papír 
szöveges mezője] 

▸ ig.szolg.díj megfizetését igazoló banki bizonylat [pdf] a 
80/2012 (XII.28.) NFM rendelet szerint
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JOGSZABÁLYOK ÉS SEGÉDANYAGOK
▸ EU-s joganyagok (nem teljes lista): 
▸ 2019/331 Rendelet a kibocsátási egységek harmonizált ingyenes 

kiosztására vonatkozó szabályokról 
▸ 2021/447 Rendelet a kibocsátási egységek 2021 és 2025 közötti 

időszakot érintő ingyenes kiosztásának alapjául szolgáló 
referenciaértékek meghatározásáról 

▸ 2019/1842 Rendelet a kibocsátási egységek ingyenes kiosztásának 
tevékenységiszint-változás miatti kiigazítására vonatkozó szabályokról 

▸ (( 2019/708 Határozat a szénszivárgásnak kitett ágazatokról )) 
▸ Hazai joganyagok (nem teljes lista): 
▸ 2012. évi CCXVII. törvény (Ügkr tv.) 
▸ 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (Vhr.) 
▸ 80/2012 (XII.28.) NFM rendelet (ig. szolg. díjak) 

▸ GD7: Útmutató a kiosztási szint változásaihoz (magyar változat: draft 4) 
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