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1. számú tananyag 

A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 167/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 

 

A jogszabályi keretek összefoglalása 

 

Az Európai Unió a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról 
szóló 2003. május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (a továbbiakban 2003/30/EK irányelv), valamint a 
megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt 
követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel világviszonylatban is 
egyedülálló színvonalú, a tagállamokban kötelező erejű fenntarthatósági rendszert vezetett be.  
E rendszer bioüzemanyagokra és folyékony bioenergiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági kritériumait a 2009/28/EK irányelv 
állapítja meg. Hazánk ezt az irányelvet a 2010. évi CXVII. törvénnyel (továbbiakban: Büat.), valamint fent hivatkozott rendelettel 
ültette át a hazai jogrendbe. 
 
A fenntartható bioüzemanyag előállításhoz kapcsolódó jogszabályok: 
 

− A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló 
2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
 

− A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
 

− A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (Büat.) 

− A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (Korm. 
rendelet) 

 

− A bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás 
elkerülés kiszámításának szabályairól 36/2010. (XII. 31.) NFM rendelet (NFM rendelet) 
 

− A bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos részletes szabályok 
megállapításáról szóló 42/2010. (XII. 20.) VM rendelet (VM rendelet) 
 

− A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei 
előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj 
fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (ig. szolg. díj rendelet) 
 
A fenntarthatósági igazolás rendszerének bevezetése nélkül a bioüzemanyag gyártók ellehetetlenülnének, tekintettel arra, hogy a 
forgalmazók, kizárólag igazoltan fenntartható termelésből származó bioüzemanyagot vásárolhatnak meg.  
A biomassza termelők és előállítók és a biomassza kereskedők szintén csak a fenntarthatósági kritériumoknak megfelelően 
termesztett alapanyagokat tudnak exportálni, így kijelenthető, hogy a fenntarthatósági igazolás megszerzése nem önként vállalt, 
hanem kötelező feladat, 2011-től a termények és termékek értékesítésnek alapvető feltétele. 
 
A jogszabállyal érintett társadalmi szereplők 
 
- biomassza termelő: a biomasszát előállító gazdálkodó szervezet, valamint az, aki továbbértékesítés céljából biomasszát 
térítésmentesen összegyűjt; 
 
- biomassza kereskedő: az a gazdálkodó szervezet, amely biomasszát vagy köztes terméket átalakítás nélküli 
továbbértékesítés céljából átvesz; 
 
- biomassza feldolgozó: az a gazdálkodó szervezet, amely biomasszát vagy köztes terméket fizikai vagy kémiai eljárással 
köztes termékké, bioüzemanyaggá feldolgoz; 
 
- üzemanyag-forgalmazó: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint az üzemanyagot szabad forgalomba bocsátó személy, ideértve az üzemanyagot a Jöt. 
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szerinti szabad forgalomba bocsátással importáló személyt is, és a más tagállamban szabad forgalomba bocsátott üzemanyagot 
tagállamból beszerző közösségi kereskedelmi tevékenységet folytató jövedéki engedélyes kereskedő. 

 

A tananyag készítése során be kívántuk mutatni a fenntarthatósági igazolások kiállításának, a BÜHG nyilvántartásba vétel és a 
kötelező adatszolgáltatás szabályait, választ kívántunk adni azokra a kérdésekre, hogy ki, mikor, hol, hogyan és milyen feltételek 
fennállása esetén állíthat ki fenntarthatóságra vonatkozó nyilatkozatot. 
 
Szakmai segítséget kívántunk nyújtani ahhoz, hogy miként és mikor kell fenntarthatósági igazolást kiállítani. 
 
Ismertettük, hogy melyek a leggyakoribb hibák az adatszolgáltatás és a BÜHG nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásakor, valamint 
tájékoztatást adtunk az esetleges jogkövetkezményekről. 
 
A pályázat benyújtását követően 2012. november 13-án, a Magyar Közlöny 150. számában kihirdetésre került a fenntartható 
bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2012. 
(XI. 13.) Kormány rendelet. A módosítás 2012. december 1-jével lép hatályba. 
Ezért célul tűztük ki azt is, hogy a rendelet módosítással kapcsolatos új szabályozási elemeket és módosításokat is bemutassuk. 

 


