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1. Alapelvek 

A BIONYOM adatszolgáltatás 

kizárólag elektronikus úton teljesíthető (meghatalmazottként csak érvényes BIONYOM 
meghatalmazás birtokában), 

a tárgyidőszakban (pl. 2018. július 1. és 2018. december 31. közötti időszak) kiállított és felhasznált 
fenntarthatósági nyilatkozatokra és nyomon követési dokumentumokra kiterjedően, 

azon BIONYOM ügyfelek számára is kötelező, akik a tárgyidőszakban nem állítottak ki 
fenntarthatósági nyilatkozatot, de szerepeltek a BIONYOM nyilvántartásban, 

a „NEMLEGES” adatszolgáltatás benyújtására is kizárólag elektronikus úton van mód az elektronikus 
adatszolgáltatási felületen keresztül, 

az adatszolgáltatás benyújtásának elmaradása, illetve az adatszolgáltatás nem határidőben történő 
benyújtása szankciót von maga után, 

2019-től a féléves adatszolgáltatási kötelezettséget felváltja az éves adatszolgáltatási kötelezettség, 
melynek értelmében a BIONYOM ügyfelek a tárgyévet követő év március 20-ig kötelesek a 
mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba a teljes tárgyévről 
adatot szolgáltatni (a 2019. év vonatkozásában tehát 2020. március 20-ig), 

az adatszolgáltatási határidőn túl a BIONYOM elektronikus adatszolgáltatási felületen keresztül 
lehetőség van a korábban beadott adatszolgáltatás javítására és kiegészítésére, valamint lehetőség 
van elmaradt adatszolgáltatások határidőn túli pótlólagos benyújtására. 

Amennyiben a tárgyidőszakban fenntarthatósági nyilatkozatot a biomassza-kereskedő, biomassza-
feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó 

nem állított ki, abban az esetben NEMLEGES adatszolgáltatást kell benyújtania, még ha 

állított ki, abban az esetben a NÉBIH honlapján közzétett Adatszolgáltatási Excel sablon 
felhasználásával kell elektronikus úton adatot szolgáltatnia. 

Az Adatszolgáltatási Excel sablonban 

nem lehet szerkezeti átalakításokat végezni (oszlopok törlése vagy beszúrása), 

nem lehet az adatlapokat átnevezni, 

kizárólag a nem használt adatlapok (BÜHG 1-BÜHG 10 és MÁS 1-MÁS 10) törlésére van mód, 

a tárgyidőszakba kiadott és felhasznált fenntarthatósági nyilatkozatok és az esetlegesen kapcsolódó 
nyomon követési dokumentumok adatait az Adatszolgáltatási Excel-be pontosan és maradéktalanul 
kell megjeleníteni (átmásolni) és egymáshoz rendelni. 
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HIVATAL I AKTUALITÁSOK I INFORMÁCIÓK I ÜGYINTÉZÉS I GYIK I KAPCSOLAT Q. 

2017. december 5, kedd 

Jelentősen bővü lt az 

elektronikusan indítható 
ügytípusok száma a Nébih
nél 

Tisztelt Ügyfelünk! 

További ügyintézéshez lépjen be a bal oldali menüpontban. 

ANÉBIH 
ELÉRHETŐSÉGEI 

UGYFÉLPROFIL 
FELÜGYELETI DÍJ 

Belépés után lehetősége van a NÉBIH hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus ügyintézésére és az ezekhez 
tartozó meghatalmazás készítésére. 

Az. Ügyfélprofil Rendszer használatához a Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera vagy 
Safari böngésző legfrissebb verziója javasolt 

A rendszer használati útmutatóját itt tekintheti meg 

Sikertelen belépés, valamint egyéb kérdés esetén keresse a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő 
elé rhetőségek valamelyikén-
telefonszám: 06-1 /336-9024 
email: felugyeletíd1j@nebih.gov hu 

AA 

2. BIONYOM adatszolgáltatási felület elérése 

 Az elektronikus adatszolgáltató felület eléréséhez írja be az internetböngésző címsorába a 
https://upr.nebih.gov.hu/login címet vagy kattintson a NÉBIH honlapjának (portal.nebih.gov.hu) 
nyitó oldalán az Ügyfélprofil felületre. 
Az Ügyfélprofil Rendszer használatához a Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera 
vagy Safari böngésző legfrissebb verziója javasolt. 
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 Az Ügyfélprofil rendszerbe (ÜPR) történő belépéshez kattintson a Bejelentkezés gombra. 

A Központi Azonosítási Ügynökön keresztül az ügyfélkapus azonosítást választva adja meg 
ügyfélkapus felhasználónevét és jelszavát. 

https://upr.nebih.gov.hu/login
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KÖZPONTI AZONOSÍTÁSI ÜGYNÖK 1 
OGYFÉLKAPU 

EL.EKTRONIKUS SZEMELYI IQAZOL.YANY 

TELEFONOS AZONOSitÁS 

:1 D 
Azon o111ta:1 m11liil11ukitisa 

YaKAU? U~inlooM,cMl ~M-lfflkeltk lmptnlli.a 

~t~ 

.iébih ~ 1 ====- 1 C~ 
1t > 

_Qgyintézés és felügyeleti dij 
bevallás 

Az Ügykatalógusban szakterületek szerinti 
csoportosításban meglalálja az in ézheló 
ügyek leírását, az ügyintézéshez 
szükséges inforrnác ióka 
formanyomtatványokal Az elektronikusan 
i n tézhető ügyeket közve enül innen 
indíthatja. 

Partner 

E llenőriz.heti a Hivatalunknál tárolt 
személyes adatait, tájékozódhat az 
adatmódosítás l ehetőségeiről.A könnyebb 
kapcsolattartás érdekében e lérhetőségeit 
bármikor frissítheti. 

ENAR ügyintézés 

Meghatalmazás 

Ha más nevében kíván ügyet intézni, itt 
készíthet új meghatalmazást, követheti 
meghatalmazásai állapotváltozásait, 
módosíthatja, törölheti azokat. 

Dokumentumok 

Megtekintheti és letö ltheti az ügyintézések 
során ketetkezett dokumentumokat. 

Az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben 
(ENAR) történő ügyinlézést éri el ebben a menüpontban. A 
címre kattintva az ENAR felüretére jut, ahol a 
haszonállatoKhoz Kötődő ügyintézést tudja elindítani. 

a, , 

3Az ügyfélkapus azonosítást követően a rendszer visszairányítja az ÜPR felületére, ahol a legördülő 
menüben kiválasztható, hogy kinek a nevében kíván eljárni. 



(a) Amennyiben gazdálkodó szervezet nevében kíván eljárni, úgy válassza ki az adott gazdálkodó 
szervezet nevét a legördülő listában. 

(b) Amennyiben más természetes személy nevében kíván eljárni, úgy válassza az adott természetes 
személy nevét a legördülő listában. 

(c) Amennyiben pedig saját nevében kíván eljárni (saját jogon), úgy válassza ki a saját nevét 
legördülő listában. 

(d) Amennyiben nem találja annak a nevét a listában, akinek a nevében el kíván járni, abban az 
esetben még nem rendelkezik megfelelő meghatalmazással! Ekkor először meghatalmazást kell 
készítenie a BIONYOM adatszolgáltatáshoz. A meghatalmazás elkészítésével összefüggő 
tájékoztatót ide kattintva letöltheti. 

 Az elektronikus ügyintézést (a BIONYOM adatszolgáltatást) az Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás 
menüpontra kattintva kezdheti el. 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-fenntarthato-biouzemanyag-termelessel-osszefuggo-tajekoztatok-es-elektronikus-adatszolgaltatassal-osszefuggo-tajekoztatok


 

 

 
 

       
      

 

 
      

         
 

il' > Ügykatalógus 

Állat Földművelésügy 

Élelmiszer 
Agrárkárenyhítés 

Bioüzemanyag 
Élelmiszerlánc-te 
díj 

Családi gazdálko 

Erdő és faanyag őstermelő 

Kertészet és 
szaporítóanyag 

Labor 

Növény és talaj 

Takarmány 

.Ü.gyintézés és fellügyel,eti díj 
bevalllás 

Az. Ügykatalógus ban szak erülelek szerin i 
csoportosításban megtalálja az intéznelő 
ügyek [eírásá , az üg•~in ézéshez 
szükség es informác ióka · 
forma rnyomtatványoka Az. elektronikusan 
i n ézhetó ügy eke közve enül 1innen 
indíthatja. 

~ébih 

Informác ió korábbi ÜQ'ife leink részére Keres 

Bioüzemanyag 
Biomassza igazolás visszavonásának bejelentése 

Biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyag
forgalmazók adatszolgáltatása 

BÜHG nyilvántartásba vétel 

Fenntarthatósági bizonyítvány kiadása 

Fenntarthatósági igazolás visszavonásának bejelentése 

Szabálytalan tevékenység, termék bejelentése 

 Az Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás menüpontra kattintva éri el az ügykatalógusból a BIONYOM 
elektronikus adatszolgáltatási felületet az alábbi lépések betartásával. 
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 Az elektronikus ügyleíró felület elérését követően kattintson a Tovább az e-ügyintézéshez >> linkre 
és a rendszer átirányítja a BIONYOM rendszer elektronikus adatszolgáltató felületére. 



 

 
 

 

 
    

       
   

 

          
 

 
 

        
    

       
 

 

'1ébih 
A> Ügyintézés> Ügykata lógus > Ügyind itás 

Földmüvelésügy > Bioüz.emanyag 

Biomassza-kereskedök, biomassza -feldolgozók és üzemanyag-forga lmazók adatszolgáltatása 
Tovább az e-ügyintézéshez >> 

Ügyazonosító F004 1-50011 -U0002 

Rövid leírás Amenny iben a 27912017. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglalt - a fenntarth ató bioü zemany a9-termeléssel összefü ggő - gazdasá gi 
tevékenységet Magyarorszá g terü letén végz ik, a.z importált, a.z exportált, a termelt, az e lőá ll ított , a fek1o lgozott vagy a forgsalma.zatt 
biomasszára - id eértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is. - , a köztes termékre, a bioü z:emanyagra vagiy fo lyékony bio._ 
energiahordozóra v on atkozó ny omon követh etőség igazolásá ra, tov ábbá a BÜHG-rends zer hatálya alá tartozó fenntarth atósá gi ny ilatkozatok 
esetében a fenntarth atósá g igazolására is év ente adatot kell szolgáltatni a NÉBIH részére. 
A z új típus ú BIONY OM ad atszolgáltatás kizá rólag elektron ikus úton teljesnhetó, első alkalommal 2018. július 1. és 2018. július 30. közötti 
idősza kban . 
A mennyiben az adatszolgáltatás ra kötelezett BIONY Or.1 ügyfél meghatalmaz ott útján kívánja benyújtani az adatszolgáltatást, abban az 
esetben Uj (BIONY OM) meghatalmazást kell késznenie a httDS:llupr.nebih .qov.hu/ng/ meqhatalmazasok e lerh etőségen található felületen. A 
korábban késznett BÜHG-s meghatalmazások a v on atkozó jogsza bályi rendelkezések értelmében érvény üket v esztették. 
A z adatszolgáltatás beny UMsára szolgáló felület 2018. jU iius 1-jétal lesz e lérh ető . 

Ki jogos ult az e ljárás ra? A biomassza-kereskedő, biomass.za-fek1o lgozó, üzemanyag-forgalmazó (együttesen: BIONY OM ügyfél) 

Letölthető anyagok BIONYOM adatszolgaltatási sablon 

Milyen költ sége i vannak az e ljárásnak? Dijmentes 

Hol intéz.hetem e l? Nemzeti Élelmis.zerlánc-lliztonsá g:i Hivatal 

Am it még érdemes tudni !GYIK és 
ügyté ltájékoztató) 

Vonatkozó jogszabályok 

Kulcssz.ava k 

Ügyté lszolgálat 

~ébih 
Adatszolgáltatás 

Rögzítö 

Adatszolgáltató . 

2018. 1. fé lév 

2018. 1. fé lév 

2018. 1. félév 

Tovább az e -ügyintézéshez >> 

http://portal. n ebih . qov. h u/w eb/ou esti-la-fen ntarth at0-biou zema nya !l:termelesseeosszefu qq0-ta jekoztatok-es-elektro n ikus-
adatszolqaltatassaeosszefuoq0-tajekoztatok 
http://porta 1. n ebih . qov. h u/egyeb/gya kra n-ismetelt-kerdesel</bu h g 

27912017. (IX. 22.) korm. rendelet a bioüzemany agok és folyékony bi0-energ iahordozók fenntarth atósá gi követe lményeirő l és igazolásáró l 11 . 
§ (1 H 2 ) bekezdés 

B io massza-kereskedő, b iomassza-leld□ lgozó, ü zema ny a 9-forga Ima zó, a<latazs□ lgá Itatás, bio ü zema ny a 9-termelés, B O HGB 10 NY OM 

Tov ábbi kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elé rh etősége k v alamelyikén: 
tele fa nszá m: 06-1/336-9000 
email: u gyfelszo Iga lat@n ebih. gov. h u 

Aaatszo I gá ltatá sok: 

Adatszolgá ltatás típusa (tev2) 

Üzemanyag-forgalmazó 

Biomassza-feldolgozó 

Utolsó lezárás dátuma . •: . 
2018.11.27. 12:06 

2018.11.27. 12:05 

A programból történő kilépés az adatszolgáltatás i 
fe lületet megjelen ítő weblap bezárásával történik! 

Megnyitás 

MEG NYITÁS 

mmmm 
mmmm .. ÚJ ADATSZOLGÁLTATÁS INDÍTASA 
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3. Az adatok rögzítésének menete 

A BIONYOM rendszer automatikusan megjeleníti a BIONYOM ügyfél nevét (Adatszolgáltató), 
valamint az adatrögzítést ténylegesen végző nevét (Rögzítő), valamint a korábban benyújtott 
adatszolgáltatások adatait (amennyiben volt korábban benyújtott adatszolgáltatás). 

Az Új adatszolgáltatás indítása gombra kattintva tud a BIONYOM ügyfél új adatszolgáltatást 
kezdeményezni. 

A BIONYOM adatrögzítő felületen számos információs buborék és rögzített tájékoztató szöveg segíti 
az adatszolgáltatót az adatszolgáltatás helyes elkészítésében. Kérjük, hogy ezeket figyelmesen 
olvassa el az adatok rögzítése előtt! 



 

 

      
           

    
       

     
 

 
 
         

 

 

 
          

      
     

      
     

 

 
       

        

          
      

    
  

 
    

          
         

 
 

 
 

Adatszolgá ltatási idősza k 

2018 II. félév 

Adatsrolgáltatás tipusa (tev2) 

Biomassza-feld o~ozó 

Üzemanyag-forgalmazó 

~ébih 

Mill?·i:f:i■=iti·i;N 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az a ktuál lis tárgyi dőszakban fennta rthatósági nyilatkozat kiáll ítására sor került-e vagy sem 8 

l-~N-,;-:;-1-------v--ll __ • ______________________________ _ 
ADATOK RÖGZITÉSE iiihhi 

Sikeres mentés! 

Adatszolgáltatás 

Rendszenizenet 

Az adatszolgált atás benyújtása sikeresen megtö rtént . A hiva ta los értesítőt a Cégkapu/ KAÜ (Ügyfé lkapu) tárhelyén tekintheti meg. 

VISSZA A FŐOLDALRA 

A programból történó kilépes az adatszolgá ltatás i 
felületet megje lenítő weblap bezárásával történik! 

Az új adatszolgáltatás kezdeményezéséhez az alapadatok megadásánál, először ki kell választani 
az adatszolgáltatási időszakot, majd az adatszolgáltatás típusát az erre szolgáló legördülő 
menüből, azaz, hogy milyen tevékenységi körre (biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, 
üzemanyag-forgalmazó) vonatkozóan kerül az adatszolgáltatás benyújtásra. A kiválasztást követően 
a Tovább gombra kattintva elérhetővé válik az adatszolgáltatási felület. 

6 
Nyilatkozni kell arról, hogy a tárgyidőszakban került-e kiállításra fenntarthatósági nyilatkozat, 
vagy sem. 

A legördülő menüből a Nem érték választása esetén az adatszolgáltató arról nyilatkozik, hogy nem 
állított ki fenntarthatósági nyilatkozatot a tárgyidőszakban. Ebben az esetben az Adatok rögzítése 
gombra kattintva rögzítheti nyilatkozatát az adatszolgáltatási felületen. 

FONTOS! Az adatok rögzítését követően ahhoz, hogy hivatalosan benyújtásra kerüljön a nemleges 
adatszolgáltatás, azt a Lezárás gomb megnyomásával véglegesíteni kell! 

A lezárást követően a hivatalos értesítőt a Cégkapu/KAÜ (Ügyfélkapu) tárhelyén tekintheti meg. A 
felületről történő kilépés a weblap, vagy a böngésző bezárásával történik. 

A legördülő menüből az Igen érték választása esetén az adatszolgáltató arról nyilatkozik, hogy 
állított ki fenntarthatósági nyilatkozatot a tárgyidőszakban. Ebben az esetben az Adatok rögzítése 
gombra kattintva rögzítheti nyilatkozatát az adatszolgáltatási felületen és kezdheti meg a további 
adatok felvitelét. 

A korábban rögzített adatszolgáltatások mellett található Megnyitás gombra kattintva elérhetővé 
válik a BIONYOM ügyfél számára a korábban benyújtott adatszolgáltatásához tartozó adatok és 
feltöltött dokumentumok, valamint az itt történő módosításokkal tud a BIONYOM ügyfél a korábban 
benyújtott adatszolgáltatásán változtatni és/vagy javítani, továbbá a megváltoztatott és/vagy 
javított adatszolgáltatást újra benyújtani. 



 

 
 

 

  

 
       

       

   
        
    

 

 
 

       
   

  
      

 
        
         

      
   
        

  
     
  

 

 
       

   

Az Adatszo lgáltatási Exce l feltöltésével 
kapcsolatos tudnivalók megtekintéséhez 
kattintson ide! 

Nincsene k fe ltö ltött dokument umok . 

DOKUMENTUMOK FELTOLTÉSE .. 

0 

0 

Adatszolgáltatási Excel feltöltése 

Név Feltöltés ideje Feltöltö személy 

Nincsene k fe ltöltött do kumentumok. 

'1ébih 
Adatszolgáltatási Excel feltöltése 

Amennyiben az adatszolgáltató arról nyilatkozik vagy nyilatkozott korábban, hogy állított ki a 
tárgyidőszakban fenntarthatósági nyilatkozatot (és nyilatkozatát rögzítette a felületen az Adatok 
rögzítése gombra kattintva), elérhetővé válik az Adatszolgáltatási Excel feltöltése doboz. 

A felületen információs segíti az adatszolgáltató munkáját. Kérem, kattintson az 
információs buborék ikonra ( ), és az Adatszolgáltatási Excel betöltése előtt szíveskedjen 
figyelmesen elolvasni az abban leírtakat! 

 buborék 
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Az Adatszolgáltatási Excel feltöltése a dobozban elhelyezett Dokumentumok feltöltése gombra 
kattintva kezdhető meg. 

A gombra kattintva megjelenik a tallózó, amelynek segítségével kiválaszthatja a számítógépén a már 
kitöltött és a rendszerbe felmásolni kívánt Adatszolgáltatási Excel-t. 

Amennyiben egy korábban már lezárt adatszolgáltatáshoz szeretne új Adatszolgáltatási Excel-t 
feltölteni, úgy a lezárt adatszolgáltatás részét képző Adatszolgáltatási Excel törlésére nincs 
lehetőség. A program a javított és újonnan feltöltött Adatszolgáltatási Excel táblázatban foglalt 
adatokat összeveti a korábban feltöltött Adatszolgáltatási Excel adataival, majd az adatszolgáltatási 
felületen megjeleníti a változásokat. 
(Például, ha az adatszolgáltató a javított és újonnan feltöltött Adatszolgáltatási Excel-ben a 
korábbihoz képest új kiállított fenntarthatósági nyilatkozato(ka)t és ahhoz kapcsolódó alap 
nyilatkozato(ka)t rögzít, az Igazolások feltöltése dobozban létrejönnek az újonnan rögzített 
nyilatkozatokhoz tartozó mappák.) 

A Tallózás gombra kattintva megjelennek a számítógépének mappái, amelyekből kikereshető az 
előzetesen kitöltött Adatszolgáltatási Excel. 



 

 

 
        

 

 
 

      
 

 

 
 

                
 

 
 

       
     

 

 
 
 
 
     

~ébih 
Rend ezés .,. Új m appa El 

Név Módosítás dátuma Típus Méret 

@ Teszt_Adatszolgá ltatás i Excel sablon .. Microsoft Office E ... 315 KB 

Fáj lnév: [ Microsoft Office Excel mun ka lap ... J 

• 1 Meg nyitá s 1,..1 [ Mégse [ 

Adatszolgáltatási Excel fe ltöltése 

0 
Név Feltöltés ideje Feltöltő személy 

Nincsenek fe ltöltött do kumentumok. 

C&iiiMM 
Teszt_Adatszolgáltatási Excel sablon.xlsx 329.957 KB a 

Adatszolgáltatási Excel feltöltése 

Név Feltöltés ideje Feltöltő személy 

Teszt_Adatszolgáltatási Excel sablon.xlsx 

DOKUMENTUMOK FELTO LTESE 

'1ébih 
Adatszolgáltatás 

ADATOK RÖGZÍfÉSE 

Sikeres mentes• .. A programból történ ő kilépés az adatszolgáltatási 
fe lü letet megj e len ítő weblap bezárásával történik! 

A megfelelő fájl kiválasztását követően a BIONYOM adatrögzítő felületen megjelenik a betallózott 
fájl neve. 

Ezt követően a Feltöltés gombra kattintva, a számítógépről betallózott fájl feltölthető a BIONYOM 
rendszerbe. 

A feltöltést követően a felületen megjelenik a fájl neve, a feltöltés ideje és a feltöltő neve. 

Az Adatok rögzítése gombra kattintva menthető a munkamenet. A mentés megtörténtét a felületen 
megjelenő Sikeres mentés! doboz szöveg jelzi. 

Információk az adatrögzítés állapotáról 
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'1ébih 

Információk az adatrögzítés állapotáról 0 

Edd ig feltöltött dokumentumok száma: o Generált mappák száma : 6 Jelenleg üres mappák száma: 6 Eddig feltöltött mappák szá ma: o 

A feltölt ött dokumentumok száma, a generált mappák száma, az eddig feltöltö tt mappák száma, illetve az üres mappák száma az adatrögzítés során változhat. A darabszám adatok 
frissítéséhez katti ntson a doboz fejlécében található 1,frissítés" ( C ) ikonra 

0 

0 

B iomassza-kereskedő 

• i=. TESZT_ BK/123456789/001/2018 (ures) 

111 TESZT 1 '20 18 (üres) 

• !=- TESZT_BK/123456789 '002 20 18 (üres) 

TESZT 2 '20 18 (üres) 

• !=- TESZT_BK/123456789 003 '20 18 (üres) 

111 TESZT 3 '20 18 (üres) 

,.. ~ Biomass za.kereskedő 

TESZT_ BK/123456789/001 /2018 (ures) 

111 TESZT 1 '20 18 (üres) 

TESZT_BK/123456789/002 2018 (üres) 

111 TESZT 2 '20 18 (üres) 

TESZT_BK/123456789/003 20 18 (üres) 

111 TESZT 3 '20 18 (üres) 

Igazolások feltöltése 

További dokumentum fe ltöltése 

DOKUMENTUMOK FELTOLTÉSE 

Név Feltöltés ideje Feltöltó személy Törlés 

Nincsenek feltöltött dokumentumok. 

MINDEN ADAT ÉS DOKUMENTUM TORLÉSE 

ADATOK RÖGZITÍSE 

További dokumentum fe ltöltése 

DOKUMENTUMOK FELTOLTÉSE 

Név Feltöltés ideje Feltöltó személy Törlés 

Nincsenek feltöltö tt dokumentumok . 

Az Adatszolgáltatási Excel feltöltésével egyidejűleg a feltöltött dokumentumok számáról 
tájékoztatást nyújtó Információk az adatrögzítés állapotáról dobozban foglalt adatok is frissülnek. 

A fentieken kívül, a feltöltött Adatszolgáltatási Excel-ben rögzített adatok és adatkapcsolatok 
alapján legenerálódik egy mappaszerkezet, amelybe az adatszolgáltatás során benyújtandó 
digitalizált fenntarthatósági nyilatkozatok és esetlegesen kapcsolódó nyomon követési 
dokumentumok betöltendők. 

Amennyiben az adatszolgáltató olyan javított Adatszolgáltatási Excel-t tölt fel, mely alapján a 
legenerálódott mappaszerkezetben változás nem történik, abban az esetben nincs szükség 
fenntarthatósági nyilatkozatok és esetlegesen kapcsolódó nyomon követési dokumentumok 
feltöltésére. 
(Feltéve, hogy az adatszolgáltató hiánypótlási felhívást sem kapott a hatóságtól a pótlólagosan 
feltöltendő dokumentumokkal kapcsolatban!) 

Dokumentumok feltöltése manuálisan és csoportosan (szoftveresen) 

 Manuális dokumentum feltöltés 
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Az Igazolások felöltése dobozban elhelyezett információs buborékra kattintva kaphat tájékoztatást a 
mappaszerkezettel kapcsolatos tudnivalókról. Kérem, kattintson az információs buborékra, és a 
dokumentumok feltöltése előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni az abban leírtakat! 

A rendszer által generált mappába (a mappák neve minden esetben a betöltött Adatszolgáltatási 
Excel-ben rögzített egyedi azonosítószámból képződik) való dokumentum feltöltéshez kattintson 
arra az adott mappára, amelybe a kapcsolódó dokumentumot kívánja betölteni. Ekkor a mappa 
kijelölését kék háttérszín jelzi. 

Ezt követően a Dokumentumok feltöltése gombra kattintva megjelenik a tallózó, amelynek Tallózás 



 

 

         
  

 

 

 
 

 
 

          
       

  

          
  

       
           

   
        

     
 

 
 

     
 

 
 

          
      

 
 

       

(t Megnyitás 

0 •1 ► Szám ítógép ► ADAT (D:) ► 

Rendezés • 

* Kedvencek 

l! Aszta l 

Új mappa 

i,l Legutóbbi helyek 

' Letöltések 

Fájlnév: 

Név 

~ TESZT _1_2018 

~ TESZT_BK_123456789_001_2018 

~ébih 

Ji_] (Eresés: ADATSZOLGALTSAT... P 1 

jSS • Eli] 

Mód osítás dátuma Típus Mér~ 

Adobe Acrobat do ... 102 KB 

Adobe Acrobat do ... 72 KB 

..,. IMinden fájl · I 
- '1egoy,tis 1 1 Mégse 1 

ild!MM O:liiMM 
TESZT_BK_123456789_00 1_20 18.PDF 73.349 KB a 

Igazolások feltöltése 

Tová bbi do kumentum fe ltöltése 

DOKUMENTUMOK FELTOLT E SE 

Név Feltöltés ideje Feltöltö személy lörlés 

BK _ 123456789 _ 001 _ 2018.PDF 0 

ADATOK RÖGZITTSE 

Információk az adatrögzítés állapotáról O 

Eddig feltöltött doku mentumok száma: 1 Generált mappák száma: 6 Jelenleg üres mappák száma: S Eddig feltö ltött mappák szám a: 1 

A fe ltöltött dokument umok száma1 a gene rá lt mappák száma, az eddig fe ltöltö tt ma ppák szá ma, ill etve az üres ma ppák száma az adat rögzítés során vá ltozhat . A da rabszám adat ok 
frissítéséhez katti ntson a doboz fejlécében ta lálható . frissít és" ( O ) ikonra 

gombjára kattintva, (a fentiekben már ismertetett módon) kiválaszthatja a saját számítógépről, hogy 
mely dokumentumot szeretné feltölteni. 
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Amennyiben a nem megfelelő fájlt választott ki a saját számítógépről, abban az esetben a fájl neve 
mellett elhelyezett (zöld színű X) gombbal törölheti azt a tallózóból és megismételheti a fájl 
kiválasztás folyamatát. 

Amennyiben a helyes, azaz a feltölteni kívánt fájlt választotta be, úgy a Feltöltés gombra kattintva 
felmásolhatja azt a BIONYOM rendszerbe. 

A feltöltést követően megjelennek a feltöltéshez kapcsolódó adatok a felületen. A rendszerben 
rögzítésre kerül az adott fájl feltöltőjének neve és a fájl feltöltés ideje. Természetesen, ha a 
későbbiekben módosítani szeretné az adott mappa tartalmát, abban az esetben a mappára 
kattintva annak tartalma megismerhető és a korábban már rögzített dokumentum – amennyiben 
indokolt – onnan a (piros X) gombbal törölhető. 

Az Adatok rögzítése gombra kattintva menti a rendszer a bevitt adatokat és feltöltött 
dokumentumokat. 

A dokumentum feltöltésnek megfelelően pedig változnak az adatok az Információk az adatrögzítés 
állapotáról dobozban (feltöltött mappák száma, feltöltött dokumentumok száma). 

Dokumentumok szoftveresen történő tömeges feltöltésének feltételei 
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A BIONYOM adatszolgáltatási felületen legenerált mapparendszerben minden mappa/almappa az 
Adatszolgáltatási Excel-ben rögzített fenntarthatósági nyilatkozatok egyedi azonosítószámai szerint 
kerül elnevezésre. 

Ahhoz, hogy a dokumentumok feltöltése szoftveresen megvalósulhasson az adatszolgáltatónak 
biztosítani kell, hogy a fenntarthatósági nyilatkozatok és az azokhoz esetlegesen kapcsolódó 
nyomon követési dokumentumok digitalizált változatai az Adatszolgáltatási Excel-ben is feltüntetett 
egyedi azonosítószámaik szerint legyenek elnevezve. 

Lényeges szem előtt tartani, hogy egy egyedi azonosítószámú mappába szoftveresen csak 1 db, a 
mappával azonos elnevezésű digitalizált dokumentum kerülhet szoftveresen bemásolásra. Így abban 
az esetben, ha egy adott fenntarthatósági nyilatkozathoz nyomon követési dokumentum is 
kapcsolódik, akkor azokat egy fájlba szkennelve (egy dokumentumként kezelve) lehet szoftveresen 
feltölteni az adott mappába. 

A szoftveres fájl betöltéshez a fájl elnevezéseket az alábbiakban leírtak szerint szükséges képezni. 

A biomassza és fenntarthatósági igazolások azonosítószámai minden esetben tartalmaznak perjelet, 
illetve más önkéntes fenntarthatósági rendszer szerinti fenntarthatósági nyilatkozat egyedi 
azonosítószámában is szerepelhetnek olyan karakterek, amelyeket az adott fájl nevének 
megadásakor nem lehet rögzíteni. 

A fenti esetben úgy kell eljárni, hogy a fájlnév elmentésekor meg nem engedett karaktereket 
elhagyjuk, vagy más karakterrel pótoljuk az alábbi példa szerint: 
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Fenntarthatósági 
nyilatkozat egyedi 
azonosítószáma 

Adatszolgáltatási Excel-
ben megadott egyedi 
azonosítószám 

A kapcsolódó dokumentum 
digitalizált változatának 
fájlneve 

BK/1234567890/1/2018 BK/1234567890/1/2018 BK123456789012018 

BK-1234567890-1-2018 

BK_1234567890_1_2018 

ISCC/1/2018/1234567890 
ISCC/1/2018/1234567890 ISCC120181234567890 

ISCC-1-2018-1234567890 

ISCC_1_2018_1234567890 

Nagyon fontos, hogy a perjelek helyére betűket tenni szigorúan tilos, a perjel elhagyható, esetleg 
kötőjellel, szóközzel vagy alávonással tagolható az igazolás azonosítószáma. 

A program a fentiek szerint az Adatszolgáltatási Excel sablonban rögzített egyedi azonosítószámok 
alapján generálja a megfelelő mappákat, majd pedig a megfelelően elnevezett fájlokat szoftveresen 
hozzájuk rendeli a csoportosan feltöltött dokumentumok közül. 

Abban az esetben, ha például olyan bejövő termelői deklarációkkal rendelkezik az adatszolgáltatásra 
kötelezett ügyfél, amelyek egyedi azonosítószáma teljes mértékben megegyező egy másikkal (azaz 
elveszti egyediségét), abban az esetben azokat egymástól valahogyan meg kell különböztetni az 



 

 

    
 

      
        

 
 

       
       
       

 
      

        
 

 
          

 
         

 
          

 
 
     

   
  

 
       

        
        

         
      

~ébih 

Igazolások feltbltése 

0 ... 
• r_. Bi omassza-ke reskedő 

. i=, TESlT_BK/123456789/001/2018 (üres) 
Aktuális mappába feltöltótt dokumentumok 

111 TESlT/1/2018 (üres) További dokumentum feltöltése 

• !=, TESlT_BK/123456789/002/2018 (üres) 

111 TESlT/ 2/2018 (üres) 

TESIT_ BK/123456789/003/2018 (üres) 

111 TESlT/3/2018 (üres) 

0 
Biomassza-ke 

DOKUMENTUMOK FELTOLTÉSE 

Név Feltöltés ideje Feltöltő személy Törlés 

Nincsenek feltöltött dokument umok. 

Igazolások feltöltése 

TÖMEGES FÁJLFELTÖLTÉS 

TESlT/1 

TESlT_BK 

TESlT/2 

TESlT_BK 

TESlT/3 

A Drag'n'Drop fe ltö ltéshez a fáj lokat közvetlenül a "Tallózás" gombra kell ráhúzni. 

ild■■+h♦ 

t 
M=iii·UM 

Adatszolgáltatási Excel-ben és a fájlnévben egyaránt. 

A fentieket az ISCC termelői deklarációk esetében látjuk legfőképpen elképzelhetőnek, ha az egyes 
termelők egymástól függetlenül az alábbiak szerint sorszámozzák a fenntarthatósági 
nyilatkozataikat. 

A termelő 1/2018 
B termelő 1/2018 
C termelő 1/2018 

Ebben az esetben célszerű, ha a termelői nyilatkozat azonosítószámát kiegészítik a termelő 
regisztrációs számával és ennek megfelelően tüntetik fel mind az Adatszolgáltatási Excel sablonban, 
mind pedig a szkennelt dokumentum nevében. 

A termelő 1/2018      1234567890/1/2018 (fájlnév: 123456789012018 vagy 1234567890-1-2018 
vagy 1234567890_1_2018) 
B termelő 1/2018       1001212121/1/2018 (fájlnév: 100121212112018 vagy 1001212121-1-2018 
vagy 1001212121_1_2018) 
C termelő 1/2018      1009876543/1/2018 (fájlnév: 100987654312018 vagy 1009876543-1-2018 
vagy 1009876543_1_2018) 

Dokumentumok tömeges feltöltésének menete 

A rendszer által generált mappába való tömeges dokumentum feltöltéshez kattintson a Tömeges 
fájlfeltöltés gombra. 
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A dokumentumok tömeges feltöltése megvalósulhat azáltal, hogy a Tallózás gombra kattintva 
kiválasztja a saját számítógépről, hogy mely dokumentumokat szeretné feltölteni vagy a 
Drag’n’Drop funkció segítségével a számítógép megfelelő mappájából kijelölt feltölteni kívánt 
digitalizált dokumentumokat – melyek a fentiekben részletezett helyes elnevezésekkel kerültek egy 
mappába lementésre – ikonjuknál fogva közvetlenül a Tallózás gombra ráhúzva. 



 

 
 

 

 

 
   

         
    

        
    

      
  

entumok száma: 0 Generált mappá 

mok száma, a generált mappák száma, az e 
a doboz fej lécében talá lható „frissítés" ( 0 

. Tómeges fáj lfeltö ltés 

A Drag' n' Drop fe ltö ltéshez a fájlo kat köz 

ild■HUW 

0 

TESZT_BK 

TESZT/2 

TESZT_BK 

TESZT/3 

Rendezés • 

Kedvencek 

Aszta l 

'1ébih 
Új mappa Jss . □ 

Név Módosítás dátuma Típus Méret 

>, TESZT 1 2018 2019.02.11.10:44 Adobe Acrobat D ... 35 KB 

~ TESZT 2 2018 2019.02.11.10:45 Adobe Acrobat D .. . 48 KB 

0 TESZT_3_2018 2019.02.11. 10:45 Adobe Acrobat D .. , 53 KB 

~ TESZT_BK_123456789_001_2018 2019.02.11.10:45 Adobe Acrobat D .. . 52 KB 

0 TESZT _BK_1234.56789 _002_2018 2019.02.11.10:46 Adobe Acrobat D ... 38 KB 

~ TESZT BK 123456789 003 2018 2019.02.11.10:46 AdobeAcrobat D .. . 50 KB 

□ 

___ •_ •_ ~----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~_~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_::-r---_-_-_-_-_-_-_-::" _____ ~ 
Fiij lnév. "T ESZT _BK_123456789_003_2018 " "T ESZT _1_2018 " "T ESZT _2_2018 " "TESZT _3_2018 " "TESZT _E • [ Mind en f áj l 

~===::::;::;----;=====; 
Meg nyitás. 1...-1 \ Mégs.e 

M:ifl·ii■ 

Rendezés ... 11 Megnyitás.AdobeAcrobat ReaderOC programmal Megosztás. ezzel ... Nyomtatás. ÚJ mappa 3=: ... ~ 

ffi 6 kije lölt e lem Módos.ítás dátuma: 2019.02.01 . 12:58 

M~ret: 247 KB 

Név 

~ TESZT12018 

~ TESZT22018 

~ TESZT32018 

~ TESZTBKl.234567890012018 

~ TESZTBKl.234567890022018 

~ TESZTBKl.2.34567890032018 

... ~ [_ 

Létrehozás dátuma : 2019.ü2.01.19:28 

Módos.ltás. dátuma Típus. 

2019.02.01.12:58 AdobeAc 

2019.02.01.12:58 AdobeAc 

2019.02.01. 12:58 AdobeAc 

2019.02.01. 12:58 AdobeAc 

2019.02.01. 12:58 AdobeAc 

2019.02.01.12:58 AdobeAc 

==---.....i 
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A program kilistázza az összes betallózott dokumentum nevét és méretét. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nagy számú dokumentumot kíván feltölteni egyszerre a 
feltöltés folyamata eltarthat pár percig. 

Amennyiben betallózásra került olyan dokumentum is, amelyet mégsem szeretne feltölteni, úgy a 
dokumentum melletti (piros X) gombbal törölhető. 

Amennyiben a helyes, azaz a feltölteni kívánt fájlokat választotta be, úgy a betöltést követően 
megjelenő Feltöltés gombra kattintva felmásolhatja azokat a BIONYOM rendszerbe. 



 

 

 
    

       
      

        
         

 

     
    

  

    
       

 

     
          

        

~ébih 
Tómeges fájlfeltöltés x 

A Drng'n'Drop feltö ltéshez a fájlokat közvetlen ül a "Ta llózás" gombra kell ráhúzni. 

+ TALLÓZÁS ,& FELTÖLTÉS 

t TESZT22018.pdf 

TESZT32018.pdf 

TESZTBK1234567890012018.pdf 

TESZTBK1234567890022018.pdf 

TESZTBK1234567890032018.pdf 

TESZT12018.pdf 

OMMM 
44.086 KB X 

49.252 KB X 

48.698 KB X 

32.945 KB X 

47.327 KB X 

31.19 KB X 

■=1t14i■ 

Tómeges fájlfeltöltés x 

A Drag'n'Drop feltö ltéshez a fájlokat közvetlenül a "Ta llózás'' gombra kell ráhúzni. 

+ TALLÓZÁS fii:iii1M 
c36c53b5221c96ed7d2b858d9ba663b5_306.pdf 

TESZT_1_2018.pdf 

TESZT_2_2018.pdf 

TESZT_3_2018.pdf 

TESZT_BK_123456789_001_2018.pdf 

TESZT_BK_123456789_002_2018.pdf 

TESZT_BK_123456789_003_2018.pdf 

31.013 KB 

35.748 KB 

48.441 KB 

53.647 KB 

52.872 KB 

37.919 KB 

51.146 KB 

X A Nincs a fájl nevével egyező mappa. 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

■=it.Q;M 

Amennyiben olyan dokumentumo(ka)t kíván feltölteni, amelye(ke)t az elnevezése alapján a program 
egyik a korábban feltöltött Adatszolgáltatási Excel alapján létrejött mappába sem tud elhelyezni, úgy 
azt a rendszer a betallózott dokumentum(ok) neve mellett a „Nincs a fájl nevével egyező mappa” 
szöveggel jelzi az adatszolgáltató számára. Ezen dokumentum(ok) nem fognak feltöltésre kerülni az 
adatszolgáltatási felületen létrejött egyik mappában sem, a dokumentum(ok) melletti (piros X) 
gombbal törölje az(oka)t. 

A tömeges fájlfeltöltésnél az Adatszolgáltatási Excel munkalapjain feltüntetett igazolás 
azonosítószámok alapján a rendszer karakter érzékeny ellenőrzést, összehasonlítást és összerendezést 
végez! 

Ennek értelmében, az egyes igazolások akkor lesznek hozzárendelhetőek a létrejött mappákhoz, ha 
azokban nincs elírás és az összerendezés megvalósítható! 

A dokumentumok feltöltésének sikerességét a dokumentum melletti (zöld pipa) jelzi, nagy számú 
dokumentum feltöltése esetén ez a folyamat hosszabb ideig tarthat. Amint az összes dokumentum 
feltöltésre került a Bezárás gombra kattintva az Információk az adatszolgáltatás állapotáról 
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'1ébih 

A Drag' n'Drop fe ltöltéshez a fáj lokat közvetlenül a "Tallóz.á,s" gombra kel l ráhúzni. 

+ TALLÓZÁS .!. FELTÖLTÉS iiiMMM 
TESZT22018.pdf 44.086 KB .,, 
TESZT32018.pdf 49.252 KB .,, 
TESZTBK1234567890012018.pdf 48.698 KB .,, 
TESZTBK1234567890022018.pdf 32.945 KB .,, 
TESZTBK1234567890032018.pdf 47.327 KB .,, 
TESZT12018.pdf 31.19 KB .,, 

• M=Jflfü■ 

Információk az adatrögzítés ál lar:1otáról ... 
Eddig feltöltött dokumentumok száma : 6 Generált mappák száma: 6 Jelenleg üres mappák száma: 0 Eddig fe ltöltött mappák száma: 6 

A feltöltött dokumentumok száma, a gener-ált mappák száma, az eddig feltöltött mappák szá ma, illetve az üres mappák száma az adat rögzítés során vá ltozhat. A da rabszám adatok 
friss ítéséhez katti ntson a doboz fejlécébe n ta lálható „fr issítés" ( 0 ) ikonra 

dobozban a frissítés ikonra nyomva ellenőrizhető, hogy minden üres mappa feltöltődött-e. 

A feltöltést követően megjelennek a feltöltéshez kapcsolódó adatok a felületen. A rendszerben 
rögzítésre kerül az adott fájl feltöltőjének neve és a fájl feltöltés ideje. Természetesen, ha a 
későbbiekben módosítani szeretné az adott mappa tartalmát, abban az esetben a mappára 
kattintva annak tartalma megismerhető és a korábban már rögzített dokumentum onnan a (piros 
X) gombbal törölhető. 

FONTOS! Csak és kizárólag a még le nem zárt adatszolgáltatás részét képző dokumentum(ok) 
törölhetőek! 

FONTOS! Amennyiben a kiállított és/vagy felhasznált fenntarthatósági nyilatkozatokhoz 
kapcsolódik nyomon követési dokumentum, úgy a fenntarthatósági nyilatkozatot és a hozzá 
kapcsolódó nyomon követési dokumentumot egy fájlként szükséges digitalizálni és azt a fájlt az 
Adatszolgáltatási Excel-ben is rögzített azonosítószámon elnevezni. Amennyiben kettő vagy több 
fájlt kíván feltölteni szoftveres úton ugyanazzal az elnevezéssel a programba, a program azt nem 
fogja megvalósítani, csakis a már korábban ugyanazon a néven feltöltött fájl felülírására van 
lehetőség! 
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~ébih 
Eddicfehöltött dokumentumok száma : 6 Generált mappák száma: 6 Jelenlec üres mappák száma: 0 Eddic feltöltött mappák száma: 6 

A feltöltött dokumentumok száma, a generált mappák sz 
frissítéséhez kattintson a doboz fejlécében talá lható „fris Tómeges fájlfeltöltés X 

0 
Biomassza-kereskedó 

TESZT_ BK/12 3456789/001/2018 

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatok rögzítése gomb 

adatszolgáltatás hivatalosan a tárgyidószakot követő év má 

A IE· utobbi letá1.:i~ Ata nod( sített mezők 

0 

A Drag'n'Drop fe ltöltéshez a fájlokat közvetlenül a "Tallózás" gombra kell ráhúzn i. 

ildMUW hiifriHW I l'i=iiM 
TESZT_1_2018.pdf 35.748 KB X Felülírás 

TESZT_2_2018.pdf 48.441 KB X Felülírás 

TESZT_3_2018.pdf 53.647 KB X Felülírás ... 
TESZT_ BK _ 123456789 _ 001 _ 2018.pdf 52.872 KB X Felülírás 

TESZT_ BK _ 123456789 _ 002 _ 2018.pdf 37.919 KB X Felülírás 

TESZT_ BK _ 123456789 _ 003 _ 2018.pdf 51.146 KB X Felülírás 

M=lfl·ii■ 

Biomassza-kereskedő tevéke nység 

0 
Biomassza-ke reskedő 

TIESZT _BK/ 123456789/ 001/ 2018 [ üres} ------------ _ 
TESZT/ 1/2018 1(üres) fom appa 

TESZT BK/ 123456789/ 0~ almappa 

TESZT/ 2/2018 1(üres) 

TESZT _BK/ 123456789/003/ 201 8 [üres} 

TESZT/ 3/ 2018 1(üres) 

TESZT_ BK/123456789/001/2018 ( üres) 

TESZT/ 1/ 2018 {üres) 

További dokumentum fe ltöltése 

DOKUMENTUMOK FELTOLTÉSE 

TESZT _BK/ 123456789/ 002/2018 {üres) 

TESZT/ 2/ 2018 {üres) 
Név Feltöltés ideje Feltoltó nemély Tórlés 

TESZT _BK/ 123456789/ 003/ 2018 (üres) 

111 TESZT/ 3/ 2018 {üres) 
Nincsenek feltöltött dokumentumok. 

Dokumentumok feltöltése során létrejött mappa elnevezések és színkódok 

Az Adatszolgáltatási Excel-ben rögzített adatok és adatkapcsolatok alapján automatikusan generált 
mapparendszerben az adott tevékenység (biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-
forgalmazó) alatt kerül felsorolásra a tárgyidőszakban kiállított és felhasznált fenntarthatósági 
nyilatkozatok egyedi azonosítószáma. 

A kiállított igazolás mappák, azaz a főmappák képezik az első szintet, még az alapigazolás mappák, 
azaz az almappák a második szintet. 

Az igazolások feltöltése során továbbá színkódok és egyéb jelzések is segítik az adatszolgáltató 
munkáját. 

Amennyiben egy főmappa piros (üres), abban az esetben a főmappába nem került feltöltésre 
dokumentum és legalább egy olyan almappája van, amely üres. 

Amennyiben egy főmappa piros (de nem üres), abban az esetben a főmappába feltöltésre került 
dokumentum, de még legalább egy olyan almappája van, amely üres. 
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'1ébih 
0 

..... Bi oma ssza-ke reskedő 

.... TESZT_BK/123456789/ 001/2018 

Biomassza - ke reskedő 

TESZT_ BK/123456789/001/2018 

111 TESZT/ 1/ 2018 (üres) 

► 111 TESZT_BK/ 123456789/002/ 2018 (üres) 

► 111 TESZT_BK/ 123456789/ 003/ 2018 (üres) 

0 
..... 

Biomassza - ke reskedő 

TESZT_BK/123456789/001/2018 (üres) 

111 il$f1rPiJtO!i 
TESZT _BK/ 123456789/002/ 2018 (ü res) 

TESZT _BK/ 123456789/003/2018 (ü res) 

0 
..... 

Biomassza - ke reskedő 

TESZT_ BK/123456789/001/2018 

111 TESZT/1/2018 

TESZT _BK/ 123456789/002/2018 (üres) 

TESZT _BK/123456789/003/2018 (üres) 

TESZT/ 1/2018 (ü res) 

► TESZT_BK/123456789/002/201 8 (ü res) 

► TESZT_ BK/123456789/003/2018 ( üres) 

További dokumentum feltöltése 

DOKUMENTUMOK FELTOLTÉSE 

Név Feltöltés ideje Feltöltő személy Tórlés 

TESZT_ BK _ 123456789 _ 001 _ 2018.PDF 0 

Bi oma ssza-ke reskedő 

.... TESZT_BK/123456789/001/2018 (ü res) 

TESZT / 1/2018 

► TESZT _BK/ 123456789/002/2018 ( üres) 

► TESZT _ BK/ 123456789/003/2018 ( üres) 

További do kume nt um feltö ltése 

DOKUMENTUMOK FELTOLTÉSE 

Név Feltöltés ideje Feltöltő személy Tórlés 

..... 

► 

► 

TESZT_1_2018. pdf 

Bi o massza-kereskedő 

TESZT_BK/123456789/001/2018 

TESZT / 1/2018 

TESZT _BK/123456789/ 002/2.018 ( üres) 

TESZT _BK/123456789/ 003/2018 ( üres) 

0 

További dokumentum fe ltölt ése 

DOKUMENTUMOK FELTOLTÉSE 

Név Feltöltés ideje Feltöltő személy lörlés 

TESZT_ BK _ 123456789 _ 001 _ 2018. PDF 0 

17 

Amennyiben egy főmappa sárga (üres), abban az esetben az almappáit feltöltötte az 
adatszolgáltató, azonban a főmappát még nem. 

Amennyiben egy főmappa zöld színű, abban az esetben az adatszolgáltató mind a főmappába, mind 
annak almappáiba feltöltött dokumentumokat. 



 

 

 
 

        
   

    
     

    
 

 

 
 

    
           

      
       

 

 
 
 
        

      
      

 
 

0 
Biomassza-ke reskedö 

TESZT_ BK/123456789/001/2018 

~ ilif◄fllfl•H:J 
► 111 TESZT_BK/ 123456789/ 002/2018 (üres) 

TESZT _ BK/ 123456789/ 003/2018 (üres) 

0 
..... 

~ébih 
További dokumentum fe ltöltése 

DOKUMENTUMOK FELTOLT É SE 

Név Feltöltés ideje Feltöltö személy Törlés 

TESZT_1_2018.pdf 

Biomassza-kereskedő 

...,. TESZT_ BK/123456789/001/2018 

111 TESZT/1/2018 

....- f.. TESZT_ BK/123456789/002/2018 

TESZT/2/2018 

TESZT_ B IK/1234567 89/ 003/2018 

0 

Információk az adatrögzítés állapotáról 0 

Eddig fe ltö ltött dokum e ntumok szá ma : 6 Ge ne rá lt mappá k szá ma : 6 Je len leg üres map pá k .száma: O Eddig feltöltött ma ppák száma: 6 

A fe ltöltö tt dokumentu mok száma 1 a gene rá lt mappák szfima 1 az eddig fe lt öltö tt ma pp ák száma, ill etve az üres ma ppá k száma az adat rögzítés során változhat. A darabszám ada tok 
fr issítéséhez kattintson a doboz fejlécében ta lá lható 1,fr issít és11 ( O } ikonra 

0 
• r.. l•il·l··'hf11Mffl@ 

TESZT_BK 123456789 OOl '2018 

111 TESZT l '2018 

TESZT_BK 123456789 002'2018 

111 TESZT2 ·2018 

- ~ TESZT_BK 123456789 003'2018 

111 TESZT 3'2018 

Igazolások feltöltése 

Sikeres mentés! 

Amennyiben egy főmappa szürke színű, abban az esetben az adatszolgáltató a főmappába töltött 
dokumentumot, azonban az Adatszolgáltatási Excel-ben nem került megadásra a kiállított 
nyilatkozat mellé a felhasznált fenntarthatósági nyilatkozat(ok) egyedi azonosítószáma(i). Ilyen 
esetben az adatszolgáltatónak javítani kell az Adatszolgáltatási Excel fájlt, azaz a kiállított 
nyilatkozathoz szükséges hozzárendelnie az ahhoz felhasznált fenntarthatósági nyilatkozat(ok) 
egyedi azonosítószámát. 18 

Amennyiben az adatszolgáltató az Adatszolgáltatási Excel-ben foglalt adatok és adatkapcsolatok 
alapján legenerált összes mappába feltöltötte a kapcsolódó dokumentumokat, abban az esetben az 
összes mappa zöld színre vált, az Információk az adatrögzítés állapotáról dobozban a rendszer jelzi, 
hogy az összes generált mappa feltöltésre került. 

Lezárást követően kapott hivatalos értesítő üzenet és kilépés az adatrögzítő felületről 

Az adatok rögzítésének megtörténtéről minden esetben az Adatok rögzítése gombra történt 
kattintást követően megjelenő Sikeres mentés! rendszer üzenet tájékoztat. 



 

 
 

 

         
      

 
      

         
  

 

 
 

            
       

                                                                          

 
   
   
 
 
 
 

.iébih Sikeres mentes' 

Adatszolgáltatás 

Rendszerüzenet 

'1ébih 

A programból történő kilépés az adatszolgá ltatási 
felü letet megjelenftó weblap bezárásával történik! 

Az adatszolgáltatás benyújtása sikeresen megtörtént. A hfvatalos értesítöt a Cégkapu/ KAÜ {Ügyfélkapu) tárhelyén tekintheti meg. 

Q NEBIH.SIONYOM.W:- X 

~ e O I i &'nságos 
~---------------

• • • Alka lma.zások 

ílébih 
Adatszolgáltatás 

VISSZA A FŐOLDALRA 

A programból történő kilépés az adatszolgáltatási 
felü letet megjelen ítő weblap bezárásával történik! 

Adatrögzítö neve 

» 

FONTOS! Az Adatok rögzítése gombbal csak menti a munkamenetet, a Lezárás gombra kattintva 
válik lezárttá és a hatóság felé hivatalosan benyújtottá az adatszolgáltatás! 

Tehát az adatszolgáltatás hivatalosan a Lezárás gomb megnyomását követően fog benyújtásra 
kerülni, amelyről a hivatalos értesítőt a Cégkapu/KAÜ (Ügyfélkapu) tárhelyén tekintheti meg a 
lezárást követően. 
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Az adatrögzítő felületről történő kilépéshez (lásd: a) zárja be a felületet megjelenítő weblapot vagy 
(lásd: b) zárja be az internet böngészőt. 

(a) (b) 
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