1. számú melléklet az 53/2009. (VIII. 14.) IH közleményhez

Projekt összefoglaló betétlap

MVH regisztrációs szám

Ügyfél neve

Ügyfél lakhelye/székhelye/telephelye

Kapcsolattartó személy neve

Levelezési cím

Telefonszám

E-mail


Telephely adatai

Település neve

Pontos cím

Helyrajzi szám(ok)


Fejlesztés fontosabb műszaki adatai

Végtermék
Nyersszesz / Nyersolaj
R. 2.§ 14) pont szerinti névleges kapacitás
  kt / év
Második generációs technológia, vagy a technológia nem konvencionális alapanyagok feldolgozására is alkalmas


Igen / Nem
Nyersolaj előállítása esetén a pogácsa olajtartalma kisebb mint 8%

Igen / Nem
Legalább 200 ÁE takarmányigényét biztosító melléktermék előállítás

Igen / Nem
A gyártás során állattartó telephez kapcsolt biogáz üzemből származó energia felhasználása is megvalósul

Igen / Nem


Technológiai blokkok*
Névleges teljesítmény
B…

B…

B…

B…

B…

B…




Technológiai terv adatai
Technológiai terv terjedelme mellékletekkel 
 oldal
Csatolt dokumentumok**
D3201-01 Technológiai blokk betétlap
 db
D3202-01 Gép, technológiai berendezés betétlap
 db
Szöveges leírás
 oldal
Géplista
 oldal
Input anyag- és energiamérleg
 oldal
Output anyag- és energiamérleg
 oldal
Logisztikai tervhez kapcsolódó ábrák, rajzok
 db
Technológiai folyamatábrához tartozó ábrák, rajzok
 db


Épületek, építmények***
Fejlesztéssel érintett épületek száma
 db
Elrendezési vázrajz
 db
Műszaki leírás épületekhez
 db
Épület alaprajz
 db









A tervezett fejlesztéssel kizárólag olyan területekről származó alapanyagot tervezek felhasználni, amelyek 2008. január 1-jén már művelés alatt álltak		igen / nem
(kívánt rész aláhúzandó).


Budapest, 2009. ………….. hó …………. nap




………………………………………………………..
cégszerű aláírás


* a táblázat sorai értelemszerűen bővíthetőek
** ha az ügyfél további dokumentumok, igazolások becsatolását is tervezi, akkor kérjük azok megnevezését és terjedelmét is feltüntetni a táblázatban (a sorok értelemszerűen bővíthetőek)
*** Az „Épületek, építmények” táblázat üres soraiban kérjük tüntesse fel a fejlesztéssel érintett épületeket, építményeket, amelyeken támogatás igénybevételével beruházást tervez végrehajtani (amelyek vonatkozásában D0003-03 és D0004-02, illetve D0040-01 betétlapokat tervez benyújtani, a sorok értelemszerűen bővíthetőek)

2. számú melléklet az 53/2009. (VIII. 14.)  számú IH közleményhez

Anyag- és energiamérleg

Az anyag- és energiamérleget a 2-3. függelék szerinti formátumban és adattartalommal kell benyújtani. Az input- és output anyagok tétel(darab)számának függvényében több oldal is benyújtható (az oldalak összes számát az 1. számú melléklet szerinti projekt összefoglaló betétlapon kérjük feltüntetni). Az anyag- és energiamérleg összesítve tartalmazza az összes felhasznált/előállított energiát és anyagot.

A 2. számú függelék szerinti input anyag- és energiamérlegben a fejlesztéssel érintett valamennyi input anyagot (alapanyag, adalékanyag, energia stb.) fel kell tüntetni. Saját termelésű alapanyag esetében az alapanyagot külső inputként kell feltüntetni (pl. kukorica) és nem kell feltüntetni az alapanyag termeléséhez felhasznált anyagokat (pl. műtrágya, hajtóanyag, kemikáliák stb.).

A 3. számú függelék szerinti output anyag- és energiamérlegben a fejlesztéssel érintett (előállított, keletkező) valamennyi output anyagot fel kell tüntetni (főtermék, melléktermék, hulladék stb.). Csak azok az output anyagok kerüljenek feltüntetésre, amelyeket a fejlesztéssel megvalósítani tervezett beruházás külső szereplőknek értékesít, továbbad, azaz a technológiai folyamaton belül képződnek, de a fejlesztés részeként tovább feldogozott anyagokat nem kell feltüntetni.

Az egyes oszlopokat a következők szerint kell kitölteni.

A „Megnevezés” oszlopban az anyag pontos nevét, fontosabb paramétereit (pl. tisztított kukorica 14%-os víztartalommal, amilo-glükozidáz, 92 V/V % tartalmú bioetanol, 8 m/m % olajtartalmú olajpogácsa stb.) kell feltüntetni.
A „Technológiai mennyiség” oszlopokban a technológiai eljáráshoz igazított mennyiségi volument és dimenziót kell meghatározni (pl. X liter nyersszesz / üzemóra). Energiahordozók és energiaforrások esetén az adatokat összesítetten a fejlesztés egészére vonatkozóan kell megadni a jellemző dimenzióval együtt (pl. az üzem egészére vonatkozóan x m3/üzemóra fölgázfogyasztás).
Az „Éves mennyiség” oszlopban az egy év alatt felhasznált/előállított volument (pl. X liter nyersszesz / év). Az „Éves mennyiség” oszlopot 7200 üzemórával kell meghatározni. Az alapanyagok, valamint a főtermékek éves mennyiségét tonnában kell meghatározni.
A „Fajlagos energiatartalom” oszlop adatait az Input anyagok esetében nem a tényleges energiatartalmat, hanem az anyag előállításához felhasznált fosszilis becsült, vagy számított energiahordozó mennyiséget kell szerepeltetni. Megújuló energiaforrásokból származó energia (pl. más, biomassza fűtőműtől vásárolt hőenergia), vagy energiahordozó (pl. biogáz) esetén a „Fajlagos energiatartalom” oszlopban az érték alatt zárójelben jelezve kell feltüntetni a felhasznált fosszilis energiatartalmat. Energiahordozók esetében a LAIR kódok szerinti fűtőértéket kell feltüntetni. Energiatartalommal rendelkező köztes energiahordozók (pl. telített vízgőz) esetében az előállításához felhasznált energiamennyiséget kell feltüntetni.
Az „Éves energiamennyiség” oszlopban a mennyiségeket teljes évre vetítve, 7200 üzemórával számítottan kell meghatározni. Az éves energiamennyiségek azonos dimenzióban (TJ vagy GJ) kell meghatározni, illetve villamos energia esetében mind az SI szerinti mértékegység, mind a kWh/év, vagy MWh/év mennyiséget fel kell tüntetni.


3. számú melléklet az 53/2009. (VIII. 14.) IH közleményhez

Fenntarthatósági kritériumoknak történő megfelelési számítás

A tervezett fejlesztés akkor teljesíti a fenntarthatósági kritériumokat, ha a CO2 megtakarítás értéke legalább 0,35. Az Irányelv V. mellékletében foglaltakkal összhangban a Közlemény II. Fejezetének A) pontja szerinti esetben a 4. számú függelék szerinti energetikai mellékletet kell csatolni, a külön számítást nem kell elvégezni, mivel a diszaggregált érétkek alapján a CO2 megtakarítás várhatóan több mint 35%.

A Közlemény II. Fejezetének B) pontja szerinti esetben az Irányelv V. melléklete szerinti részletes számítást kell elvégezni és azt csatolni a technológiai tervhez. A kibocsátás-számítást teljes évre, évi 7200 üzemórával számítva kell meghatározni.

A számítások során az Irányelv V. mellékletében szereplő diszaggregált értékek alkalmazhatóak akkor is, ha a megfelelő számításokkal és indoklással alátámasztásra kerül, hogy a fejlesztés során alkalmazott megoldás a diszaggregált értéknél relatív kedvezőbb kibocsátással rendelkezik (pl. földgáztüzelés helyett biomassza tüzelés, vagy biogáz rendszer). 
A számítások során, ha az adott értékre nem kerül diszaggregált érték alkalmazásra, akkor a kibocsátás meghatározása energiahordozók esetén a legközelebbi LAIR kódba sorolva a 213/2006. (X.27.) Korm. rendelet 5. melléklete szerinti értéket kell alkalmazni. A felhasznált energiahordozó mennyiségét a berendezés, gép fajlagos felhasználása alapján, vagy ha a gép, berendezés nem határozható meg pontosan (pl. talajművelés), akkor a szakirodalmi értékeket kell felhasználni, a szakirodalmi adat forrásának pontos megjelölésével együtt. A nem energiahordozóból származó kibocsátások meghatározása során az IPPC 2006. évi iránymutatások 4. kötetében szereplő értékeket kell alkalmazni. Az előállítani tervezett bio-üzemanyag energiatartalmát az Irányelv III. melléklete szerinti értékkel kell meghatározni.
A számítások során a CO2 kibocsátás mellett figyelembe kell venni a dinitrogén-oxid, valamint metán-kibocsátást is, amelyeket N2O esetén 296-os, CH4 esetében 23-as szorzóval kell átszámítani CO2 egyenértékre.

A műveléshez felhasznált hajtóanyag mennyiségére, szántóföldön megtermelt alapanyag esetében a csatolt táblázat szerinti közelítő értékek is alkalmazhatóak.

Munkaművelet
Felhasznált gázolaj mennyisége
(l/ha)
Talajelőkészítés
44
Vetés, ültetés, palántázás
8
Növényápolás, növényvédelem
9
Talajerőpótlás, tápanyagellátás
3
Betakarítás
22
Betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás*
4
* az Etd értékének meghatározása során is alkalmazható érték, ha az alapanyagok szállítási távolsága kisebb, mint 50 km

4. számú melléklet az 53/2009. (VIII. 14.) IH Közleményhez

Géplista

A géplistát a következő formátumban kell összeállítani (a sorok szükség szerint bővíthetőek). A géplista fejlécében (lap tetején) a „Géplista” megnevezést kell feltüntetni, valamint a lapokat alul oldalszámozni kell (…/… oldal).

Sorsz.
Megnevezés

Darab-szám
Kapacitás
Energia
felhaszn.
Log.


























A fenti táblázatot (géplistát) a D3202-01 Gép, technológiai betétlappal (továbbiakban: gép betétlap) összhangban kell kitölteni. A „Sorsz.” oszlopban a sorszámnak a D3202-01 Gép és technológiai berendezés betétlap 3.1. mezőjében szereplő adatával megegyezően kell szerepelnie. A „Megnevezés” oszlopban szereplő megnevezést a Gép és technológiai berendezés betétlap 3.5. pontjával összhangban, a „Darabszám” oszlopban a Gép és technológiai berendezés betétlap 3.3. pontja szerinti beszerezni tervezett mennyiséget kell feltüntetni.
A „Kapacitás” oszlopban a gép, technológiai berendezés névleges teljesítményét kell feltüntetni, amely adat alapján az R. 4.§ (6) bekezdés szerinti kapacitásösszhang értékelhető, vizsgálható (összhangban a gép betétlap 3.7. mezőjében szereplő adatokkal).
Az „Energia felhaszn.” oszlopban a gép, berendezés a hő- vagy villamos energia-felhasználási teljesítményt és mértékegységet kell megadni. A villamos energia felvétel teljesítményét kW-ban kell feltüntetni.
A „Log.” oszlopban „X” jellel kell jelölni, ha az adott gép, berendezés a logisztikai tervben szerepel, funkciót tölt be.


1. számú függelék az 53/2009. (VIII. 14.) IH Közleményhez

Figyelem a függelék csak tájékoztató jellegű, a technológiai tervhez nem kell benyújtani, a függelék szerinti szakvéleményt az MGI állítja ki!

1. Azonosítási információk
Ügyfél neve

Regisztrációs száma

Megvalósítási helyszín

Típusa
nyersszesz / nyersolaj
Névleges kapacitás
   kt/év

2. Technológiai terv tartalma
Technológiai terv beérkezésének időpontja

Szakvéleményhez csatolt szöveges indoklás terjedelme
 oldal
Benyújtott technológiai terv teljes terjedelme (mellékletekkel együtt)
 oldal
Technológiai tervvel együtt benyújtott D3201-01 (technológiai blokk) betétlapok száma
 db
      ebből az R-ben foglalt feltételeket teljesítő betétlapok száma
 db
Technológiai tervvel együtt benyújtott D3202-01 (gép)betétlapok száma
 db
      ebből az R-ben foglalt feltételeket teljesítő betétlapok száma
 db
A technológiai terv alapján a fejlesztéssel érintett épületek, építmények száma
 db
      ebből az R-ben foglalt feltételeket teljesítő épületek, építmények száma
 db

3. Benyújtott technológiai tervre vonatkozó információk
A benyújtott technológiai terv és csatolt dokumentumok alapján
Igen
Nem
A technológiai terv tartalmazza az R. 4.§ (9) bekezdés szerinti valamennyi elemet és formailag a …/2009. (…) IH Közleményben foglaltakat teljesíti


A fejlesztés azonos telephelyen legalább egy gyártási blokkot tartalmaz (R. 4.§ (4) a))


A fejlesztéssel érintett gyártási blokk kapacitása nagyobb mint 1 kt/év, de kisebb, egyenlő mint 10 kt/év (R. 4.§ (4) b))


A fogadóblokk a gyártási blokk névleges teljesítményéhez igazodóan maximum 15 munkanapnak megfelelő alapanyag-készlet tárolására alkalmas (R. 4.§ (5) a))


A fejlesztés részeként maximum 30 munkanapnak megfelelő végtermék-készlet tárolása valósul meg (R. 4.§ (5) f))


A fejlesztés teljesíti a …/2009. (…) IH Közlemény II. fejezete szerinti fenntarthatósági kritériumokat


A fejlesztés a technológiai terv alapján technológiailag-műszakilag megvalósítható (R. 4.§ (6))


Az üzem nyersszesz előállítása esetén második generációs alkohol technológia, vagy a komplett technológia nem konvencionális alapanyag feldolgozására is alkalmas (R. 1. számú melléklete: Innováció, alapanyag-diverzifikáció)


Nyersolaj előállítása esetén a pogácsa olajtartalma max. 8% (R. 1. számú melléklete: Innováció,alapanyag-diverzifikáció)


Az üzemeltetési kötelezettség alatt éves átlagban legalább 200 állategység/nap takarmányigényét biztosító melléktermék gyártás, vagy a gyártás során állattartó telephez kapcsolt biogáz üzemből származó energiaforrás, energia felhasználása (R. 1. számú melléklete: Állattartás elősegítése)



4. Egyéb észrevételek
Észrevételek, megjegyzések 





















2. számú függelék az 53/2009. (VIII. 14.) IH Közleményhez

Input anyag- és energiamérleg
Regisztrációs szám:				

Sor
sz.
Megnevezés
Technológiai mennyiség
Éves mennyiség
Fajlagos energia-
tartalom
Éves energia-
mennyiség


mennyiség
dimenzió
mennyiség
dimenzió




















































































































































































3. számú függelék az 53/2009. (VIII. 14.) IH Közleményhez

Output anyag- és energiamérleg
Regisztrációs szám:				

Sor
sz.
Megnevezés
Technológiai mennyiség
Éves mennyiség
Fajlagos energia-
tartalom
Éves energia-
mennyiség


mennyiség
dimenzió
mennyiség
dimenzió



















































































































































































4. számú függelék az 53/2009. (VIII. 14.) IH Közleményhez

Egyszerűsített energetikai számítás
a fenntarthatósági kritériumok teljesítéséhez

Az Irányelv V. melléklet A. pontja szerinti „Bio-üzemanyag előállítási mód” pontos megnevezése

Az Irányelv V. melléklet A. pontja szerinti „Bio-üzemanyag előállítási mód” pontos megnevezése

A megnevezéshez tartozó alapértelmezett érték


A 2. számú függelékkel összhangban az inputanyagok éves energiamennyiségének összesített értéke

A 3. számú függelékkel összhangban az outputanyagok éves energiamennyiségének összesített értéke

A 2. és 3. számú függelékkel összhangban becsült energiamérleg



