BIONYOM TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Asszonyom/Uram!
2017. szeptember 23-ától egy új hatósági nyilvántartás került bevezetésre, a bioüzemanyagok és folyékony
bio-energiahordozók nyomonkövethetőségi nyilvántartása (továbbiakban: BIONYOM nyilvántartás). A
BIONYOM nyilvántartással összefüggő hatályos rendelkezéseket a 2022. január 1-jén hatályba lépett, a
bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok
fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza. A BIONYOM nyilvántartás pedig már nem csak a
bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók, de a termesztett és nem termesztett biomasszából
előállított tüzelőanyagok hatósági nyomonkövethetőségét is szolgálja.
▪ 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 bioenergiahordozó, 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).
A BIONYOM nyilvántartás közérdekű adatait a Nébih a honlapján közzéteszi, azt tehát bárki, bármikor
megtekintheti, kereskedelmi partnereit ellenőrizheti!
▪ Fenntarthatósági nyilatkozatnak minősül (és BIONYOM regisztrációs kötelezettséget von maga után)
a) a biomassza igazolás, a fenntarthatósági igazolás,
b) az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 29-31. cikkének átültetését szolgáló más
tagállami jogszabály szerint kiállított dokumentum,
c) az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése alapján hozott
bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer (pl. ISCC) előírásaival
összhangban kiállított dokumentum és
d) az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikk (4) bekezdése szerint az Európai
Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított
dokumentum.
Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet alkalmazásában, a továbbiakban is alapkövetelmény a
fenntarthatósági igazolás (a BÜHG-rendszer szerinti fenntarthatósági nyilatkozat) kiállításához a
BÜHG nyilvántartásban való szereplés, így azon biomassza-kereskedőnek, biomassza-feldolgozóknak
és üzemanyag-forgalmazóknak, akik a BÜHG-rendszer hatálya szerinti fenntarthatósági igazolást is
ki akarnak állítani, legkésőbb az igazolás kiállításakor a BÜHG nyilvántartásban is szerepelniük kell.
Lényeges kiemelni, hogy a BIONYOM és BÜHG nyilvántartásba csak és kizárólag a biomasszakereskedőknek, biomassza-feldolgozóknak és üzemanyag-forgalmazóknak kell a regsiztrációjukat
kérelmezniük. A biomassza-termelőknek nincs BÜHG vagy BIONYOM nyilvántartásna vételi
kötelezettsége!
Az alábbi táblázatban összegeztük, hogy az egyes fenntarthatósági nyilatkozatok kiállításának milyen
nyilvántartásba vétel a feltétele.
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▪ Nyomonkövetési dokumentumok
A Korm. rendelet alkalmazásában, ha a BIONYOM ügyfél Magyarország területén végzi biomasszával,
köztes termékkel, bioüzemanyaggal, folyékony bio-energiahordozóval vagy termesztett és nem termesztett
biomasszával (a továbbiakban: termék) kapcsolatos, a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét,
akkor a termék hatósági nyomon követhetősége érdekében az általa felvásárolt vagy értékesített, továbbá
bérfeldolgozásra átadott vagy annak keretében általa előállított termék vonatkozásában köteles az általa
kiállított fenntarthatósági nyilatkozathoz (kivételt képez ez alól a fenntarthatósági igazolás) és az annak
alapját képező fenntarthatósági nyilatkozathoz (kivételt képez ez alól a biomassza igazolás) kapcsolódóan a
Korm. rendelet szerinti esetekben nyomon követési dokumentumokat kiadni és gyűjteni.
Fontos, hogy a BÜHG-rendszer szerinti biomassza és fenntarthatósági igazolásoktól eltérő fenntarthatósági
dokumentumokhoz – amennyiben azok nem tartalmazzák a Korm. rendelet 9. és 10. melléklete szerinti
adattartalmú nyomon követési dokumentumokban megjelölt adatokat - a Korm. rendelet fent jelölt számú
melléklete szerinti nyomon követési dokumentumot kell csatolni annak érdekében, hogy az adott
fenntartható termék hatóságilag nyomonkövethető legyen.
▪ A nyomonkövetési dokumentumok kiadására és gyűjtésére vonatkozó határidők
A Korm. rendelet alkalmazásában a BIONYOM ügyfél, a Korm. rendelet 9. és a 10. melléklet szerinti
nyomon követési dokumentumokat abban az esetben köteles gyűjteni az általa felhasznált, vagy kiadni az
általa kiállított fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként, amennyiben az érintett fenntarthatósági
nyilatkozatok nem tartalmazzák maradéktalanul a hivatkozott mellékletekben foglalt kötelező
adattartalmat.
A Korm. rendelet 9. mellékletében a biomassza-termelők által kiadott fenntarthatósági nyilatkozattal kísért
termékekre vonatkozó minimális adattartalom, még a Korm. rendelet 10. mellékletében a biomasszakereskedők, -feldolgozók és üzemanyag-forgalmazók által kiállított fenntarthatósági nyilatkozattal kísért
termékekre vonatkozó minimális adattartalom került rögzítésre.
A nyomon követési dokumentum minden esetben az érintett fenntarthatósági nyilatkozat mellékletét kell,
hogy képezze és az éves adatszolgáltatás részeként a Nébih részére elektronikus úton be kell nyújtani.

▪ BIONYOM elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatos információk
A Korm. rendelet alapján a BIONYOM nyilvántartásba a BIONYOM ügyfél köteles feltölteni a
tárgyidőszakban kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok, az azok kiállításának alapját képező
fenntarthatósági nyilatkozatok és a kapcsolódó – a Korm. rendelet 9. és 10. melléklete szerinti - nyomon
követési dokumentumok digitalizált változatát és a dokumentumok megfelelő adatait egy Adatszolgáltatási
Excel táblázatban rögzítve a NÉBIH honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba.
A BIONYOM ügyfél a tárgyévet követő év március 20-ig köteles a NÉBIH honlapján elérhető BIONYOM
nyilvántartásba a teljes tárgyévről adatot szolgáltatni a portal.nebih.gov.hu oldalon elérhető Ügyfélprofil
Rendszeren keresztül.
Az elektronikus adatszolgáltatáshoz használandó Adatszolgáltatási Excel elérhetőségéről, az
adatszolgáltatás menetéről, az adatszolgáltatáshoz használandó nyomtatványról, az esetlegesen
szükséges meghatalmazás elkészítésének menetéről és az elektronikus adatszolgáltatási felületről
tájékoztatást az alábbi lépések betartásával elérhető felületen talál:
http://portal.nebih.gov.hu → Információk → Laboratórium/Egyéb → Lakossági → Bioüzemanyag → A
fenntartható bioüzemanyag-termeléssel és elektronikus adatszolgáltatással összefüggő tájékoztatók
▪ 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 email 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
BÜHG/BIONYOM nyilvántartásban
szereplő ügyfelek nyilvános adatai

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

