
Biomassza igazolás visszavonásának bejelentése  
(Büat. – 9/C. számú formanyomtatvány) 

 
(1) Ügyfél neve: _________________________________________________________________________________ 

(2) Ügyfél lakcíme/székhelye: ______________________________________________________________________ 

(3) Ügyfél regisztrációs száma: _________________________  

(4) Az ügyfél által visszavont 
biomassza igazolás(ok) 

(5) A visszavont biomassza 
igazolás helyett (ha van ilyen) 

kiállított biomassza 
igazolás(ok)  

(6) A biomassza igazolás visszavonásának oka  
(szöveges indoklással)* 

egyedi 
azonosítószáma 

visszavonás 
dátuma 

egyedi 
azonosítószáma 

kiállításának 
dátuma 

  

   

  

   

  

   

  

   

* Kérjük, a következők egyikéből válasszon: (A) Az igazolás megsemmisülése, (B) Az igazolás megrongálódása, (C) A kiállított igazolás alapjául 
szolgáló termékátruházás teljes vagy részleges meghiúsulása (D) Egyéb  

Minden esetben szükséges szöveges indoklást adni! 

(7) Az ügyfélnek csatolnia kell a bejelentőlaphoz az általa visszavont biomassza igazolás(ok) másodpéldányát! 

          

 

Keltezés: _________________________, ___________________ 
                                                                              helység                                                          dátum 

    

 
 
 

 

 

 
 
 
 

___________________________________________ 
ÜGYFÉL ALÁÍRÁSA* 

 
ALÁÍRÓ NEVE*: _________________________________ 
 

* Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, 
abban az esetben cégszerű aláírás szükséges és fel kell 

tüntetni a bejelentő lap aláírójának nevét is! 
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