Kérelem BIONYOM nyilvántartásba vétel további egy évvel történő meghosszabbításához
gazdálkodó szervezet és egyéni cég részére (Büat. – 6/B. számú formanyomtatvány)
(1)

Kérelmező neve: ________________________________________________________________________________

(2)

Kérelmező székhelye: ____________________________________________________________________________

(3)

Kérelmező cégjegyzékszáma: ______________________________________

(4)

Kérelmező adószáma: ____________________________________________

(5)

Kérelmező telephelyei (amennyiben több telephellyel rendelkezik, mint amennyit az erre szolgáló mezőben
szerepeltetni tud, úgy a fennmaradó telephelyek címeit kérjük, külön mellékletben tüntesse fel):
:
(6)

Kérelmező levelezési címe: ________________________________________________________________________

(7)

Kérelmező elérhetőségei:

Telefon: _____________________________ E-mail cím*: _________________________________________________
*Amennyiben a kérelemben feltünteti e-mail címét, úgy automatikusan regisztráljuk az elektronikus ügyfél tájékoztató rendszerbe (EÜTR). Így folyamatos
tájékoztatást kaphat a fenntartható bioüzemanyag-termeléssel és a BÜHG nyilvántartással összefüggő legfrissebb hírekről, az esetleges jogszabályváltozásokról.
(8)

Kérelmező regisztrációs száma**: _________________________, vagy
nyilatkozom, hogy regisztrációs számot azért nem tüntetek fel a kérelemben, mert Magyarországon
székhellyel, telephellyel, illetve kézbesítési megbízottal nem rendelkezem!

**Regisztrációs számként megadható: A Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében
megállapított, az ügyfél egyedi azonosítását szolgáló szám; vagy az adóraktári engedély száma; vagy a bejegyzett kereskedői engedély száma; vagy az eseti
bejegyzett kereskedői engedély szám; vagy a jövedéki engedély száma.
(9)

Nyilatkozat a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetésének
módjáról, elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett
intézkedésekről:

(10)

A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez a jogszabályban meghatározott, az eljárás lefolytatásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati példányát!
(11)

A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolati
példányát!

(12)

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el, a képviselőnek igazolnia kell, hogy jogosult a kérelmező nevében
eljárni!
A KÉRELEM (13)-(23) PONTJAI SZERINTI ADATOK ÉS DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA, KIZÁRÓLAG BIOMASSZAFELDOLGOZÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL KÉRELMEZÉSE ESETÉN KÖTELEZŐ!
(13)

Az alkalmazott technológia szöveges leírása (amennyiben a biomassza-feldolgozó által alkalmazott technológia
szöveges leírása az alábbi rubrikában nem fér el, abban az esetben a kérelem mellékleteként becsatolható a kért
nyilatkozat):

(14)

Alapanyagok KN-kódja:
Biomassza KN-kódja: __________________________
Köztes termék KN-kódja: __________________________

(15)

Melléktermék KN-kódja: __________________________

(16)

Végtermék KN-kódja: __________________________

(17)

Hulladék KN-kódja: __________________________

(18)

Az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, a hulladék közötti számszerű összefüggést
leíró technológiai együtthatók:

(19)

A köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót előállító üzem maximális éves kapacitása
végtermék szerinti bontásban:

(20)

A gyártáshoz kapcsolódóan nyilatkozom, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása
alapértelmezett érték
tényleges érték
diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek kombinációja
alapján történik.

(21)

Alapértékek alkalmazása esetén azok értéke (gCO2eq/MJ):

(22)

Tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek
kombinációjának alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékei (gCO2eq/MJ):

(23)

Ha a biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan a kérelmező a
(20)-(22) pontokban rögzített kibocsátási komponensek meghatározásához a bioüzemanyag fenntarthatósági
követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
szóló miniszteri rendeletben nem szereplő ÜHG kibocsátás elkerülés értéket használ a termelésre, szállításra,
feldolgozásra vagy ezek összértékére vonatkozóan, a kérelmezőnek a számításra vonatkozó független szakértő által
ellenjegyzett dokumentummal kell igazolnia annak megfelelőségét! A számításra vonatkozó független szakértő által
ellenjegyzett dokumentum a kérelemhez csatolandó!

Keltezés: _________________________, ___________________
helység

dátum

___________________________________________
KÉRELMEZŐ CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSA
ALÁÍRÓ NEVE: _________________________________

FONTOS INFORMÁCIÓK!
A kitöltött kérelmet postai úton vagy személyesen lehet eljuttatni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz!
Postázási cím:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.)
A kérelem személyesen is benyújtható ügyfélfogadási időben (kedden és csütörtökön 8-12 óráig) az alábbi címen:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság (1143 Budapest, Tábornok u. 2. B. ép. I. em.)
A kérelemben feltüntetett adatokban bekövetkező változást 15 napon belül be kell jelenteni a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságnak!
A BIONYOM nyilvántartással kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a + 36 (70) 436-05-24; a +36 (70) 399-51-69
és a + 36 (70) 932-26-02 telefonszámokon, illetve elolvashatja tájékoztatónkat, hírleveleinket a NÉBIH honlapján.

