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1. BEVEZETÉS
A bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a biomasszából előállított tüzelőanyagok
akkor vehetők figyelembe az (EU) 2018/2001 parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk 1. albekezdés
a), b) és c) pontjaiban meghatározott célok tekintetében, ha az ezek alapanyagaként felhasznált
biomassza igazoltan fenntarthatóan kerül megtermelésre vagy előállításra, és a gyártás során a
kapcsolódó ÜHG elkerülés mértéke a vonatkozó előírásoknak megfelelő.
A fentiek alapján alapkövetelmény, hogy az adott folyékony bio-energiahordozó, bioüzemanyag,
illetve termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag alapanyaga is igazoltan
fenntarthatónak minősüljön.
A BÜHG-rendszer: a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási rendszer az (EU) 2018/2001
európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek végrehajtását szolgáló nemzeti önkéntes
fenntarthatósági rendszer.
A BÜHG-rendszerrel összefüggő legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket, továbbá az egyes
termények és termékek fenntarthatósági és nyomonkövethetőségi kritériumait az alábbi
jogszabályok állapítják meg:
▪

a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben
felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII.
törvény (a továbbiakban: Büat.),

▪

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok
fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet),

▪

a megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termesztésére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 34/2021. (X. 6.) AM rendelet (a továbbiakban: AM rendelet);

▪

a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású
gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet (a
továbbiakban: ITM rendelet).

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.
2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésének b) pontjában és a Korm. rendelet 17. §-ában foglaltak
alapján, a Kormány a Büat.-ban meghatározott mezőgazdasági igazgatási szervként a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt jelöli ki.
A Korm. rendelet értelmében, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban:
NÉBIH), mint mezőgazdasági szerv látja el többek között a biomassza-termelőkre vonatkozó
előírások betartását és a biomassza igazolások ellenőrzését.
Figyelemmel arra, hogy a fenntartható bioüzemanyag-, folyékony bio-energiahordozó és
biomasszából előállított tüzelőanyag termelési értékláncra vonatkozó jogszabályi előírások
rendkívül összetettek és a kapcsolódó jogszabályokban számtalan értelmező rendelkezés található,
a biomassza-termelők esetében elengedhetetlen a 2. fejezetben foglalt fogalmak tisztázása.
Jelen dokumentum célja az ügyfelek általános tájékoztatása, így a benne foglaltak más hatóság
vagy bíróság előtt kötelező erővel nem bírnak! Kérjük ügyfeleinket, hogy egyedi ügyben, kérjenek
a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságtól (mgei@nebih.gov.hu) írásos
tájékoztatást.
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2. FOGALMAK
2.1 Biomassza
A mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a
kapcsolódó iparágakból - többek között a halászatból és az akvakultúrából - származó, biológiai
eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari
és települési hulladék biológiailag lebontható része.
Megjegyzés: Tulajdonképpen minden biomasszának minősül, aminek van biológiailag lebontható
része.
2.2 Termesztett biomassza
A mezőgazdasággal kapcsolatos tevékenység keretében a termőföld védelméről szóló törvény
szerinti termőföldön vagy mező művelés alatt álló belterületi földön előállított biomassza, és a
növénytermesztésből származó mezőgazdasági maradványok, kivéve a fásszárú biomassza.
A fentiek alapján termesztett biomasszának minősül pl. a kukorica, repce, napraforgó, a szalma,
kukoricaszár stb.
2.3 Nem termesztett biomassza
A hulladék és feldolgozási maradvány (kivéve a faipari maradvány), valamint az állattenyésztésből
származó maradványanyagok biológiailag lebontható része.
A fentiek alapján nem termesztett biomasszának minősül pl. a használt sütőolaj, trágya stb.
2.4 Mezőgazdasági biomassza
Közvetlenül a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve) származó biomassza.

2.5 Mezőgazdasági maradványok
Olyan maradványanyagok, amelyeket közvetlenül a mezőgazdaság állít elő, a kapcsolódó
iparágakból vagy feldolgozási folyamatokból származó maradványanyagokat nem foglalják
magukban.
2.6 Alapértelmezett terület
Az AM rendelet szerinti érzékenynek nem minősülő terület.
2.7 Érzékeny terület
Az AM rendelet szerinti érzékenynek minősülő terület.
2.8 Biomassza-termelő
A biomasszát előállító természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, valamint az, aki
továbbértékesítés céljából biomasszát térítésmentesen összegyűjt.
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Biomassza-termelőnek minősül tehát a mezőgazdasági gazdálkodó, de biomassza-termelő lehet a
balatoni lángosos, vagy egy étterem is. A biomassza-termelőnek nem kell kérelmeznie a BÜHG és
a BIONYOM nyilvántartásba való felvételét, azaz a NÉBIH-nél nincs nyilvántartásba vételi
kötelezettsége.
Termelést és kereskedelmet is folytató integrátorok esetében nagyon fontos, hogy a saját
termelésű terményre biomassza igazolást, az integráció keretében begyűjtött és értékesített
terményre pedig fenntarthatósági igazolást állíthatnak ki. Az integrátoroknak – mivel a vonatkozó
jogszabály alapján a nem saját termelésű biomassza tekintetében biomassza-kereskedőknek
minősülnek –, amennyiben fenntarthatósági igazolással kívánják az adott terményt a kereskedelmi
partner felé értékesíteni, abban az esetben kérelmezniük kell a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba
vételüket a NÉBIH-nél.
Megjegyzés: Az integrátorok figyelmébe ajánljuk a NÉBIH honlapján ugyancsak elérhető „BÜHG és
BIONYOM tájékoztató biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók, üzemanyag-forgalmazók és
biomassza-energiatermelők részére” c. kiadványunkat, amelyből megtudhatják, hogy biomasszakereskedői minőségben mely jogszabályi előírásoknak kell megfelelniük.
2.9 BIONYOM ügyfél
A NÉBIH által vezetett, Magyarország területén termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott,
felhasznált, forgalmazott és Magyarországra importált, vagy Magyarországról exportált termesztett
és nem termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó,
valamint a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyag nyomon
követésére szolgáló elektronikus hatósági nyilvántartásból (a továbbiakban: BIONYOM
nyilvántartás) nyilvántartási számmal rendelkező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és
üzemanyag-forgalmazó.
2.10 Regisztrációs száma
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti regisztrációs szám (MÁK
ügyfélazonosító szám) vagy az adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői vagy
jövedéki engedély száma.
2.11 Biomassza igazolás
A biomassza-termelő által megtermelt vagy általa térítésmentesen begyűjtött, illetve
tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkező termesztett és nem termesztett
biomasszára - a biomassza-termelő által kiállított -, a biomassza fenntarthatósági és
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek való megfelelésre vonatkozó
nyilatkozat.
A biomassza-termelők csak abban az esetben igazolhatják jogszerűen biomassza igazolással a
biomassza eredetét és a fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelőségét, amennyiben az adott
biomassza a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeket teljesíti.
Azon termelők, akik nem rendelkeznek a Magyar Államkincstár által működtetett Egységes
Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben létrehozott ügyfél-azonosító számmal, illetve
az általuk termesztett biomassza megtermelésével érintett területek vonatkozásában nem
nyújtottak be egységes területalapú támogatási kérelmet, biztosan nem jogosultak biomassza
igazolás kiállítására termesztett biomassza tekintetében.
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Itt kell megjegyezni, hogy a biomassza igazolás kiállítására egyik biomassza-termelő sem
kötelezhető, azonban az igazolás jogszerű kiállításával – a tapasztalatok alapján – felárral tudják a
biomassza-termelők a megtermelt biomasszájukat értékesíteni.
2.12 Nyomonkövetési dokumentum
A Korm. rendeletben foglaltak alapján, a fenntartható bioüzemanyag-, folyékony bioenergiahordozó és biomasszából előállított tüzelőanyag termelési értékláncba bekerült termékek
és azok alapanyagainak – amelyekre vonatkozóan valamilyen fenntarthatósági nyilatkozat került
kiállításra –, a nyomonkövethetőségi kritériumoknak is meg kell felelniük.
Nyomonkövethetőségi kritérium, hogy minden egyes – fenntarthatósági nyilatkozattal kísért fenntartható terméktétel esetében a hatóság pontosan be tudja határolni, hogy az, a fenntartható
értékláncban milyen szerepet töltött be.
A Korm. rendelet alkalmazásában, a nyomonkövetési kritériumok teljesítése a biomassza-termelő
által értékesített biomassza vonatkozásában az alábbi dokumentumokkal igazolható:
▪ termesztett biomassza tekintetében a Korm. rendelet 9. melléklet 1. pontja,
▪ nem termesztett biomassza tekintetében a Korm. rendelet 9. melléklet 2. pontja
szerinti adattartalmú nyomonkövetési dokumentummal, továbbá olyan fenntarthatósági
nyilatkozattal, amely az azzal kísért termékre vonatkozóan maradéktalanul tartalmazza a Korm.
rendelet 9. melléklet szerinti adatokat.
2.12.1 Biomassza igazolás és a nyomonkövetési dokumentumok kapcsolata
A BÜHG-rendszer szerinti biomassza igazolások (Büat. – 9/A. és 9/B. számú
formanyomtatványok) esetében nincs szükség külön nyomonkövetési dokumentum
kiállítására, hiszen a magyar önkéntes fenntarthatósági rendszerben kiállítható biomassza
igazolásokkal mind a fenntarthatóság, mind pedig a nyomonkövethetőség megoldott.
2.12.2 Biomassza igazolástól eltérő termelői fenntarthatósági nyilatkozatok és a nyomonkövetési
dokumentumok kapcsolata
Ha a biomassza-termelő a BIONYOM ügyfél részére értékesített biomassza fenntarthatóságát a
Korm. rendelet 19. § b)–d) pontja szerinti dokumentummal igazolja, és a dokumentum nem
tartalmazza maradéktalanul a Korm. rendelet 9. melléklet szerinti adatokat, a biomasszatermelő köteles az általa kiállított fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként a BIONYOM
ügyfél részére – a Korm. rendelet 9. melléklet szerinti adattartalmú – nyomonkövetési
dokumentumot kiállítani és átadni.
2.12.2.1 A Korm. rendelet 9. melléklete szerinti nyomonkövetési dokumentum
A Korm. rendelet 9. melléklete szerinti nyomonkövetési dokumentum tehát, a biomasszatermelő által kiállított – a Korm. rendelet 19. § b)-d) pontja szerinti dokumentumokhoz tartozó
- nyomonkövetési dokumentum.
A fentiekhez kapcsolódóan szükséges tisztázni, hogy melyek a Korm. rendelet 19. § b)-d) pontja
szerinti dokumentumok.
Ezek a következők:
▪ más tagállami jogszabály szerint kiállított fenntarthatósági nyilatkozat,
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▪ bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival
összhangban kiállított fenntarthatósági nyilatkozat, vagy
▪ az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással
összhangban kiállított fenntarthatósági nyilatkozat.
A fentiek alapján tehát, olyan nyomonkövetési dokumentumról beszélünk, amelyet a
biomassza-termelőnek kell az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként
kibocsájtania, amennyiben az nem tartalmazza maradéktalanul a Korm. rendelet 9.
mellékletében felsorolt adattartalmat.
Tekintettel arra, hogy a BÜHG-rendszer szerinti biomassza igazolás tartalmazza a nyomon
követhetőséghez szükséges összes adatot, így kizárólag más önkéntes fenntarthatósági
rendszer (más tagállami vagy nemzetközi rendszer) égisze alatt kiadott termelői deklaráció
esetében lehet szükséges nyomonkövetési dokumentum kibocsátása.
Amennyiben nem megoldható a BÜHG-rendszertől eltérő fenntarthatósági rendszerben
kiállított termelői fenntarthatósági nyilatkozat (pl. ISCC termelői deklaráció) esetében a
nyomonkövethetőség érdekében elvárt összes szükséges adat feltüntetése, úgy a biomasszatermelőnek csatolnia kell a fenntarthatósági nyilatkozata mellé a fentiekben hivatkozott
nyomonkövetési dokumentumot.
A biomassza-termelőként kiadott - a BÜHG-rendszer szerinti biomassza igazolástól eltérő –
fenntarthatósági nyilatkozathoz csatolandó nyomonkövetési dokumentumot az alábbi
elérhetőségen lehet fellelni, és onnan letölteni:
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet nem rögzíti, hogy a biomassza-termelő kizárólag a
NÉBIH honlapján közzétett nyomonkövetési dokumentumot állíthatja ki, így természetesen
van arra lehetőség, hogy a biomassza-termelők maguk állítsák elő a saját nyomonkövetési
dokumentumaikat. Azonban ez esetben, a biomassza-termelők által előállított
nyomonkövetési dokumentumoknak tartalmazniuk kell maradéktalanul az összes, a Korm.
rendelet 9. mellékletében foglalt adattartalmat annak érdekében, hogy az adott terméktétel
esetében a hatósági nyomonkövethetőség megoldott legyen és a későbbiekben a kereskedelmi
partner a NÉBIH felé az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíthesse.
2.12.2.2 Egyedi azonosítószám képzése a Korm. rendelt 9. melléklete szerinti adattartalmú
nyomonkövetési dokumentumhoz
Ha biomassza-termelő az általa értékesített termék fenntarthatóságát a 19. § b)–d) pontja
szerinti dokumentummal igazolja, és a dokumentumon nem szerepel egyedi azonosítószám, a
biomassza-termelő köteles a dokumentumhoz egyedi azonosítószámot rendelni, valamint a
dokumentum mellékletét képező – a 9. melléklet szerinti adattartalmú – nyomonkövetési
dokumentumra is felvezetni.
Egy biomassza-termelői fenntarthatósági nyilatkozathoz kizárólag egy egyedi azonosítószám
rendelhető, amelynek sorrendben az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
▪ a biomassza-termelő regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító
jele,
▪ dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal
kezdődik,
▪ a biomassza-termelő által kiadott fenntarthatósági nyilatkozat és ahhoz kapcsolódó
nyomonkövetési dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában
adószáma vagy adóazonosító jele és
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▪ a kiállítás évszáma.
A biomassza-termelő által kiadott nyomonkövetési dokumentumon – amennyiben a biomasszatermelő által kiadott fenntarthatósági nyilatkozaton alapesetben nem szerepel egyedi
azonosítószám – az alábbiak szerint kell tehát az egyedi azonosítószámot képezni.
Példa:
▪
▪
▪
▪

A biomassza-termelő regisztrációs száma: 1234567890
A kereskedelmi partner regisztrációs száma: 9876543210
A biomassza-termelő által kiadott fenntarthatósági nyilatkozat kiállítás éve: 2022
Az adott évében első ízben kerül kiállításra termelői fenntarthatósági nyilatkozat a
biomassza-termelő részéről.

A fenntarthatósági nyilatkozathoz rendelt és az ahhoz kapcsolódó nyomonkövetési
dokumentumon feltüntetendő egyedi azonosítószám:
Biomassza-termelő regisztrációs száma/1-el növekvő sorszám/BIONYOM ügyfél regisztrációs
száma/kiállítás éve
azaz 1234567890/1/9876543210/2022
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3. A BIOÜZEMANYAGOK, FOLYÉKONY BIO-ENERGIAHORDOZÓK, VALAMINT A TERMESZTETT ÉS
NEM TERMESZTETT BIOMASSZÁBÓL ELŐÁLLÍTOTT TÜZELŐANYAGOK ALAPANYAGÁUL
SZOLGÁLÓ BIOMASSZA FENNTARTHATÓ TERMESZTÉSÉNEK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA ÉS A
TÁPANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERV
3.1 Területi lehatárolás
A Korm. rendeletben foglaltak alapján, a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, illetve
a termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagok gyártásához felhasznált
termesztett biomassza akkor minősül fenntarthatóan előállítottnak, ha a termesztésének helye
alapján
▪ alapértelmezett területről származik vagy
▪ érzékeny területről származik, azonban azon a terület védelmi céljával összeegyeztethető
gazdálkodás folyik, továbbá a termelés folyamata nem ellentétes a biológiai sokféleség
megőrzésének és a nagy értékű, természetes ökoszisztémák megóvásának szempontjaival.
Az AM rendeletben foglaltak alapján, a bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, valamint
biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló mezőgazdasági biomassza
nyersanyag akkor minősül fenntarthatóan termesztett nyersanyagnak, ha
▪ azon a földterületen termesztik, amelyre egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtottak
be, és
▪ betartják az AM rendeletben meghatározott előírásokat.
Mezőgazdasági biomassza nyersanyagának termesztésére nem vehető igénybe - a földterület
jelenlegi besorolására tekintet nélkül - a 2008 januárjában vagy azt követően érzékenynek minősülő
következő földterületek:
❖ Az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: OEA) nyilvántartott, az erdőről, az erdő
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott természetes erdő,
valamint az OEA-ban nem nyilvántartott egyéb fás terület, ahol nem láthatók emberi tevékenység
egyértelmű jelei, és az ökológiai folyamatokat nem zavarták meg jelentős mértékben.
❖ Magas fokú biológiai sokféleséget képviselő erdő, illetve egyéb fás terület, amely nagy
fajgazdagságot mutat és nem degradálódott, vagy amelynek magas fokú biodiverzitását az
illetékes hatóság megállapította.
Amennyiben azonban az adott nyersanyag előállítása nem járt a környezetvédelmi célok
sérelmével, engedélyköteles vagy bejelentésköteles fakitermelés esetén a fakitermelést az
illetékes hatóság engedélyezte, vagy bejelentésre nem tiltotta meg, úgy az ezeken a területeken
is lehet mezőgazdasági biomasszát termeszteni/betakarítani/összegyűjteni.
❖ Olyan – a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő – területek, amelyek
▪ természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelem alá vonásra kijelölt területek vagy Natura 2000
területek, vagy
▪ ritka, fenyegetett vagy veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok védelmére szolgáló, nemzetközi
megállapodások által elismert területek, vagy olyan területek, amelyek kormányközi szervezetek vagy a
Nemzetközi Természetvédelmi Unió jegyzékében szerepelnek.

Amennyiben azonban a nyersanyagtermelés nem ellentétes a természetvédelmi célokkal,
engedélyköteles vagy bejelentésköteles fakitermelés esetén a fakitermelést az illetékes hatóság
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engedélyezte, vagy bejelentésre nem tiltotta meg, úgy az e pontban felsorolt területeken is lehet
mezőgazdasági biomasszát termeszteni/betakarítani/összegyűjteni.
❖ A biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő, egy hektárnál nagyobb kiterjedésű
nagy biodiverzitású gyepterületek, és amelyek
▪ természetes gyepterületek, és emberi beavatkozás nélkül e területek olyan gyepterületek
maradnának, amelyek megőrzik természetes fajösszetételüket, ökológiai jellemzőiket és
folyamataikat,
▪ mesterséges, nagy fajgazdagságot mutató és nem degradálódott gyepterületek, amelyek
emberi beavatkozás nélkül nem maradnának gyepterületek, valamint az illetékes hatóság
megállapította, hogy a terület nagy biodiverzitású.
Amennyiben azonban a gyepterületi besorolás megőrzéséhez a nyersanyag betakarítása
szükséges, úgy az e pontban felsorolt területeken is lehet mezőgazdasági biomasszát
termeszteni/betakarítani/begyűjteni.
❖ Jelentős szénkészletekkel rendelkező földterületek, amelyek
▪ vizes élőhelyek, tartósan vagy az év jelentős részében vízzel borított vagy vízzel átitatott
földterületek,
▪ összefüggő, több mint egy hektárra kiterjedő, öt méternél magasabb fákkal és 30%-ot
meghaladó lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen elérni képes
fákkal borított erdőterületek.
Amennyiben azonban a terület a nyersanyag kitermelésének időpontjában a 2008 januárjában
meglevő besorolással megegyező besorolású volt, úgy az e pontban felsorolt területeken is lehet
mezőgazdasági biomasszát termeszteni/betakarítani/összegyűjteni.
▪ egy hektárnál nagyobb kiterjedésű földterületek öt méternél magasabb fákkal és 10–30%
közötti lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen elérni képes fákkal
borított erdőterületek. Kivéve, ha a terület szénkészlete a művelési ág megváltoztatása előtt
és után olyan minősítésű, amely megfelel a megújuló energiaforrásokból előállított energia
használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk (4) bekezdés c) pontjában meghatározott
módszertannak és feltételeknek.
Amennyiben azonban a terület a nyersanyag kitermelésének időpontjában a 2008 januárjában
meglevő besorolással megegyező besorolású volt, és ha a terület szénkészlete a művelési ág
megváltoztatása előtt és után olyan minősítésű, amely megfelel a megújuló energiaforrásokból
előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/2001
európai parlamenti és tanácsi irányelv 29. cikk (4) bekezdés c) pontjában meghatározott
módszertannak és feltételeknek, úgy az e pontban felsorolt területeken is lehet mezőgazdasági
biomasszát termeszteni/betakarítani/összegyűjteni.
❖ Tőzeges ősláp földterületek
Bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok nem
állíthatók elő olyan földterületen termesztett nyersanyagból, amely földterület 2008 januárjában
tőzeges ősláp földterület volt, kivéve, ha a biomassza-termelő bizonyítja, hogy a nyersanyag
termesztése és betakarítása nem jár korábban lecsapolatlan területek lecsapolásával.
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3.2 Tápanyag-gazdálkodási terv
Az AM rendeletben foglaltak alapján, az erdőtől eltérő mezőgazdasági területekről közvetlenül
származó hulladékból és maradványanyagokból előállított bioüzemanyagok, folyékony bioenergiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok alapanyagául szolgáló mezőgazdasági
biomassza nyersanyaga olyan földterületen termeszthető, amelyre vonatkozóan évente
tápanyag-gazdálkodási tervet készítettek. A biomassza-termelőnek a tápanyag-gazdálkodási
tervben foglalt előírásokat gazdálkodása során kötelező betartania.
Ha a biomassza-termelő felsőfokú agrárszakirányú képesítéssel rendelkezik, a tápanyaggazdálkodási tervet önállóan készítheti el, egyéb esetben a tápanyag-gazdálkodási tervet a
biomassza-termelő által felkért szaktanácsadó vagy szaktanácsadó szervezet készíti el.
A szaktanácsadó vagy szaktanácsadó szervezet tápanyag-gazdálkodási tervet akkor készíthet, ha
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyilvántartásában talajvédelem, tápanyag-gazdálkodás
szakterületre vonatkozóan szakértői jogosultsággal rendelkezik.
A tápanyag-gazdálkodási tervet a biomassza-termelő minden évben szeptember 30-ig – ha az adott
növénykultúra betakarítására ezen időpontot követően kerül sor, úgy a betakarítást követően 30
napon belül – elektronikus úton nyújtja be a NÉBIH-hez.
A tápanyag-gazdálkodási tervet öt évnél nem régebbi talajvizsgálati eredmények alapján kell
elkészíteni, melyhez a NÉBIH segédletet tesz közzé a honlapján.
A tápanyag-gazdálkodási terv az alábbi adatokat tartalmazza:
▪ a biomassza-termelő neve, lakcíme és a Magyar Államkincstár által kibocsátott ügyfél-azonosító
száma;
▪ a földterület termőhelyi adottságai és alkalmassági szempontjai [termőhelyi kategória, a
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer szerinti blokkazonosító és táblasorszám, a terület
mérete, a talaj pH-értéke, a vízben oldható sók aránya (%)], az Arany-féle kötöttség,
nitrátérzékeny területi besorolás esetén ennek megjelölése;
▪ a termesztett növény betakarításának időpontja;
▪ a tápanyag-ellátottságra vonatkozó talajvizsgálati adatok;
▪ a termesztett növény fajlagos tápanyagigénye (kg/t);
▪ a tervezett átlagos termés- és/vagy melléktermékhozam (t/ha);
▪ a termesztett növény tápanyagigényének meghatározása a tervezett átlagos termés- és/vagy
melléktermékhozama alapján (t/ha);
▪ az elővetemény és a betakarított termésének mennyisége (t/ha), szárbedolgozottság;
▪ a tápanyag hatóanyagának mennyiségi korrekciója;
▪ a talajba dolgozandó tápanyagok hatóanyag-mennyiségeinek meghatározása;
▪ szerves trágyával kijuttatott tápanyag mennyisége;
▪ a meghatározott szükséges tápanyag-hatóanyagok átszámítása műtrágyára és meszezőanyagra
és
▪ a tápanyagok, valamint meszezőanyag kijuttatásának ideje, gyakorisága és módja.
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4. A

BIOMASSZA FENNTARTHATÓSÁGI KRITÉRIUMOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGÉNEK
LEIGAZOLÁSA, A BIOMASSZA IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA, VALAMINT A VALÓTLAN TARTALMÚ
BIOMASSZA IGAZOLÁS KIADÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI

4.1 Termesztett biomassza fenntarthatóságának igazolása
A biomassza-termelő a Korm. rendelet 4. melléklet 1. pontja szerinti, a NÉBIH honlapján közzétett
termesztett biomasszára vonatkozó biomassza igazolás (Büat. – 9/A. számú formanyomtatvány1)
kiállításával igazolhatja a fenntarthatóságot, ha a termesztett biomassza
▪ teljes mennyiségét alapértelmezett területen állítja elő, gyűjti össze (vagy érzékeny területről
származik a biomassza, azonban az érintett területen annak védelmi céljával
összeegyeztethető gazdálkodás folyik, továbbá a termelés folyamata nem ellentétes a
biológiai sokféleség megőrzésének és a nagy értékű, természetes ökoszisztémák megóvásának
szempontjaival),
▪ a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú támogatási
kérelmet nyújtott be és
▪ az igazoláson a 4. melléklet 1. pontja szerinti minimális adattartalmat maradéktalanul
feltünteti.
A biomassza-termelő termesztett biomasszára vonatkozó biomassza igazolást
▪ az általa megtermelt vagy térítésmentesen begyűjtött, illetve tevékenységéből származó
vagy tevékenysége során keletkezett és
▪ a tulajdonában lévő biomassza mennyiségre,
▪ a betakarítást vagy a területről történő begyűjtést követő év végétől számított harmadik év
végéig állíthat ki.
Ugyanarra a biomassza mennyiségre – a biomassza igazolás megsemmisülése, megrongálódása,
vagy a biomassza tulajdonjog átruházásának részleges vagy teljes meghiúsulása esetétől eltekintve
– egy biomassza igazolás állítható ki.
A biomassza-termelőnek rendelkeznie kell
▪ a biomassza igazolásban szereplő mennyiségi
dokumentumokkal és mérlegjegyekkel, illetve

adatokat

alátámasztó

mérési

▪ a termesztett biomasszára kiállított biomassza igazolásban feltüntetett mennyiségű
biomassza megtermelésével érintett termőterületek vonatkozásában az egységes
területalapú támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentummal,
▪ amelyeket a NÉBIH felhívására annak mellékleteivel együtt köteles bemutatni.
A biomassza-termelő a biomassza igazoláshoz egyedi azonosító számot (a továbbiakban: biomassza
igazolás sorszám) köteles hozzárendelni.
Egy biomassza igazolás sorszámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy
másodpéldányból álló – biomassza igazolás rendelhető, valamint egy biomassza igazolás csak egy
biomassza igazolás sorszámon állítható ki.

1

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
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A termesztett biomasszára vonatkozó biomassza igazolás sorszámnak egymást követő sorrendben
a következő adatokat kell tartalmaznia:
▪

biomassza-termelő regisztrációs száma,

▪ igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,
▪ a kiállítás évszáma.
Példa: 1001234567/1/2022
4.2 Nem termesztett biomassza fenntarthatóságának igazolása
Hulladék és feldolgozási maradvány (kivéve a faipari maradvány), valamint az állattenyésztésből
származó maradványanyagok biológiailag lebontható része esetében a fenntarthatóság a Korm.
rendelet 4. melléklet 2. pontjában meghatározott tartalmú, a NÉBIH honlapján közzétett, nem
termesztett biomasszára vonatkozó biomassza igazolás formanyomtatvány (Büat. – 9/B. számú
formanyomtatvány) kiállításával igazolható.
A biomassza-termelő a biomassza igazoláshoz egyedi azonosító számot (a továbbiakban: biomassza
igazolás sorszám) köteles hozzárendelni.
Egy biomassza igazolás sorszámhoz egy – külön íven szerkesztett egy eredeti és egy
másodpéldányból álló – biomassza igazolás rendelhető, valamint egy biomassza igazolás csak egy
biomassza igazolás sorszámon állítható ki.
A nem termesztett biomasszára vonatkozó biomassza igazolás sorszámnak egymást követő
sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:
▪ biomassza-termelő adószáma vagy adóazonosító jele,
▪ igazolásonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal kezdődik,
▪ a kiállítás évszáma.
Példa: 12356897-2-12/1/2022
4.3 Biomassza-termelő és az általa kiállított biomassza igazolás hatósági ellenőrzése
A NÉBIH az ellenőrzés alá vont biomassza-termelőt az általa kiállított biomassza igazolással
összefüggésben, a tényállás tisztázása érdekében határidő tűzésével nyilatkozattételre hívhatja fel.
A biomassza igazolás másodpéldányát a biomassza-termelő a kiállítást követő ötödik év végéig
köteles megőrizni és felhívásra a NÉBIH-nek bemutatni.
4.4 Biomassza igazolás visszavonásának esetei
A biomassza igazolás kiállítója a biomassza tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges
meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást köteles visszavonni és annak tényét a visszavonást
követő 10 napon belül a NÉBIH honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a
visszavont biomassza igazolás másodpéldányának csatolásával a NÉBIH-nek bejelenti.
A termesztett vagy nem termesztett biomassza tulajdonjog átruházás meghiúsulásának minősül az
is, ha a termék vevője személyében változás áll be.
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Ha a biomassza igazolás visszavonásra kerül, az igazolással érintett termesztett vagy nem
termesztett biomassza mennyiségre vonatkozóan csak más biomassza igazolás sorszámon állítható
ki új biomassza igazolás.
4.5 Biomassza igazolás megsemmisülése, illetve megrongálódása
Ha a biomassza igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon
mennyiségre, ugyanazon biomassza igazolás sorszámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült vagy
megrongálódott biomassza igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a biomassza igazolást.
4.6 Biomassza igazolás felhasználásának feltételei
A biomassza igazolás fenntarthatósági nyilatkozat kiállításához nem használható fel
▪ a kiállításától számított harmadik naptári év december 31. napját követően,
▪ a biomassza igazolással azonosított biomassza megsemmisülése esetén, vagy
▪ ha a biomassza igazoláson a Korm. rendelet 4. mellékletben meghatározott valamely adat
nincs feltüntetve.
4.7 A biomassza-termelő saját nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettsége
A biomassza-termelő az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozattal értékesített biomassza
hatósági nyomon követhetősége érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartás biztosítja az
utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.
A biomassza-termelő által vezetett nyilvántartás tartalmazza
▪

az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozatok és nyomonkövetési dokumentumok
másolati példányát,

▪

az azokban feltüntetett mennyiségi adatokat alátámasztó mérési dokumentumokkal és
mérlegjegyekkel, illetve

▪

a termesztett biomasszára kiállított fenntarthatósági nyilatkozatban feltüntetett
mennyiségű biomassza megtermelésével érintett termőterületek vonatkozásában az
egységes területalapú támogatási kérelem benyújtását igazoló dokumentummal együtt.

A biomassza-termelő saját nyilvántartását megalapozó dokumentumokat, azok keltétől számított 5
évig kell megőrizni és a NÉBIH felhívására annak mellékleteivel együtt bemutatni.
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5. TERMESZTETT BIOMASSZÁRA VONATKOZÓ BIOMASSZA IGAZOLÁS KITÖLTÉSÉNEK MENETE A
BIOMASSZA IGAZOLÁS EGYES PONTJAIBAN FOGLALTAKAT ALAPUL VÉVE
Az alábbiakban a termesztett biomasszára vonatkozó biomassza igazolás formanyomtatványán
feltüntetett pontok szerint taglaljuk, hogy a biomassza-termelőknek milyen adatokat kell
rögzíteniük.
(1) Igazolás azonosítószám
Az igazolás azonosítószámot a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell képezni és
feltüntetni az igazoláson (nem letörölhető módon). Az azonosítószám összességében, az
igazolás kiállítójának
regisztrációs
száma/1-el növekvő
sorszám/évszám
(pl.:
1001234567/1/2022).
(2) Az igazolás kiállítójának neve és címe
A biomassza-termelő neve és székhely címe.
(3) A biomassza megvásárlójának/bérfeldolgozójának vagy az igazolás címzettjének neve és címe
Az igazolásban szereplő biomassza mennyiséget felvásárló vagy bérfeldolgozás keretén belül
azt feldolgozó partner neve és székhely címe.
Illetve, amennyiben az adott biomasszát olyan biomassza-termelő termelte, amely az adott
biomasszát biomassza-feldolgozói minőségben fel is dolgozza, akkor az igazolás kiállítója és az
igazolás címzettjének adatai meg fognak egyezni.
(4) Devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetén regisztrációs száma
Abban az esetben, ha a biomassza-termelő a biomassza igazolásban foglalt biomassza
mennyiséget hazai vevő felé értékesíti, úgy a vásárló fél regisztrációs számát is fel kell tüntetni
az igazolásban.
(5) Biomassza megnevezése:
A biomassza megjelölése, így pl. kukorica, repce, napraforgó, szalma, kukoricaszár stb.
(6) Biomassza KN-kódja (8 számjegyig kifejezve)
Egyes termények, termékek KN-kódja (kombinált nómenklatúra vagy vámtarifa száma) az
Európai Bizottság vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 2016/1821 végrehajtási
rendelete tartalmazza (a rendelet szövege letölthető innen: Letöltés).
A rendelet szövegében az adott biomassza KN-kódja a Ctrl + F billentyűkombináció lenyomását
követően, a megjelenő keresőablakba írt termény nevére rákeresve gyorsan megjeleníthető.
A leggyakoribb KN-kódok az alábbiak:
Árpa
Búza
Cirokmag
Kukorica
Napraforgómag
Repcemag
Repcemag (alacsony erukasav tartalmú)

1003 90 00
1001 99 00
1007 90 00
1005 90 00
1206 00 99
1205 90 00
1205 10 90
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Szójabab
Triticale
Zab

1201 90 00
1008 60 00
1004 90 00

A vámtarifaszámok a NAV honlapján is megtalálhatók évenként aktualizált bontásban is az
alábbi elérhetőségen:
https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aruosztalyozsa/kombinalt_nomenklatura
(7) Biomassza mennyisége
A biomassza igazolással kísért biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegyig kifejezve.
(8) Biomassza betakarításának éve
A biomassza igazolásban feltüntetett mennyiségű biomassza betakarítási éve.
Amennyiben a biomassza-termelő két különböző évben betakarított biomasszatételt értékesít
tovább biomassza igazolás kíséretében, abban az esetben célszerű ezekre vonatkozóan egy-egy
biomassza igazolást kiadnia az adott betakarítási éveknek megfelelően szétválasztva.
(9) A biomassza igazolással kísért biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület
összesített nagysága (hektárban, két tizedes jegyig kifejezve):
Annak a termőterületnek a nagysága – hektárban, két tizedes jegyig feltüntetve – amelyen a
biomassza igazolással kísért biomasszát előállították.
(10) Nyilatkozat a biomassza igazolásban szereplő biomassza mennyiséghez tartozó kibocsátási
komponensek meghatározásának módjáról
Az igazoláson három féle értékkészlet került feltüntetésre. Azt kell megjelölni, amely értékkel a
biomassza igazolással kísért biomassza esetében a kibocsátási komponensek meghatározásra
kerültek.
▪ Alapértelmezett érték: a jellemző értékből előre meghatározott tényezők alkalmazásával
származtatott, rendeletben meghatározott érték, amely az e rendeletben megállapított
feltételek mellett a tényleges érték helyett alkalmazható.
▪ Diszaggregált alapértelmezett érték: Részekre bontott alapértelmezett érték.
▪ Regionális átlagérték: az ITM rendeletben meghatározott NUTS 2 szintű régiókban jellemző,
az egyes bioüzemanyagokra, folyékony bio-energiahordozókra, biomasszából előállított
tüzelőanyagokra vonatkozó kibocsátási átlagértékek, a végtermék végső fogyasztóhoz
történő átadásáig keletkező kibocsátásra, illetve az alapanyag megtermelése során keletkező
kibocsátásra vonatkoztatva.
▪ Tényleges érték: az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy adott bioüzemanyag-,
folyékony bio-energiahordozó- vagy biomasszából előállított tüzelőanyag előállítási folyamat
egyes vagy összes lépéséből eredő elkerülése, amelyet az ITM rendeletben meghatározott
módszerrel kell kiszámítani.
(11) Nyilatkozat a degradációs bónusz figyelembe vételével összefüggésben
A 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz olyan bioüzemanyagokra, folyékony bio-energiahordozókra,
vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozóan
vehető igénybe, amelyek esetében a biomasszát helyreállított degradálódott földterületről
nyerik, és teljesülnek az alábbiakban meghatározott feltételek.
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A 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz akkor adható meg, ha bizonyított, hogy az adott földterület:
▪ 2008 januárjában nem állt mezőgazdasági vagy más célú használat alatt; és
▪ súlyosan degradálódott földterület, beleértve a korábban mezőgazdasági célra használt
földterületeket is.
A súlyosan degradálódott földterület olyan földterület, amelynek esetében hosszabb időszak
során jelentős szikesedés volt tapasztalható, vagy amelynek a szervesanyag-tartalma különösen
alacsony, és súlyosan erodálódott.
Alapértelmezett területen termelt biomassza esetében a degradációs bónuszra vonatkozó
nyilatkozat „nemleges” a biomassza igazoláson.
(12) Nyilatkozat a termesztésre, termőterület váltásra vonatkozó kibocsátási komponensek
megállapítása vonatkozásában
Amennyiben a termesztésre, termőterület váltásra, vonatkozó kibocsátási komponensek
megállapítása nem alapértelmezett értéken történt, úgy az ITM rendeletben foglalt módszer
szerint kell kiszámítani és megadni az igazoláson az egy tonna terményre vetített, a
termesztésből eredő közvetlen és a termesztés során a talaj kötöttszén-készlet változásából
eredő ÜHG kibocsátás mértékét.
(13) Az igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület(ek)
Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) szerinti blokkazonosítója és
táblasorszáma
Ebben a pontban kell felsorolni a biomassza igazolásban megjelölt mennyiségű termesztett
biomassza megtermelésével érintett termőterületek
•

MePAR blokkazonosítóját, és azon belül

•

az érintett mezőgazdasági tábla sorszámát (nem pedig a helyrajzi számát).

(14) Nyilatkozat arról, hogy a termesztett biomassza mekkora része származik a Korm. rendelet 2.
melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyagból (tonnában, két tizedes jegyig kifejezve)
A korábbi években termesztett biomasszának csak a gabonafélék és egyéb, keményítőben
gazdag növények, cukornövények, illetve olajnövények minősültek.
A Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza, a kétszeres energiaértéken beszámítható
alapanyagokat. A Korm. rendelet 2022. január 1-jei hatálybalépése előtt nem volt olyan
alapanyag a hivatkozott mellékletben, amelyet az igazolás kiállítója feltüntethetett volna ebben
a pontban, mint termesztett biomassza. Ennek megfelelően a NÉBIH által közzétett igazolás
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formanyomtatványon, az alapanyag megnevezése és az alapanyag aránya esetében az alábbiak
szerint került alapértelmezetten beállításra az érték:

A Korm. rendelt hatálybalépését követően már a növénytermesztésből származó
mezőgazdasági maradványok (kivéve a fásszárú biomassza) is termesztett biomasszának
minősül, ennek értelmében pl. a szalma is termesztett biomassza lesz.
A fentiek ellenére azonban várhatóan, a továbbiakban is a gabonafélék és egyéb, keményítőben
gazdag növények, cukornövények, illetve olajnövények fenntarthatóságának igazolására kerül
majd az esetek többségében biomassza igazolás kiállításra, így a fent részletezett
alapértelmezett beállításokkal került publikálásra a NÉBIH honlapon az új adattartalmú
biomassza igazolás is. Mindezek ellenére az alapértelmezett beállítások törölhetők, a
biomassza-termelők szalma értékesítése esetén, amennyiben a szalmatétel fenntarthatóságára
biomassza igazolást állítanak ki, abban az esetben ebben a pontban meg kell nevezni az
alapanyagot és annak mennyiségeként az igazolás (7) pontjában megadott adatok kell
feltüntetni.
(15) Nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett termesztett biomassza teljes
mennyisége, mely alapanyagcsoporthoz tartozik (tonnában, két tizedes jegyig kifejezve)
A nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy az adott biomassza
▪ gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény (búza, árpa, kukorica, cirok stb.)
▪ cukornövény (cukorrépa, cukornád, cukorcirok stb.)
▪ olajnövények (szójabab, repcemag, napraforgómag stb.)
▪ a Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában meghatározott alapanyag (tavakban vagy
fotobioreaktorokban termesztett algák; szalma stb.)
▪ egyéb alapanyag (minden, ami egyik fent említett kategóriába sem sorolható)
Ezen pontban ismételten fel kell tüntetni a biomassza teljes mennyiségét, azaz az igazolás (7)
pontjában megadott tömeget kell feltüntetni.
(16) Az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó maradványanyag esetében nyilatkozat
arról, hogy a biomassza igazolással érintett biomassza előállításával érintett területekre
vonatkozóan rendelkezésre áll-e külön jogszabályban meghatározott tápanyag-gazdálkodási
terv
A mezőgazdasági biomassza - azon belül is csak a hulladékok (pl. a növényi hulladékok) és
maradékanyagok (pl. szalma) – keletkezésével/előállításával érintett termőterületek
tekintetében a biomassza-termelőknek tápanyag-gazdálkodási terv készítési kötelezettséget
állapít meg a Korm. rendelet, melynek rendelkezésre állásáról ebben a pontban kell nyilatkozni.
(17) Amennyiben a biomassza igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével olyan
termőterületek is érintettek, amelyek vonatkozásában nem az igazolás kiállítója, hanem
annak családtagja (mint őstermelő, vagy őstermelők családi gazdaságának tagja) nyújtotta be
az egységes területalapú támogatási kérelmet, akkor annak/azoknak a regisztrációs száma
felsorolva
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Ebben a pontban szükséges megadni a biomassza megtermelésével érintett termőterületek
vonatkozásában az összes, az igazolás kiállítóján kívül - közös őstermelői igazolvánnyal
rendelkező, vagy családi gazdaság tagjaként - érintett családtag regisztrációs számát, aki/akik
az biomassza igazolásban megjelölt termőterületek vonatkozásában nyújtottak be egységes
területalapú támogatási kérelmet az adott biomassza megtermelése kapcsán.
(18) Egyéb adatok, az igazolás kiállítója által szabadon kitölthető rész
Az igazolás kiállítója által szabadon kitölthető rész. Ebben a pontban tehát, valamennyi olyan
adat felvezethető, amelyet a biomassza-termelő fontosnak tart megadni (pl. a biomassza
igazolással kísért biomasszatételhez kapcsolódó szerződés száma, a szállítási távolság, a
szállítójármű rendszáma stb.).
(19) Keltezés
Az igazolás kiállítója köteles megjelölni az igazolás kiállításának helyét és időpontját. (pl.:
Mátészalka, 2022.09.11.)
(20) Az igazolás kiállítójának aláírása
Az igazolás kiállítója köteles aláírásával hitelesíteni az igazolást. Amennyiben az igazolás
kiállítója nem természetes személy, abban az esetben cégszerű aláírás szükséges.
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6. NEM TERMESZTETT BIOMASSZÁRA VONATKOZÓ BIOMASSZA IGAZOLÁS KITÖLTÉSÉNEK
MENETE A BIOMASSZA IGAZOLÁS EGYES PONTJAIBAN FOGLALTAKAT ALAPUL VÉVE
Az alábbiakban a nem termesztett biomasszára vonatkozó biomassza igazolás
formanyomtatványán feltüntetett pontok szerint taglaljuk, hogy a biomassza-termelőknek milyen
adatokat kell rögzíteniük.
(1) Igazolás azonosítószám
Az igazolás azonosítószámot a Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően kell képezni és
feltüntetni az igazoláson (nem letörölhető módon). Az azonosítószám összességében, az
igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele/1-el növekvő sorszám/évszám (pl.:
12345678-1-21/1/2022).
(2) Az igazolás kiállítójának neve és címe
A biomassza-termelő neve és székhely címe.
(3) Az igazolás kiállítójának regisztrációs száma, amennyiben rendelkezik azzal
Ebben a pontban kötelező feltüntetnie az igazolás kiállítójának, ha rendelkezik regisztrációs
számmal.
(4) A biomassza megvásárlójának/bérfeldolgozójának vagy az igazolás címzettjének neve és címe
Az igazolásban szereplő biomassza mennyiséget felvásárló vagy bérfeldolgozás keretén belül
azt feldolgozó partner neve és székhely címe.
Illetve, amennyiben az adott biomassza olyan biomassza-termelőnél keletkezett, amely az adott
biomasszát biomassza-feldolgozói minőségben fel is dolgozza, akkor az igazolás kiállítója és az
igazolás címzettjének adatai meg fognak egyezni.
(5) Devizabelföldi vásárló, bérfeldolgozó esetén regisztrációs száma
Abban az esetben, ha a biomassza-termelő a biomassza igazolásban foglalt biomassza
mennyiséget hazai vevő felé értékesíti, úgy a vásárló fél regisztrációs számát is fel kell tüntetni
az igazolásban.
(6) Biomassza megnevezése:
A biomassza megjelölése, így pl. használt sütőolaj, stb.
(7) Biomassza KN-kódja (8 számjegyig kifejezve)
A leggyakoribb nem termesztett biomassza a használt sütőolaj, amelynek KN-kódja: 1518 00 99
A vámtarifaszámokról bővebben az előző alfejezetben részletesebb ismertetést talál.
(8) Biomassza mennyisége
A biomassza igazolással kísért biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegyig kifejezve.
(9) Az igazolásban szereplő biomassza mennyiség forrására és a begyűjtés helyére vonatkozó
címadatok, amennyiben a biomassza forrása vagy a begyűjtés helye nem egyezik meg az
igazolás kiállítójának székhelyével/lakcímével
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Amennyiben az adott biomasszatétel nem a biomassza igazolás kiállítójának székhelyén vagy
lakcímén fekvő ingatlanon keletkezik, illetve kerül begyűjtésre, abban az esetben ebben a
pontban meg kell adni a biomassza forrására vonatkozó adatokat.
(10) A nem termesztett biomassza lakossági forrásból származik-e: igen /nem
Az igazolás kiállítójának nyilatkoznia kell, hogy a nem termesztett biomassza lakossági forrásból
származik-e?
Amennyiben a nem termesztett biomassza lakossági forrásból származik, abban az esetben az
igazolás (10/1) vagy (10/2) pontjaiban kell megadni a biomassza forrására vonatkozó
címadatokat.
Ha a lakosságtól származó biomassza begyűjtésére gyűjtőponton/hulladékudvarban került sor,
akkor a gyűjtőpont/hulladékudvar címadatait kell megadni.
Ha a lakosságtól származó biomassza gépjárművel, tehergépkocsival körjáratos begyűjtéssel
került összegyűjtésre, akkor az érintett települések nevét kell rögzíteni ebben a pontban.
(11) Nyilatkozat a biomassza igazolásban szereplő biomassza mennyiséghez tartozó kibocsátási
komponensek meghatározásának módjáról
Az igazoláson három féle értékkészlet került feltüntetésre. Azt kell megjelölni, amely értékkel a
biomassza igazolással kísért biomassza esetében a kibocsátási komponensek meghatározásra
kerültek.
▪ Alapértelmezett érték: a jellemző értékből előre meghatározott tényezők alkalmazásával
származtatott, rendeletben meghatározott érték, amely az e rendeletben megállapított
feltételek mellett a tényleges érték helyett alkalmazható.
▪ Diszaggregált alapértelmezett érték: Részekre bontott alapértelmezett érték.
▪ Regionális átlagérték: az ITM rendeletben meghatározott NUTS 2 szintű régiókban jellemző,
az egyes bioüzemanyagokra, folyékony bio-energiahordozókra, biomasszából előállított
tüzelőanyagokra vonatkozó kibocsátási átlagértékek, a végtermék végső fogyasztóhoz
történő átadásáig keletkező kibocsátásra, illetve az alapanyag megtermelése során keletkező
kibocsátásra vonatkoztatva.
▪ Tényleges érték: az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy adott bioüzemanyag-,
folyékony bio-energiahordozó- vagy biomasszából előállított tüzelőanyag előállítási folyamat
egyes vagy összes lépéséből eredő elkerülése, amelyet az ITM rendeletben meghatározott
módszerrel kell kiszámítani.
(12) Nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett nem termesztett biomassza mekkora
része származik a Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott alapanyagból, az alapanyag
konkrét megjelölésével (tonnában, két tizedes jegyig kifejezve)
A Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza, a kétszeres energiaértéken beszámítható
alapanyagokat. A Korm. rendelet 2022. január 1-jei hatályba lépésével kiegészült a kétszeres
energiaértéken beszámítható alapanyagok köre. Ebben a pontban meg kell jelölni, hogy az
igazolással kísért alapanyag ebben a mellékletben fellelhető-e, illetve, ha igen, akkor az igazolás
(8) pontjában megadott teljes biomassza mennyiséget itt fel kell tüntetni.
(13) Nyilatkozat arról, hogy a biomassza igazolással érintett nem termesztett biomassza teljes
mennyisége, mely alapanyagcsoporthoz tartozik (tonnában, két tizedes jegyig kifejezve)
A nyilatkozatban meg kell jelölni, hogy az adott biomassza
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▪

a Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában,

▪

a Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában,

▪

a Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontjában meghatározott alapanyag-e, vagy

▪

egyéb alapanyag (minden, ami egyik fent említett kategóriába sem sorolható).

Ezen pontban ismételten fel kell tüntetni a biomassza teljes mennyiségét, azaz az igazolás (8)
pontjában megadott tömeget kell feltüntetni.
(14) Az erdőtől eltérő mezőgazdasági területről származó hulladék esetében nyilatkozat arról,
hogy a biomassza igazolással érintett biomassza előállításával érintett területekre
vonatkozóan rendelkezésre áll-e külön jogszabályban meghatározott tápanyag-gazdálkodási
terv
A mezőgazdasági biomassza - azon belül is csak a hulladékok (pl. a növényi hulladékok, trágya
stb.) és maradékanyagok (pl. szalma) – keletkezésével/előállításával érintett termőterületek
tekintetében a biomassza-termelőknek tápanyag-gazdálkodási terv készítési kötelezettséget ír
elő a Korm. rendelet és az AM rendelet, melynek rendelkezésre állásáról ebben a pontban kell
nyilatkozni.
(15) Egyéb adatok, az igazolás kiállítója által szabadon kitölthető rész
Az igazolás kiállítója által szabadon kitölthető rész. Ebben a pontban tehát, valamennyi olyan
adat felvezethető, amelyet a biomassza-termelő fontosnak tart megadni (pl. a biomassza
igazolással kísért biomasszatételhez kapcsolódó szerződés száma, a szállítási távolság, a
szállítójármű rendszáma stb.).
(16) Keltezés
Az igazolás kiállítója köteles megjelölni az igazolás kiállításának helyét és időpontját. (pl.:
Mátészalka, 2022.09.11.)
(17) Az igazolás kiállítójának aláírása
Az igazolás kiállítója köteles aláírásával hitelesíteni az igazolást. Amennyiben az igazolás
kiállítója nem természetes személy, abban az esetben cégszerű aláírás szükséges.
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7. JOGKÖVETKEZMÉNYEK
A NÉBIH egyszázezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a
bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek
alapanyagául szolgáló termékek - ideértve a köztes termékeket is - vonatkozásában nem tesz eleget
a Büat.-ban és a Korm. rendeletben meghatározott nyomon követhetőségi, és az ehhez
kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeknek. Ha a kötelezett kötelezettségének a bírság
kiszabását követően sem tesz eleget, a bírság ismételten kiszabható.
A NÉBIH egyszázezer forinttól egymillió forintig terjedő bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a
bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók, biomasszából előállított tüzelőanyagok vagy ezek
alapanyagául szolgáló termékek - ideértve a köztes termékeket is - fenntarthatósága igazolása
során a Büat.-ban és a Korm. rendeletben meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, az ügy
eldöntése szempontjából valótlan tényt állít, valótlan adatot szolgáltat, vagy valótlan
nyilatkozatot tesz. Ha a kötelezett kötelezettségének a bírság kiszabását követően sem tesz eleget,
a bírság ismételten kiszabható.
8. GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GY.I.K)
▪ Van-e a biomassza-termelőnek jelentéstételi kötelezettsége a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal felé?
Közvetlenül nincs. Azonban a Korm. rendeletben foglaltak alapján, a kiadott biomassza igazolások
másodpéldányát a biomassza termelő köteles öt évig megőrizni és azt felhívásra a hatóság
részére ellenőrzés céljából megküldeni (a kapcsolódó iratokkal egyetemben).
▪ Kötelezhető-e a biomassza-termelő arra, hogy kiadjon biomassza igazolást?
Nem! A biomassza-termelő szabadon eldöntheti, hogy nyilatkozik-e arról a biomassza igazolás
kiállításával, hogy az általa megtermelt biomassza teljesíti a fenntarthatósági követelményeket,
vagy sem.
▪ A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező termelők (házastársak), vagy családi gazdaság
tagjai esetében ki jogosult biomassza igazolás kiállítására és milyen adatokat kell feltüntetnie
az igazoláson?
A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező biomassza-termelőknek elég egy biomassza
igazolást kiállítaniuk a közösen termelt terményről (illetve egy adott biomassza tételre kizárólag
egy biomassza igazolás állítható ki).
A családi gazdaságban megtermelt biomassza tekintetében a családi gazdaság bármely tagja
állíthat ki biomassza igazolást terményről, de egy adott biomassza tételre kizárólag egy biomassza
igazolás állítható ki.
A biomassza igazolásra - amennyiben azzal a közösen termelt biomassza egy adott mennyiségét
értékesíteni kívánják - az összes, a biomassza megtermelésével érintett termőterület
blokkazonosítóját és táblasorszámát fel kell vezetni és a termőterület nagysága is összeadódik.
Nagyon fontos, hogy a termesztett biomasszára szóló biomassza igazoláson, rögzíteni kell az
összes olyan személy regisztrációs számát a (17) pontban, akik az igazolással kísért biomassza
megtermelésével érintett termőterület vonatkozásában nyújtottak be egységes területalapú
támogatási kérelmet.
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▪ Ugyanazon szállítóeszközön behozott terménynek csak egy részét kívánja a termelő
fenntartható biomasszaként értékesíteni, a többit nem. Mindezt annak ellenére, hogy a
termény a fenntarthatósági követelményeknek megfelel. Mi a teendő?
Természetesen csak olyan mennyiségről kell biomassza igazolást kiállítania a biomasszatermelőnek, amekkora mennyiséget fenntartható módon kíván értékesíteni.
Ebben az esetben a nem fenntarthatónak minősülő, azaz biomassza igazolás nélküli biomassza
tételt kizárólag nem fenntartható módon, pl. élelmiszeripari, illetve takarmányozási célra lehet
továbbértékesíteni. A nem fenntartható biomasszatétel nem kerülhet be a fenntartható
bioüzemanyag-, folyékony bio-energoahordozó vagy biomasszából előállított tüzelőanyag
termelési értékláncba!
▪ Megteheti-e a biomassza-termelő, hogy az általa megtermelt biomassza tételre és egy másik
biomassza-termelőtől megvásárolt biomassza mennyiségre, összevontan egy biomassza
igazolást állítson ki?
Nem! A Korm. rendelet alkalmazásában, a fenti esetben, a termelő csak a saját maga által
megtermelt és még a saját tulajdonában lévő biomassza tételre vonatkozóan állíthat ki biomassza
igazolást.
A másik termelőtől felvásárolt biomassza mennyiséget fenntartható módon kizárólag úgy tudja
értékesíteni a biomassza-termelő, ha biomassza-kereskedőként nyilvántartásba veteti magát a
NÉBIH-nél és ebben a minőségében az általa felvásárolt biomasszára vonatkozóan
fenntarthatósági nyilatkozatot állít ki a partnerei felé (a másik biomassza-termelőtől átvett
biomassza igazolásban foglaltak alapján).
Ekkor tehát, mint biomassza-termelő és mint biomassza-kereskedő is jelen lesz az adott piaci
szereplő a fenntartható értékláncban.
Biomassza-termelői minőségben (a saját maga által megtermelt biomassza vonatkozásában)
kiadott biomassza igazolások tekintetében nincs közvetlen jelentéstételi kötelezettsége a NÉBIH
felé.
Biomassza-kereskedői minőségben (más biomassza-termelőktől felvásárolt biomassza
fenntarthatóságára vonatkozóan) kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok tekintetében azonban
már keletkezik BIONYOM nyilvántartásba (esetlegesen BÜHG nyilvántartásba) vételi és
adatszolgáltatási kötelezettsége is az adott piaci szereplőnek.
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9. NÉBIH HONLAPJÁN MEGTALÁLHATÓ TÁJÉKOZTATÓK ÉS FORMANYOMTATVÁNYOK ÉS AZ
ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE
BÜHG-rendszer szerinti igazolás
formanyomtatványok és bejelentőlapok;
BÜHG és BIONYOM kérelmek és BIONYOM
adatszolgáltatáshoz kapcsolódó
nyomtatványok

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/
nyomtatvanyok

Nyomonkövetési dokumentumok
Gyakran ismételt kérdések (Gy. I. K.)

BÜHG és BIONYOM tájékoztatók és
KN-kódok jegyzéke

BIONYOM és BÜHG nyilvántartás
elérhetősége

http://portal.nebih.gov.hu/egyeb/gyakranismetelt-kerdesek/buhg
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/afenntarthato-biouzemanyag-termelesselosszefuggo-tajekoztatok-es-elektronikusadatszolgaltatassal-osszefuggo-tajekoztatok
https://portal.nebih.gov.hu/-/a-buhgnyilvantartasban-szereplo-cegek-adataibiofuel-greenhouse-gas-emissions-inventory

Amennyiben a BÜHG vagy a BIONYOM nyilvántartással, a fenntartható bioüzemanyag-termeléssel,
az ezzel összefüggő fenntartható kereskedelemmel, a fenntarthatóság vagy a hatósági nyomon
követhetőség igazolásával kapcsolatban kérdése merülne fel, abban az esetben keresse a
szakügyintézőinket az alábbi telefonos elérhetőségek egyikén [+36 (1) 336-9488; +36 (70) 399-5169; +36 (30) 171-36-69; +36 (30) 262-0454; +36 (30) 169-2201; +36 (70) 436-05-24] vagy
személyesen ügyfélfogadási időben, kedden és csütörtökön 9-11 óra között, a Nébih
Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságon.
A személyes ügyfélfogadás pontos helyszínét és időpontját kérjük telefonon előre egyeztetni!
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