Kérelem BÜHG nyilvántartásba történő felvételhez, nyilvántartásba vételi idő hosszabbításához
vagy nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vételhez
- TERMÉSZETES SZEMÉLY RÉSZÉRE (Büat.- 1/A. számú formanyomtatvány)
(1)

Kérelmező neve: ________________________________________________________________________________

(2)

Kérelmező születési helye: ________________________________________________________________________

(3)

Kérelmező születési ideje: ______________________________________

(4)

Kérelmező anyjának neve: ________________________________________________________________________

(5)

Kérelmező lakcíme: ____________________________________________________________________________

(6/1)

Kérelmező levelezési címe: _______________________________________________________________________

(6/2)

Kérelmező elérhetőségei:

Telefon: _____________________________ E-mail cím*: _________________________________________________
*

Amennyiben a kérelemben feltünteti e-mail címét, úgy automatikusan regisztráljuk az elektronikus ügyfél tájékoztató rendszerbe (EÜTR).
tájékoztatást kaphat a BÜHG/BIONYOM nyilvántartással összefüggő legfrissebb hírekről, az esetleges jogszabályváltozásokról.

(7)

Így folyamatos

Kérelmező regisztrációs száma**: _________________________

**

Regisztrációs számként megadható: A Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében megállapított,
az ügyfél egyedi azonosítását szolgáló szám; vagy az adóraktári engedély száma; vagy a bejegyzett kereskedői engedély száma; vagy az eseti bejegyzett
kereskedői engedély szám; vagy a jövedéki engedély száma.
(8)

Fent nevezett (kérelmező)
biomassza-kereskedői ***
biomassza-feldolgozói ***
üzemanyag-forgalmazói***

tevékenységi körben kérelmezem a
BÜHG nyilvántartásba vételemet***
BÜHG nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vételemet ***
BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának további 1 évvel történő meghosszabbítását***
(***Kérjük, hogy a megfelelő rubrikákban jelölje egy-egy x-szel, hogy milyen tevékenységi körben és milyen típusú nyilvántartásba vételi eljárást kezdeményez!)
(9)

Nyilatkozat a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetésének
módjáról, elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett
intézkedésekről:

(10)

Nyilatkozom, hogy a személyes adataim BÜHG nyilvántartásban történő kezeléséhez
hozzájárulok
nem járulok hozzá!

(11)

Nyilatkozom, hogy a nevemnek, a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján történő közzétételéhez
hozzájárulok
nem járulok hozzá!

(12)

A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez a jogszabályban meghatározott, az eljárás lefolytatásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj (a fizetendő összeggel kapcsolatosan az utolsó oldalon talál információkat) megfizetését
igazoló okirat egyszerű másolati példányát!

A KÉRELEM (13)-(23) PONTJAI SZERINTI ADATOK ÉS DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA, KIZÁRÓLAG BIOMASSZAFELDOLGOZÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL KÉRELMEZÉSE ESETÉN KÖTELEZŐ!
(13)

Az alkalmazott technológia szöveges leírása (amennyiben a biomassza-feldolgozó által alkalmazott technológia
szöveges leírása az alábbi rubrikában nem fér el, abban az esetben a kérelem mellékleteként becsatolható a kért
nyilatkozat):

(14)

Alapanyagok KN-kódja:
Biomassza KN-kódja: __________________________
Köztes termék KN-kódja: __________________________

(15)

Melléktermék KN-kódja: __________________________

(16)

Végtermék KN-kódja: __________________________

(17)

Hulladék KN-kódja: __________________________

(18)

Az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, a hulladék közötti számszerű
összefüggést leíró technológiai együtthatók:

(19)

A köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót előállító üzem maximális éves
kapacitása végtermék szerinti bontásban:

(20)

A gyártáshoz kapcsolódóan nyilatkozom, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása
alapértelmezett érték
tényleges érték
diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek kombinációja
alapján történik.

(21)

Alapértékek alkalmazása esetén azok értéke (gCO2eq/MJ):

(22)

Tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek
kombinációjának alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékei (gCO2eq/MJ):

(23)

Ha a biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan a kérelmező a
(20)-(22) pontokban rögzített kibocsátási komponensek meghatározásához a bioüzemanyag fenntarthatósági
követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
szóló miniszteri rendeletben nem szereplő ÜHG kibocsátás elkerülés értéket használ a termelésre, szállításra,
feldolgozásra vagy ezek összértékére vonatkozóan, a kérelmezőnek a számításra vonatkozó független szakértő által
ellenjegyzett dokumentummal kell igazolnia annak megfelelőségét! A számításra vonatkozó független szakértő által
ellenjegyzett dokumentum a kérelemhez csatolandó!
Keltezés: _________________________, ___________________
helység

dátum

______________________________________________
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA

FONTOS INFORMÁCIÓK!
Fenntarthatósági igazolás kiállítására kizárólag az jogosult, aki a BÜHG nyilvántartásban és a BIONYOM
nyilvántartásban is egyidejűleg szerepel!
A BÜHG nyilvántartásba vételre és a nyilvántartásba vétel meghosszabbítására irányuló eljárás igazgatási
szolgáltatási díja 55.000,- Ft.
A törlést követő ismételt BÜHG nyilvántartásba vételre irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 90.000,- Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtása előtt kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számlájára
(10032000-00289782-00000000) megfizetni. Nyilvántartásba vétel és annak meghosszabbítása esetén, a banki
átutalás alkalmával a természetes személynek fel kell tüntetnie a közlemény rovatban az adóazonosító jelét; a 16.1.
számú jogcím azonosítót és a „BÜHG” mozaikszót.
Törlést követő ismételt nyilvántartásba vétel esetén, a banki átutalás alkalmával a természetes személynek fel kell
tüntetnie a közlemény rovatban az adóazonosító jelét; a 16.2.1. számú jogcím azonosítót és a „BÜHG” mozaikszót.
A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor az elmaradt adatszolgáltatásait (amennyiben van ilyen) pótolnia kell a
kérelem benyújtásával egy időben, valamint elmaradt adatszolgáltatásonként +30.000,- Ft igazgatási szolgáltatási
díjat kell megfizetnie a NÉBIH számlájára. Ebben az esetben a fentieken kívül a 16.2.2. jogcím azonosítót és a
„hiányzó adatszolgáltatás pótlása” szövegrészt is fel kell tüntetnie a banki átutalás közlemény rovatában.
A kitöltött kérelmet személyesen, e-papír szolgáltatás keretén belül vagy postai úton lehet eljuttatni a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.)!
A kérelem benyújtható ügyfélfogadási időben (kedden és csütörtökön 9-11 óráig) a következő címen: Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság (1143 Budapest, Tábornok u. 2.
B. ép. I. em.)
Fentiekkel összefüggésben tájékoztatom, hogy a https://portal.nebih.gov.hu/ oldalon elérhető az Ügyfélprofil
rendszer (ÜPR), amelyen keresztül elektronikus úton is, kényelmesen intézheti ügyeit.
Az ÜPR-be ügyfélkapus azonosítást követően tud belépni, ahol az alábbi lépésekkel juthat el a BÜHG és BIONYOM
nyilvántartással, illetve az éves elektronikus adatszolgáltatással összefüggő ügyekhez:
Bejelentkezés --> Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás --> Földművelésügy -->Bioüzemanyag
Az adott ügyet kiválasztva az ÜPR minden esetben a képernyő jobb felső sarkában jelzi, hogy Ön kinek nevében jár el,
mint bejelentkezett felhasználó.
FONTOS!
A kérelemben feltüntetett adatokban bekövetkező változást 15 napon belül be kell jelenteni a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságnak!
A BIONYOM nyilvántartással kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a +36 (1) 336-9488; +36 (70) 436-05-24; +36
(70) 399-51-69; +36 (30) 171-36-69; +36 30 169-22-01 telefonszámokon, illetve elolvashatja tájékoztatóinkat,
hírleveleinket a NÉBIH honlapján (portal.nebih.gov.hu).

Kérelem BÜHG nyilvántartásba történő felvételhez, nyilvántartásba vételi idő hosszabbításához
vagy nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vételhez
- EGYÉNI VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE (Büat.- 2/A. számú formanyomtatvány)
(1)

Kérelmező neve: _______________________________________________________________________________

(2)

Kérelmező lakcíme: _____________________________________________________________________________

(3)

Kérelmező adószáma: ______________________________

(4)

Kérelmező egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: ___________________________________________________

(5/1)
(5/2)

Kérelmező levelezési címe: ______________________________________________________________________
Kérelmező elérhetőségei:

Telefon: _____________________________ E-mail cím*: _________________________________________________
*Amennyiben a kérelemben feltünteti e-mail címét, úgy automatikusan regisztráljuk az elektronikus ügyfél tájékoztató rendszerbe (EÜTR).
tájékoztatást kaphat a BÜHG/BIONYOM nyilvántartással összefüggő legfrissebb hírekről, az esetleges jogszabályváltozásokról.
(6)

Így folyamatos

Kérelmező regisztrációs száma**: _________________________

**Regisztrációs számként megadható: A Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében
megállapított, az ügyfél egyedi azonosítását szolgáló szám; vagy az adóraktári engedély száma; vagy a bejegyzett kereskedői engedély száma; vagy az eseti
bejegyzett kereskedői engedély szám; vagy a jövedéki engedély száma.
(7)

Fent nevezett (kérelmező)
biomassza-kereskedői ***
biomassza-feldolgozói ***
üzemanyag-forgalmazói***

tevékenységi körben kérelmezem a
BÜHG nyilvántartásba vételemet***
BÜHG nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vételemet ***
BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának további 1 évvel történő meghosszabbítását***
(***Kérjük, hogy a megfelelő rubrikákban jelölje egy-egy x-szel, hogy milyen tevékenységi körben és milyen típusú nyilvántartásba vételi eljárást kezdeményez!)
(8)

Nyilatkozat a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetésének
módjáról, elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett
intézkedésekről:

(9)

A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez a jogszabályban meghatározott, az eljárás lefolytatásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati példányát!

A KÉRELEM (10)-(19) PONTJAI SZERINTI ADATOK ÉS DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA, KIZÁRÓLAG BIOMASSZAFELDOLGOZÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL KÉRELMEZÉSE ESETÉN KÖTELEZŐ!
(10)

Az alkalmazott technológia szöveges leírása (amennyiben a biomassza-feldolgozó által alkalmazott technológia
szöveges leírása az alábbi rubrikában nem fér el, abban az esetben a kérelem mellékleteként becsatolható a kért
nyilatkozat):

(11)

Alapanyagok KN-kódja:
Biomassza KN-kódja: __________________________
Köztes termék KN-kódja: __________________________

(12)

Melléktermék KN-kódja: __________________________

(13)

Végtermék KN-kódja: __________________________

(14)

Hulladék KN-kódja: __________________________

(15)

Az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, a hulladék közötti számszerű
összefüggést leíró technológiai együtthatók:

(16)

A köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót előállító üzem maximális éves
kapacitása végtermék szerinti bontásban:

(17)

A gyártáshoz kapcsolódóan nyilatkozom, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása
alapértelmezett érték
tényleges érték
diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek kombinációja
alapján történik.

(18)

Alapértékek alkalmazása esetén azok értéke (gCO2eq/MJ):

(19)

Tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek
kombinációjának alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékei (gCO2eq/MJ):

(20)

Ha a biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan a kérelmező a
(17)-(19) pontokban rögzített kibocsátási komponensek meghatározásához a bioüzemanyag fenntarthatósági
követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
szóló miniszteri rendeletben nem szereplő ÜHG kibocsátás elkerülés értéket használ a termelésre, szállításra,
feldolgozásra vagy ezek összértékére vonatkozóan, a kérelmezőnek a számításra vonatkozó független szakértő által
ellenjegyzett dokumentummal kell igazolnia annak megfelelőségét! A számításra vonatkozó független szakértő által
ellenjegyzett dokumentum a kérelemhez csatolandó!
Keltezés: _________________________, ___________________
helység

dátum

______________________________________________
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA

FONTOS INFORMÁCIÓK!
Fenntarthatósági igazolás kiállítására kizárólag az jogosult, aki a BÜHG nyilvántartásban és a BIONYOM
nyilvántartásban is egyidejűleg szerepel!
A BÜHG nyilvántartásba vételre és a nyilvántartásba vétel meghosszabbítására irányuló eljárás igazgatási
szolgáltatási díja 55.000,- Ft.
A törlést követő ismételt BÜHG nyilvántartásba vételre irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 90.000,- Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtása előtt kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számlájára
(10032000-00289782-00000000) megfizetni.
Nyilvántartásba vétel és annak meghosszabbítása esetén, a banki átutalás alkalmával az egyéni vállalkozónak fel kell
tüntetnie a közlemény rovatban az adószámát; a 16.1. számú jogcím azonosítót és a „BÜHG” mozaikszót.
Törlést követő ismételt nyilvántartásba vétel esetén, a banki átutalás alkalmával az egyéni vállalkozónak fel kell
tüntetnie a közlemény rovatban az adószámát; a 16.2.1. számú jogcím azonosítót és a „BÜHG” mozaikszót.
A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor az elmaradt adatszolgáltatásait (amennyiben van ilyen) pótolnia kell a
kérelem benyújtásával egy időben, valamint elmaradt adatszolgáltatásonként +30.000,- Ft igazgatási szolgáltatási
díjat kell megfizetnie a NÉBIH számlájára.
Ebben az esetben a fentieken kívül a 16.2.2. jogcím azonosítót és a „hiányzó adatszolgáltatás pótlása” szövegrészt is
fel kell tüntetnie a banki átutalás közlemény rovatában.
A kitöltött kérelmet személyesen, e-papír szolgáltatás keretén belül vagy postai úton lehet eljuttatni a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.)!
A kérelem megfelelő meghatalmazással - cégjegyzésre jogosult által személyesen is - benyújtható ügyfélfogadási
időben (kedden és csütörtökön 9-11 óráig) a következő címen: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság (1143 Budapest, Tábornok u. 2. B. ép. I. em.)
Fentiekkel összefüggésben tájékoztatom, hogy a https://portal.nebih.gov.hu/ oldalon elérhető az Ügyfélprofil
rendszer (ÜPR), amelyen keresztül elektronikus úton is, kényelmesen intézheti ügyeit.
Az ÜPR-be ügyfélkapus azonosítást követően tud belépni, ahol az alábbi lépésekkel juthat el a BÜHG és BIONYOM
nyilvántartással, illetve az éves elektronikus adatszolgáltatással összefüggő ügyekhez:
Bejelentkezés --> Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás --> Földművelésügy -->Bioüzemanyag
Az adott ügyet kiválasztva az ÜPR minden esetben a képernyő jobb felső sarkában jelzi, hogy Ön kinek a nevében jár
el, mint bejelentkezett felhasználó.
FONTOS!
A kérelemben feltüntetett adatokban bekövetkező változást 15 napon belül be kell jelenteni a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságnak!
A BIONYOM nyilvántartással kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a +36 (1) 3369488; +36 (70) 436-05-24; +36
(70) 399-51-69; +36 (30) 171-36-69; +36 30 169-22-01 telefonszámokon, illetve elolvashatja tájékoztatóinkat,
hírleveleinket a NÉBIH honlapján (portal.nebih.gov.hu).

Kérelem BÜHG nyilvántartásba történő felvételhez, nyilvántartásba vételi idő hosszabbításához
vagy nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vételhez
- GAZDÁLKODÓ SZERVEZET ÉS EGYÉNI CÉG RÉSZÉRE (Büat.- 3/A. számú formanyomtatvány)
(1)

Kérelmező neve: ________________________________________________________________________________

(2)

Kérelmező székhelye: ____________________________________________________________________________

(3)

Kérelmező cégjegyzékszáma: ______________________________________

(4)

Kérelmező adószáma: ____________________________________________

(5)

Kérelmező telephelyei (amennyiben több telephellyel rendelkezik, mint amennyit az erre szolgáló mezőben
szerepeltetni tud, úgy a fennmaradó telephelyek címeit kérjük, külön mellékletben tüntesse fel):
:
(6/1)

Kérelmező levelezési címe: _______________________________________________________________________

(6/2)

Kérelmező elérhetőségei:

Telefon: _____________________________ E-mail cím*: _________________________________________________
*Amennyiben a kérelemben feltünteti e-mail címét, úgy automatikusan regisztráljuk az elektronikus ügyfél tájékoztató rendszerbe (EÜTR). Így folyamatos
tájékoztatást kaphat a fenntartható bioüzemanyag-termeléssel és a BÜHG nyilvántartással összefüggő legfrissebb hírekről, az esetleges jogszabályváltozásokról.
(7)

Kérelmező regisztrációs száma**: _________________________

**Regisztrációs számként megadható: A Magyar Államkincstár által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer keretében
megállapított, az ügyfél egyedi azonosítását szolgáló szám; vagy az adóraktári engedély száma; vagy a bejegyzett kereskedői engedély száma; vagy az eseti
bejegyzett kereskedői engedély szám; vagy a jövedéki engedély száma.
(8)

Fent nevezett (kérelmező)
biomassza-kereskedői ***
biomassza-feldolgozói ***
üzemanyag-forgalmazói***

tevékenységi körben kérelmezem a
BÜHG nyilvántartásba vételemet***
BÜHG nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vételemet ***
BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának további 1 évvel történő meghosszabbítását***
(***Kérjük, hogy a megfelelő rubrikákban jelölje egy-egy x-szel, hogy milyen tevékenységi körben és milyen típusú nyilvántartásba vételi eljárást kezdeményez!)
(9)

Nyilatkozat a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetésének
módjáról, elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett
intézkedésekről:

(10)

A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez a jogszabályban meghatározott, az eljárás lefolytatásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati példányát!
(11)

A kérelmezőnek csatolnia kell a kérelemhez a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolati
példányát!

A KÉRELEM (12)-(22) PONTJAI SZERINTI ADATOK ÉS DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA, KIZÁRÓLAG BIOMASSZAFELDOLGOZÓKÉNT TÖRTÉNŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL KÉRELMEZÉSE ESETÉN KÖTELEZŐ!
(12)

Az alkalmazott technológia szöveges leírása (amennyiben a biomassza-feldolgozó által alkalmazott technológia
szöveges leírása az alábbi rubrikában nem fér el, abban az esetben a kérelem mellékleteként becsatolható a kért
nyilatkozat):

(13)

Alapanyagok KN-kódja:
Biomassza KN-kódja: __________________________
Köztes termék KN-kódja: __________________________

(14)

Melléktermék KN-kódja: __________________________

(15)

Végtermék KN-kódja: __________________________

(16)

Hulladék KN-kódja: __________________________

(17)

Az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, a hulladék közötti számszerű
összefüggést leíró technológiai együtthatók:

(18)

A köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót előállító üzem maximális éves
kapacitása végtermék szerinti bontásban:

(19)

A gyártáshoz kapcsolódóan nyilatkozom, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása
alapértelmezett érték
tényleges érték
diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek kombinációja
alapján történik.

(20)

Alapértékek alkalmazása esetén azok értéke (gCO2eq/MJ):

(21)

Tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve tényleges értékek
kombinációjának alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékei (gCO2eq/MJ):

(22)

Ha a biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan a kérelmező a
(19)-(21) pontokban rögzített kibocsátási komponensek meghatározásához a bioüzemanyag fenntarthatósági
követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
szóló miniszteri rendeletben nem szereplő ÜHG kibocsátás elkerülés értéket használ a termelésre, szállításra,
feldolgozásra vagy ezek összértékére vonatkozóan, a kérelmezőnek a számításra vonatkozó független szakértő által
ellenjegyzett dokumentummal kell igazolnia annak megfelelőségét! A számításra vonatkozó független szakértő által
ellenjegyzett dokumentum a kérelemhez csatolandó!
Keltezés: _________________________, ___________________
helység

dátum

______________________________________________
KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSA

FONTOS INFORMÁCIÓK!
A BÜHG nyilvántartásba vételre és a nyilvántartásba vétel meghosszabbítására irányuló eljárás igazgatási
szolgáltatási díja 55.000,- Ft.
A törlést követő ismételt BÜHG nyilvántartásba vételre irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja 90.000,- Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benyújtása előtt kell a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal számlájára
(10032000-00289782-00000000) megfizetni.
Nyilvántartásba vétel és annak meghosszabbítása esetén, a banki átutalás alkalmával az egyéni vállalkozónak fel kell
tüntetnie a közlemény rovatban az adószámát; a 16.1. számú jogcím azonosítót és a „BÜHG” mozaikszót.
Törlést követő ismételt nyilvántartásba vétel esetén, a banki átutalás alkalmával az egyéni vállalkozónak fel kell
tüntetnie a közlemény rovatban az adószámát; a 16.2.1. számú jogcím azonosítót és a „BÜHG” mozaikszót.
A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor az elmaradt adatszolgáltatásait (amennyiben van ilyen) pótolnia kell a
kérelem benyújtásával egy időben, valamint elmaradt adatszolgáltatásonként +30.000,- Ft igazgatási szolgáltatási
díjat kell megfizetnie a NÉBIH számlájára. Ebben az esetben a fentieken kívül a 16.2.2. jogcím azonosítót és a
„hiányzó adatszolgáltatás pótlása” szövegrészt is fel kell tüntetnie a banki átutalás közlemény rovatában.
A BÜHG és BIONYOM nyilvántartással, illetve az éves elektronikus adatszolgáltatással összefüggő hatósági ügyek
tekintetében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője a NÉBIH
előttieljárásokban elektronikus ügyintézésre kötelezett!
Fentiekkel összefüggésben tájékoztatom, hogy a https://portal.nebih.gov.hu/ oldalon elérhető az Ügyfélprofil
rendszer (ÜPR), amelyen keresztül elektronikus úton, kényelmesen intézheti ügyeit.Az ÜPR-be ügyfélkapus
azonosítást követően tud belépni, ahol az alábbi lépésekkel juthat el a BÜHG és BIONYOM nyilvántartással, illetve az
éves elektronikus adatszolgáltatással összefüggő ügyekhez: Bejelentkezés --> Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás -->
Földművelésügy -->Bioüzemanyag
Az adott ügyet kiválasztva az ÜPR minden esetben a képernyő jobb felső sarkában jelzi, hogy Ön kinek a nevében jár
el, mint bejelentkezett felhasználó.
(1) Az ÜPR-en már van arra is lehetőség, hogy az ügyfél kiválaszthassa, hogy cégképviselet alapján (tehát a
cégnyilvántartásban szereplő adatok alapján cégjegyzésre jogosult) szeretne ügyet intézni. Ehhez a bejelentkezés
után, ha a cégvezető kiválasztja ezt az opciót, akkor meg kell adnia a cég adószámát vagy cégjegyzékszámát, ami
alapján egy szolgáltatás lekérdezi a cégnyilvántartásból, hogy valóban a bejelentkezett partner a cégjegyzésre, ezáltal
a cég képviseletére jogosult személy-e az adott cég esetében. Ha igen, akkor ezt követően az adott bejelentkezés
erejéig úgy tekinti az ÜPR, mintha az adott partnernek teljes körű meghatalmazása lenne az adott cég esetén.
Felhívom, a figyelmét, hogy ebben az esetben is a képernyő jobb felső sarkában a saját neve alatt található legördülő
menüt megnyitva tudja kiválasztani, hogy melyik cég képviseletében kíván eljárni. Kilépés után ez a „meghatalmazás”
eltűnik és újabb ÜPR-be történő belépésnél, újra meg kell adni az adószámot, ahhoz, hogy ily módon járhasson el a
partner.
(2) Amennyiben a bejelentkezett partner (pl. egy cég ügyintézője) meghatalmazottként kíván eljárni, a
meghatalmazót a képernyő jobb felső sarkában a saját neve alatt található legördülő menüt megnyitva tud
kiválasztani. A meghatalmazás azonosítóját az e-papír felületen a „NÉBIH meghatalmazás azonosítója (amennyiben
más nevében jár el)” mezőben kell feltüntetnie a beazonosíthatóság érdekében.
(3) Amennyiben az ÜPR-be bejelentkezett partner nem rendelkezik egy adott ügyben a megfelelő meghatalmazással,
abban az esetben új meghatalmazás készítésére is lehetőséget biztosít a rendszer.
Az ÜPR felületén Ön által kiválasztott ügy indítása, az Általános célú kéreleműrlap (e-papír) felületen keresztül
valósul meg. Előfordulhat, hogy az e-papír újra kéri az ügyfélkapus bejelentkezési adatait. A kiválasztott ügytípus
adatai az e-papír felületen is kitöltöttként jelennek meg, azonban címzett intézményként a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt ki kell választania.
FONTOS! A kérelemben feltüntetett adatokban bekövetkező változást 15 napon belül be kell jelenteni a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságnak!
A BIONYOM nyilvántartással kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a +36 (1) 336-9488; +36 (70) 436-05-24; +36
(70) 399-51-69; +36 (30) 171-36-69; +36 30 169-22-01 telefonszámokon, illetve elolvashatja tájékoztatóinkat,
hírleveleinket a NÉBIH honlapján (portal.nebih.gov.hu).

