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Tisztelt Hölgyem/Uram!
Tájékoztatom, hogy a 2018. évi II. féléves BIONYOM adatszolgáltatás benyújtására szolgáló – a
NÉBIH Ügyfélprofil rendszerén keresztül – elérhető elektronikus adatszolgáltató felületet
hatóságom 2019. február 20. napján megnyitja az ügyfelek részére.
Abban az esetben, ha a hivatkozott tárgyidőszakra vonatkozóan keletkezett adatszolgáltatási
kötelezettsége hatóságom felé, úgy az alábbiakban leírtakat fokozottan a figyelmébe ajánlom!
A 2018. évi II. féléves BIONYOM adatszolgáltatás (a továbbiakban: adatszolgáltatás)
• benyújtási határideje 2019. március 20. éjfél,
• kizárólag elektronikus úton nyújtható be a NÉBIH Ügyfélprofilon keresztül elérhető BIONYOM
nyilvántartás adatszolgáltatói felületén,
• a NÉBIH honlapján közzétett Adatszolgáltatási Excel felhasználásával,
• cégek és meghatalmazott útján eljárni kívánó ügyfelek esetében kizárólag a meghatalmazott
nevére szóló aktív, a BIONYOM adatszolgáltatásra feljogosító meghatalmazással terjeszthető
elő!
A BIONYOM adatszolgáltatói felület használatához elsősorban a Google Chrome és a Mozilla Firefox
böngésző legfrissebb verziója javasolt.
A fentiekkel összefüggésben nyomatékosan felhívom a figyelmét, hogy ide kattintva érhetők el
 az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó meghatalmazás elkészítéséhez,
 az Adatszolgáltatási Excel kitöltéséhez, valamint
 a BIONYOM elektronikus adatrögzítő felület működését bemutató tájékoztatóink!
Az Adatszolgáltatási Excel-ben pontosan és maradéktalanul fel kell tüntetni
• a 2018. július 1. és 2018. december 31. között
• biomassza-kereskedői, biomassza-feldolgozói vagy üzemanyag-forgalmazói tevékenységi körben
• kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok és az azokhoz esetlegesen kapcsolódó nyomon követési
dokumentumok,
• valamint a kiállított fenntarthatósági nyilatkozatok alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatok és az
azokhoz esetlegesen kapcsolódó nyomon követési dokumentumok vonatkozó adatait és az azokon
feltüntetett nyilatkozatokat.
Az adatszolgáltatás részeként fel kell tölteni
• az Adatszolgáltatási Excel-ben feltüntetett adatok hitelességét alátámasztó összes fenntarthatósági
nyilatkozat (kiállított és felhasznált)
• és az azokhoz esetlegesen kapcsolódó nyomon követési dokumentumok digitalizált változatát.

Új funkciók a BIONYOM adatrögzítő felületen
A fejlesztéseknek köszönhetően olyan új funkciók váltak elérhetővé a BIONYOM adatrögzítő felületen,
mint a drag and drop és a csoportos fájlfeltöltés funkció (de természetesen a korábbi tallózásos
módszerrel is van lehetőség fájlokat másolni).
Az új funkciók problémamentes használata csak abban az esetben biztosítható, ha az
adatszolgáltatásra kötelezett betartja az Útmutató BIONYOM elektronikus adatszolgáltatási
felület használatához c. kiadványunk 3. fejezet (Az adatok rögzítésének menete) 2. alfejezetének
(Dokumentumok szoftveresen történő tömeges feltöltésének feltételei) rendelkezéseit!
További fontos információk!
• 2017. szeptember 23-tól új adattartalmú biomassza és fenntarthatósági igazolások kerültek
publikálásra a NÉBIH honlapján;
• 2019. február 13-tól megújultak az egyes bejelentőlapok, kérjük, hogy a továbbiakban ezeket
használják;
• biomassza igazolás fenntarthatósági igazolás kiállításához nem használható fel jogszerűen, ha a
biomassza igazoláson valamely kötelezően feltüntetendő adat (pl. MePAR szerinti táblasorszám) nem
szerepel;
• a nyomon követési dokumentum nem minősül fenntarthatósági nyilatkozatnak, azzal semmilyen
termék fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelősége nem igazolható;
• a hiányos adattartalmú nyomon követési dokumentummal nem igazolható az adott termék
nyomon követhetősége;
• amennyiben a BIONYOM ügyfél által felhasznált fenntarthatósági nyilatkozaton nem szerepel
az adott termék nyomon követhetőségéhez szükséges összes adat, abban az esetben a BIONYOM
ügyfél felelőssége, hogy a hiányzó adattartalommal ellátott nyomon követési dokumentumot a
partnerétől beszerezze és az adatszolgáltatása részeként a BIONYOM nyilvántartásba határidőben
feltöltse (ennek elmaradása esetén szankcionálható);
• sem a biomassza igazolás, sem pedig a fenntarthatósági igazolás nem minősül nyomon követési
dokumentumnak, így azok nem használhatók fel más önkéntes fenntarthatósági rendszer (pl. ISCC
rendszer) előírásai szerint kiállított fenntarthatósági nyilatkozat (pl. ISCC EU farm nyilatkozat vagy
ISCC delivery note) mellékleteként az adott termék nyomon követhetőségének igazolására
Felhívom a figyelmét, hogy abban az esetben, ha a továbbiakban nem kíván az Elektronikus Ügyfél
Tájékoztató Rendszerből (EÜTR) tájékoztató levelet kapni, úgy jelen levélre válaszolva kérje e-mail
címének törlését a rendszerünkből.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!
Budapest, 2019. február 15.
Tisztelettel:
Zsigmond Richárd s.k.
igazgató
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