BÜHG TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Asszonyom/Uram!
A BÜHG-rendszerrel, a BÜHG nyilvántartással, valamint a fenntarthatósági igazolás kiállításával
kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.
▪ BÜHG-rendszer: a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási rendszer az (EU) 2018/2001 európai
parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek végrehajtását szolgáló nemzeti önkéntes fenntarthatósági
rendszer.
▪ BÜHG nyilvántartás: a biomassza-kereskedőre, a biomassza-feldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra,
valamint a fenntarthatóság igazolására és az ÜHG értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartás.
A BÜHG nyilvántartás közérdekű adatait a Nébih a honlapján közzéteszi, azt tehát bárki, bármikor
megtekintheti, kereskedelmi partnereit ellenőrizheti!
▪ Fenntarthatósági igazolás: a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, az üzemanyag-forgalmazó
vagy a biomassza-energiatermelő által kiállított nyilatkozat, a biomassza, a köztes termék, a
bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó és a biomasszából előállított tüzelőanyag fenntarthatósági
és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási követelményeknek való megfelelőségéről.
Fenntarthatósági igazolás kiállítására jogosultak köre és az igazolás kiállítás módja
Fenntarthatósági igazolás kiállítására kizárólag az jogosult, aki a BÜHG nyilvántartásban és a
BIONYOM nyilvántartásban is szerepel (A hatósági nyilvántartásba, a nyilvántartásba vételről szóló
határozat kézbesítése napján nyer felvételt az ügyfél)!
Fenntarthatósági igazolás
a) termesztett és nem termesztett biomasszára a fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és
kibocsátási komponensek alapján,
b) köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, valamint termesztett és nem
termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra a gyártáshoz felhasznált biomassza, köztes termék
mennyiségre vonatkozó fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és kibocsátási
komponensek alapján állítható ki.
A BIONYOM nyilvántartás 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 nyilvántartás.
A BIONYOM nyilvántartás célja a fenntarthatósági nyilatkozattal kísért termékek hatósági nyomon
követhetősége. Minden biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó – amennyiben
fenntarthatósági nyilatkozatot állít ki – jogszerűen csak abban az esetben folytathatja fenntartható gazdasági
tevékenységét, amennyiben szerepel a BIONYOM nyilvántartásban (ha a BÜHG rendszer hatálya alá tartozó
fenntarthatósági igazolást is akar kiállítani, akkor a BÜHG nyilvántartásban is).
Fenntarthatósági igazolást jogszerűen csak és kizárólag arra a biomassza, köztes termék,
bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó, illetve termesztett és nem termesztett biomassza
mennyiségre lehet kiállítani, amelyre vonatkozóan a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásban szereplő
ügyfél rendelkezik megfelelő alapigazolással.

ALAP IGAZOLÁS
- biomassza igazolás vagy
- más biomassza-termelői fenntarthatósági nyilatkozat
- fenntarthatósági igazolás vagy
- más fenntarthatósági nyilatkozat (biomasszakereskedőtől, biomassza-feldolgozótól vagy üzemanyagforgalmazótól)

BIOMASSZAKERESKEDŐ
BIOMASSZAFELDOLGOZÓ
ÜZEMANYAGFORGALMAZÓ

KIMENŐ IGAZOLÁS
A FENNTARTHATÓSÁGI
IGAZOLÁS KIADÁSAKOR

IDŐBELISÉG

Szerepkörök a BÜHG-rendszerben

A BÜHG ÉS BIONYOM
NYILVÁNTARTÁSBAN VALÓ
EGYIDEJŰ SZEREPLÉS
SZÜKSÉGES!

1. Biomassza-termelők
1.1. Biomassza-termelő (az, aki például a repcét, kukoricát, napraforgót stb. saját maga termeszti meg
vagy gyűjti össze, vagy például az az étterem, szálloda, kifőzde is biomassza-termelőnek minősül,
amely az ételek készítése során használt sütőolajat „termel”)
2. Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó
2.1. Biomassza-kereskedő (aki a biomasszát, köztes terméket bioüzemanyagot, folyékony bioenergiahordozót vagy termesztett és nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagot
átalakítás nélkül tovább értékesíti),
2.2. Biomassza-feldolgozó (aki a biomasszát, a köztes terméket, vagy a bioüzemanyagot feldolgozza),
2.3. Bérfeldolgozó (az a biomassza-feldolgozó, mely a biomassza tulajdonjogával nem rendelkezik,
annak feldolgozását megbízás alapján végzi)
2.4. Üzemanyag-forgalmazó (aki bioüzemanyagot, vagy üzemanyagba kevert bioüzemanyagot
forgalmaz).
Igazolás típusok a BÜHG-rendszerben
FIGYELEM! A különböző típusú biomassza és fenntarthatósági igazolások kizárólag a Nébih
honlapján közzétett formanyomtatványok felhasználásával állíthatók ki!
1. A biomassza-termelő a BÜHG-rendszerben a biomassza fenntarthatóságának igazolására - ha a
biomassza teljesíti a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeket - biomassza igazolást állíthat ki.
A biomassza-termelőnek nem kell bejelentkeznie a BÜHG nyilvántartásba.
▪ A biomassza-termelő
- termesztett biomassza (pl. napraforgó, repce, kukorica, szalma stb.) esetében termesztett
biomasszára vonatkozó,
- nem termesztett biomassza (pl. használt sütőolaj) esetében nem termesztett biomasszára
vonatkozó
biomassza igazolást állíthat ki, ha a biomassza teljesíti a kapcsolódó jogszabályokban foglalt
feltételeket.
2. A biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó a biomassza, a köztes
termék, a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, illetve a termesztett és nem termesztett
biomasszából előállított tüzelőanyag fenntarthatóságának igazolására minden esetben - ha az adott
termék teljesíti a kapcsolódó jogszabályokban foglalt feltételeket - fenntarthatósági igazolást állíthat
ki.

▪ A biomassza-kereskedő
- termesztett biomasszára (pl. napraforgóra, repcére, kukoricára, szalmára stb.) vonatkozóan,
- nem termesztett biomasszára (pl. használt sütőolajra) vonatkozóan,
- köztes termékre (pl. repceolajra, napraforgóolajra) vonatkozóan,
- bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, illetve termesztett és nem termesztett
biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozóan - ha az adott termék teljesíti a kapcsolódó
jogszabályokban foglalt feltételeket - fenntarthatósági igazolást állíthat ki.
▪ A biomassza-feldolgozó
- köztes termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, illetve a termesztett és
nem termesztett biomasszából előállított tüzelőanyagra vonatkozóan - ha az adott termék
teljesíti a kapcsolódó jogszabályokban foglalt feltételeket - fenntarthatósági igazolást állíthat ki.
▪ Az üzemanyag-forgalmazó
- bioüzemanyagra - ha az adott termék teljesíti a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeket fenntarthatósági igazolást állíthat ki.
Szerepkörök keveredése
Amennyiben például egy cég, vagy egy természetes személy (aki a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat
maradéktalanul betartja) saját maga termeli meg a biomasszát, de emellett felvásárlással és átalakítás nélküli
továbbértékesítéssel is foglalkozik, úgy egyszerre minősül biomassza-termelőnek és biomasszakereskedőnek is. Ebben az esetben tehát - a fentieket szem előtt tartva - a saját maga által termelt
biomasszára kizárólag biomassza igazolást állíthat ki, még a más termelőktől vagy kereskedőktől felvásárolt
biomasszára kizárólag fenntarthatósági igazolást állíthat ki.
A két tételt egy igazolásban nem vonhatja össze!
Saját magának biomassza igazolást csak akkor állíthat ki, ha a biomassza-termelőként megtermelt
alapanyagot biomassza-feldolgozói minőségben kívánja feldolgozni, és a gyártott köztes termékre,
bioüzemanyagra vagy egyéb termékre fenntarthatósági nyilatkozatot kíván kiállítani.
Rossz igazolás kiállítási gyakorlat miatt, leggyakrabban elkövetett jogsértések
- A kiállított fenntarthatósági igazolás dátuma korábbi, mint az igazolás alapját képező fenntarthatósági
nyilatkozat dátuma. (Azaz a „kimenő” igazolás korábbi dátumú, mint az alapigazolás.)
- Nem teljesül az igazolás azonosítószámával kapcsolatosan előírt azon jogszabályi követelmény, hogy
folytatólagos sorszámozással, 1-el növekvő értékkel, növekvő számsorrendben kell azokat képezni.
Helyes: BK/1234567890/1/2022; BK/1234567890/2/2022; BK/1234567890/3/2022
Helytelen: BK/1234567890/2/2022; BK/1234567890/3/2022; BK/1234567890/1/2022;
(!) Nem helyes gyakorlat az sem, amikor egy biomassza-kereskedő például terményenként újra kezdi a
sorszámozást (ekkor ugyanis lesz több ugyanolyan sorszámú igazolás is, csak az egyik repcére, a másik
kukoricára vonatkozóan).
- A kiállított fenntarthatósági igazolásban szereplő biomassza mennyiség több, mint az annak alapját képező
fenntarthatósági nyilatkozatokban szereplő biomassza összmennyisége.
- A saját termesztésű biomassza tételhez hozzáadásra kerülnek a többi termelő által megtermelt, biomassza
igazolásokkal kísért tételek és egy biomassza igazolással kerül tovább értékesítésre a saját termelésű és a
felvásárolt biomassza.
Fenti cselekmények megvalósításával valótlan tartalmú igazolás kerül kiállításra!

Elektronikus Ügyfél Tájékoztató Rendszer (EÜTR)
Igazgatóságom a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásban szereplő ügyfelek részére, elektronikus ügyfél
tájékoztató rendszert (továbbiakban: EÜTR) hozott létre, amelynek kiépítésével az volt a célunk, hogy a
nyilvántartásokban szereplők gyors és korrekt tájékoztatást kapjanak az esetleges jogszabályváltozásról, a
BÜHG és BIONYOM nyilvántartással összefüggő egyéb fontos tudnivalókról.
Az EÜTR rendszerbe történő belépés díjmentes!
Amennyiben a kérelemben feltüntette e-mail címét, úgy automatikusan regisztráltuk rendszerünkbe.
Amennyiben nem kíván élni a lehetőséggel, úgy bármikor kérheti válasz e-mailjében, hogy töröljük e-mail
címét a rendszerünkből. Ha a kérelemben nem adta meg elektronikus elérhetőségét, de élni kíván a fenti
lehetőséggel, kérem, küldje meg elektronikus levelezési címét a botagy@nebih.gov.hu e-mail címre.
Ügyfélfogadás rendje és telefonos elérhetőségek
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) 399-51-69; +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 egyeztetni)!
Kapcsolódó tájékoztatók és adatbázisok elérhetősége
BÜHG igazolások, BÜHG/BIONYOM
formanyomtatványok

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

BÜHG/BIONYOM Gy. I. K.

http://portal.nebih.gov.hu/egyeb/gyakran-ismeteltkerdesek/buhg

BÜHG/BIONYOM ügyintézéssel és az
elektronikus adatszolgáltatással
összefüggő tájékoztatók; EÜTR
levelek

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-fenntarthatobiouzemanyag-termelessel-osszefuggo-tajekoztatok-eselektronikus-adatszolgaltatassal-osszefuggo-tajekoztatok

BÜHG/BIONYOM nyilvántartásban
szereplő ügyfelek nyilvános adatai

https://bionyomportal.nebih.gov.hu/nebih-bionyom-buhgpublic/

