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2. BEVEZETÉS
Az Európai Unió a 2009/28/EK irányelvben (a továbbiakban: RED irányelv) többek között a
megújuló energiaforrásból előállított energia közlekedésben való felhasználásának
növelésével, illetve az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentésével igyekszik az
energiaellátás biztonságát előremozdítani. Az Európai Unió ezen törekvéseiben fontos
szerepet játszanak a bioüzemanyagokra és folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó
fenntarthatósági rendszerek, amelyek kritériumai szintén a fent említett irányelvben
kerültek rögzítésre.
Magyarország a RED irányelvet, a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának
előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának
csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvénnyel (a továbbiakban: Büat.) ültette át a hazai
jogrendbe.
A RED irányelv módosításáról szóló 2015/1513/EU irányelv (a továbbiakban: ILUC irányelv)
által megszabott - a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók, illetve azok
alapanyai vonatkozásában bevezetendő - szigorított hatósági nyomon követés, továbbá a
korábbi időszakhoz képest jelentősen kibővült tagállami jelentéstételi kötelezettség
teljesíthetőségének biztosítása érdekében számos jogszabály módosítása vált szükségessé.
Az ILUC irányelv rendelkezéseinek hazai jogrendbe történő átültetése érdekében, a 2017.
évben módosult a Büat. és az annak végrehajtását szolgáló - a bioüzemanyagok és folyékony
bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló - 279/2017. (IX.
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) is.
Az ÜHG kibocsátás-elkerülés számítási szabályait korábban megállapító miniszteri rendelet is
hatályát vesztette, helyébe a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású
gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 39/2017. (X. 9.) NFM rendelet (a
továbbiakban: NFM rendelet) lépett.
A Korm. rendelet hatályba lépésével, jelentősen módosult tehát 2017. szeptember 23-ától a
fenntartható bioüzemanyag-termelési értékláncot érintő hazai szabályozási rendszer.
A fenntartható bioüzemanyag-termeléssel összefüggő hatósági nyilvántartások vezetése, a
biomassza-termelők, biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók (és részben az
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üzemanyag-forgalmazók) hatósági ellenőrzése ettől függetlenül, továbbra is a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.) hatásköre, országos
illetékességgel.
Azonban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 2017.
szeptember 23-ától a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartás (BÜHG
nyilvántartás) vezetése mellett, a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók
nyomon követhetőségi nyilvántartását (BIONYOM nyilvántartás) is vezeti.
A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében, aki fenntartható bioüzemanyagot vagy annak
alapanyagát kívánja értékesíteni, illetve feldolgozni, és az adott termékek vonatkozásában
bármilyen nemű fenntarthatósági nyilatkozatot kíván kiállítani, az köteles az erre irányuló
szándékát a NÉBIH-nél bejelenteni. A bejelentendő adatok körét a Korm. rendelet határozza
meg. A fenntartható gazdasági tevékenység bejelentéshez szükséges formanyomtatványok a
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok linken elérhetők a NÉBIH
honlapján.
2018. január 1-jétől pedig, a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, valamint az
üzemanyag-forgalmazó a fenntartható termékek értékesítése során köteles a Büat.
végrehajtására kiadott Korm. rendeletben meghatározott tartalmú dokumentummal igazolni
a bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó, a köztes termék és azok alapanyagául
szolgáló termékek – így a termesztett és nem termesztett biomassza - nyomon
követhetőségét is.
A fenti módosítások együttesen, a fenntarthatósági nyilatkozatokkal kísért termékek
nyomon követhetőségét, a fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés igazolhatóságát,
a csalásbiztonság növelését, valamint a kötelező tagállami jelentéstételi kötelezettség
teljesíthetőségét szolgálják.
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3. A LEGFONTOSABB FOGALMAK
1

Alapértelmezett érték: a jellemző értékből előre meghatározott tényezők alkalmazásával
származtatott érték, amely a 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendeletben megállapított feltételek
mellett a tényleges érték helyett alkalmazható.


2

Alapértelmezett terület: a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi
lehatárolásáról szóló jogszabály szerinti alapértelmezett terület.


A bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával kapcsolatos
részletes szabályok megállapításáról szóló 42/2010. (XII. 20.) VM rendelet (a továbbiakban:
VM rendelet) 1. §-a alapján bioüzemanyagok alapanyagául szolgáló biomasszát azon a
szántó művelési ágba sorolt, alapértelmezett területen lehet termelni, amelyre a 2008.
évben egységes területalapú támogatási kérelmet nyújtottak be, és nem minősül a 2. §ban felsorolt érzékeny területnek.
A VM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján biomassza termelésére nem vehetők igénybe – a
földterület jelenlegi besorolására tekintet nélkül – a 2008 januárjában vagy azt követően a
következők szerint érzékenynek minősülő földterületek:
a) a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő őshonos fafajokból álló
erdő és egyéb természeti vagy természetközeli erdős területek, ahol nem láthatók emberi
tevékenység egyértelmű jelei, és az ökológiai folyamatokat nem zavarták meg jelentős
mértékben;
b) olyan – a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő – területek,
amelyek
ba) természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelem alá vonásra kijelölt területek,
Natura 2000 területek,
bb) ritka vagy veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok védelmére szolgáló,
nemzetközi megállapodások által elismert területek, vagy olyan területek, amelyek
kormányközi szervezetek vagy a Nemzetközi Természetvédelmi Unió által készített
jegyzékekben szerepelnek;
c) a biológiai sokféleség szempontjából nagy értéket képviselő nagy biodiverzitású
gyepterületek, és amelyek
ca) természetes gyepterületek, és emberi beavatkozás nélkül e területek olyan
gyepterületek maradnának, amelyek megőrzik természetes fajösszetételüket, ökológiai
jellemzőiket és folyamataikat,
cb) mesterséges, nagy fajgazdagságot mutató és nem degradálódott gyepterületek,
amelyek emberi beavatkozás nélkül nem maradnának gyepterületek;
d) jelentős szénkészletekkel rendelkező földterületek, amelyek
da) vizes élőhelyek, tartósan vagy az év jelentős részében vízzel borított vagy vízzel
átitatott földterületek,

1
2

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pont
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pont
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db) összefüggő, több mint egy hektárra kiterjedő, öt méternél magasabb fákkal és
30%-ot meghaladó lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen
elérni képes fákkal borított erdőterületek,
dc) egy hektárnál nagyobb kiterjedésű földterületek öt méternél magasabb fákkal és
10–30% közötti lombkorona-fedettséggel, illetve e küszöbértékeket az adott helyen
elérni képes fákkal borított erdőterületek;
e) tőzeges ősláp földterületek.

A VM rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében nem kell alkalmazni az (1) bekezdés
b) pontjának rendelkezéseit, ha a nyersanyagtermelés nem ellentétes a természetvédelmi
kijelölést megalapozó célokkal;
c) pont cb) pontjának rendelkezéseit, ha a gyepterületi besorolás megőrzéséhez a
nyersanyag betakarítása szükséges;
d) pontjának rendelkezéseit, ha a terület a nyersanyag kitermelésének időpontjában a
2008 januárjában meglevő besorolással megegyező besorolású volt;
e) pontjának rendelkezéseit, ha a biomassza termelése és betakarítása nem jár együtt a
korábban lecsapolatlan talaj lecsapolásával.
3

Biomassza: a mezőgazdaságból (a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve),
erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból - többek között a halászatból és az
akvakultúrából - származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok
biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag lebontható
része.


4

Bioüzemanyagok: a biomasszából előállított folyékony vagy gáz halmazállapotú, a
közlekedésben használt üzemanyagok.


5

Degradációs bónusz: A 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz akkor adható meg, ha bizonyított,
hogy az adott földterület:
a) 2008 januárjában nem állt mezőgazdasági vagy más célú használat alatt; és
b) az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:
ba) súlyosan degradálódott földterültet, beleértve a korábban mezőgazdasági célra
használt földterületeket is, vagy
bb) erősen szennyezett földterület.


6

Folyékony bio-energiahordozók: biomasszából előállított, a közlekedéstől eltérő célokra
energiaforrásként felhasznált folyékony üzemanyag, ideértve a villamos energiát, a fűtést és
a hűtést is.


7

Köztes termék: biomasszából kémiai vagy fizikai eljárással átalakított, bioüzemanyag vagy
folyékony bio-energiahordozó előállítás céljára szolgáló termék.


8

Biomassza-termelő: a biomasszát előállító egyéni vállalkozó, őstermelő, családi
gazdálkodó vagy gazdálkodó szervezet, valamint az előzőekben felsoroltakon túl az, aki
továbbértékesítés céljából biomasszát térítésmentesen összegyűjt.


3

2010. évi CXVII. törvény 1. § 3. pont
2010. évi CXVII. törvény 1. § 4. pont
5
39/2017. (X. 9.) NFM rendelet 1. melléklet 1.8. pont
6
2010. évi CXVII. törvény 1. § 11. pont
7
2010. évi CXVII. törvény 1. § 18. pont
8
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 7. pont
4
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9

Biomassza igazolás: a biomassza termelő által megtermelt vagy általa térítésmentesen
begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkező
biomasszára kiadott, a biomassza fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésre
vonatkozó nyilatkozat.


10

Biomassza-kereskedő: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, amely
biomasszát, köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót
átalakítás nélküli továbbértékesítés céljából átvesz


11

Biomassza-feldolgozó: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely
biomasszát, köztes terméket fizikai vagy kémiai eljárással köztes termékké, bioüzemanyaggá
vagy folyékony bio-energiahordozóvá feldolgoz.



12

BIONYOM ügyfél: a Büat. 8/A. § (1) bekezdés szerinti – nyomon követhetőségi
nyilvántartásból (a továbbiakban: BIONYOM nyilvántartás) nyilvántartási számmal
rendelkező biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó


13

Bérfeldolgozás: a mezőgazdasági igazgatási szerv által vezetett a bioüzemanyagok és
folyékony bio-energiahordozók – a Büat. 8/A. § (1) bekezdése szerinti – nyomon
követhetőségi nyilvántartásában szereplő biomassza-feldolgozó által más természetes
személy vagy gazdálkodó szervezet tulajdonában álló biomassza vagy köztes termék – fizikai
vagy kémiai eljárás útján – köztes termékké, bioüzemanyaggá vagy folyékony bioenergiahordozóvá történő feldolgozása.


14

BÜHG nyilvántartás: A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a bioüzemanyag
üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartás a biomassza-kereskedőre, a biomasszafeldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, valamint a fenntarthatóság igazolására és az
üvegházhatású gázkibocsátás értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó közhiteles hatósági
nyilvántartás.


15

BIONYOM nyilvántartás: A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági
igazgatási szerv (NÉBIH) által vezetett, Magyarország területén termelt, előállított,
begyűjtött, feldolgozott, forgalmazott és Magyarországra importált, illetve Magyarországról
exportált biomassza – ideértve a termesztett és a nem termesztett biomasszát is –, köztes
termék, bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó nyomon követésére szolgáló
elektronikus hatósági nyilvántartás.



16

Fenntarthatósági igazolás: a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, vagy az
üzemanyag-forgalmazó által kiállított nyilatkozat, a biomassza, a köztes termék, a
bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó fenntarthatósági követelményeknek való
megfelelőségéről. (Megjegyzés: A fenntarthatósági igazolás a BÜHG rendszer előírásainak
megfelelően - a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállítható fenntarthatósági nyilatkozat.)


9

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 5. pont
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 6. pont
11
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 4. pont
12
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 8. pont
13
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 3. pont
14
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés
15
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés
16
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 13. pont
10
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17

Fenntarthatósági nyilatkozat:



a biomassza igazolás,



a fenntarthatósági igazolás,



a fenntarthatósági bizonyítvány,



a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17–19. cikkének átültetését
szolgáló más tagállami jogszabály szerint kiállított dokumentum,



az ugyanezen irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal
elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított
dokumentum, és



az ugyanezen irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről
harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított
dokumentum.

18

Termesztett biomassza: a mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással kapcsolatos
tevékenység keretében a termőföldről szóló törvény szerinti termőföldön vagy mező-,
erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földön előállított biomassza.



19

Kibocsátási komponens: a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag vagy folyékony
bio-energiahordozó előállítása során keletkező, a bioüzemanyagok és folyékony bioenergiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos
üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri
rendeletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátási forrás.


20

MePAR: A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló a 71/2015. (XI. 3.) FM
rendelet alapján, az uniós és nemzeti forrásból finanszírozott mezőgazdasági- és
vidékfejlesztési támogatások kizárólagos hivatkozási-, földterület azonosítási- és
térinformációs rendszer.



21

Regisztrációs szám: a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló
törvény szerinti regisztrációs szám (Megjegyzés: a Magyar Államkincstár által működtetett
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel
során megállapított ügyfél regisztrációs szám), vagy az adóraktári, bejegyzett kereskedői,
eseti bejegyzett kereskedői vagy jövedéki engedély száma.


22

Tényleges érték: az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy adott bioüzemanyagelőállítási folyamat egyes vagy összes lépéséből erdő elkerülése, amelyet a bioüzemanyagok
és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével
kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló
miniszteri rendeletben [39/2017. (X. 9.) NFM rendelet] meghatározott módszerrel kell
kiszámítani.


17

279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 14. pont
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 22. pont
19
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 18. pont
20
71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről
21
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 21. pont
22
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § 23. pont
18
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23

Tényleges érték alkalmazása esetén a bioüzemanyagok és folyékony bioenergiahordozók
fenntarthatósági
követelményeiről
és
igazolásáról
szóló
kormányrendeletben meghatározott fenntarthatósági nyilatkozatot kiállító személynek vagy
gazdálkodó szervezetnek a számítás megfelelőségét nyilatkozattal kell igazolni.


24

BÜHG-rendszer: a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási rendszer a 2009/28/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek végrehajtását szolgáló nemzeti
önkéntes fenntarthatósági rendszer.



25

Feldolgozási maradvány: olyan anyag, amely nem a feldolgozási eljárással közvetlenül
előállítani szándékozott végtermék; nem a feldolgozási eljárás elsődleges célja, és az eljárást
nem módosították szándékosan az ilyen anyag előállítása céljából.


26

Keményítőben gazdag növények: főként gabonafélék (függetlenül attól, hogy csak a
magvakat használják-e fel vagy – mint például a silókukorica esetében – a növény egészét),
gumós és gyökérnövények [például burgonya, csicsóka, édesburgonya, manióka (kasszava)
és jamszgyökér], valamint kukoricafélék (például taró és tánia).


27

Hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 23. pontja szerinti anyagok,
kivéve az e fogalom-meghatározásnak való megfelelés érdekében szándékosan módosított
vagy szennyezett anyagok.


23

39/2017. (X. 9.) NFM rendelet 3. §
2010. évi CXVII. törvény 1. § 6. pont
25
2010. évi CXVII. törvény 1. § 10. pont
26
2010. évi CXVII. törvény 1. § 16. pont
27
2010. évi CXVII. törvény 1. § 15. pont
24
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4. BÜHG ÉS BIONYOM NYILVÁNTARTÁS
4.1 BÜHG NYILVÁNTARTÁS
A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján, a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási
nyilvántartás (továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) a biomassza-kereskedőre, a biomasszafeldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, valamint a fenntarthatóság igazolására és az
üvegházhatású gázkibocsátás (ÜHG) értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó közhiteles
hatósági nyilvántartás.
A biomassza-termelőknek a BÜHG nyilvántartásba nem kell bejelentkezniük!

4.2 BIONYOM NYILVÁNTARTÁS
A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján, a BIONYOM nyilvántartás a mezőgazdasági
igazgatási szerv (megjegyzés: a mezőgazdasági igazgatási szerv a NÉBIH) által vezetett,
Magyarország területén termelt, előállított, begyűjtött, feldolgozott, forgalmazott és
Magyarországra importált, illetve Magyarországról exportált biomassza – ideértve a
termesztett és a nem termesztett biomasszát is – köztes termék, bioüzemanyag és folyékony
bio-energiahordozó nyomon követésére szolgáló elektronikus hatósági nyilvántartás.
A biomassza-termelőknek a BIONYOM nyilvántartásba nem kell bejelentkezniük!
A NÉBIH 2017. szeptember 23-ától a BÜHG nyilvántartás vezetése mellett, a
bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartását (a
továbbiakban: BIONYOM nyilvántartás) is vezeti.
A vonatkozó jogszabályi előírások értelmében, aki a fentiekben felsorolt termékek
értékesítését, feldolgozását kívánja végezni és az adott termék vonatkozásában
fenntarthatósági nyilatkozatot kíván kiállítani, köteles az erre irányuló szándékát a NÉBIH-nél
bejelenteni. A bejelentendő adatok körét a Korm. rendelet határozza meg. A fenntartható
gazdasági
tevékenység
bejelentéshez
szükséges
formanyomtatványok
a
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok linken elérhetők a NÉBIH
honlapján.
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5. BÜHG ÉS BIONYOM KÉRELMEK
5.1 KÉRELMEK ELÉRHETŐSÉGE ÉS A KITÖLTÉS MENETE
A BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba vételre, valamint a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba
vétel további egy évvel történő meghosszabbítására irányuló kérelmek formanyomtatványa
a NÉBIH honlapjáról, illetve az alábbi hivatkozásra kattintva letölthetők:
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
A NÉBIH honlapjáról letölthető BÜHG kérelmen a biomassza-kereskedőknek és üzemanyagforgalmazóknak a kérelem 1. és 11. pontja közötti adatokat kell kitölteniük. A biomasszafeldolgozóknak a kérelem valamennyi pontját ki kell tölteniük!
A BIONYOM kérelmen a biomassza-kereskedőknek és üzemanyag-forgalmazóknak a kérelem
1. és 12. pontja közötti adatokat kell kitölteniük. A biomassza feldolgozóknak a kérelem
valamennyi pontját ki kell tölteniük!
Fentieken kívül fontos megjegyezni, hogy a természetes személyeknek és egyéni
vállalkozóknak a BÜHG kérelem 10. és/vagy 11. pontjában nyilatkozniuk kell arról, hogy
személyes adataik BÜHG nyilvántartásban történő kezeléséhez, valamint nevük - a Korm.
rendelet 9.§ (9) bekezdése szerinti – közzétételéhez hozzájárulnak vagy sem.

5.2 KÉRELEM KITÖLTÉSEKOR ELKÖVETETT GYAKORI HIBÁK
5.2.1 REGISZTRÁCIÓS SZÁM FELTÜNTETÉSÉNEK ELMARADÁSA
A NÉBIH-hez beérkező kérelmeken sokszor nem tüntetik fel a kérelmezők a regisztrációs
számukat. A Korm. rendelet 1. § 21. pontja alapján regisztrációs szám: a mezőgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti regisztrációs szám, vagy az
adóraktári, bejegyzett kereskedői, eseti bejegyzett kereskedői vagy jövedéki engedély
száma.
Aki nem rendelkezik a fentiekben felsoroltak közül egyikkel sem, az a leggyorsabban a
Magyar Államkincstárnál (MÁK) szerezheti be a regisztrációs számát, amennyiben
regisztráltatja magát az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe.
A regisztrációs szám igénylésével kapcsolatban bővebb információ érhető el az MÁK
aktuális honlapján, vagy az alábbi elérhetőségen:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas
5.2.2 ALÁÍRÁS ELMARADÁSA
Amennyiben a kérelmet nem látják el aláírással, úgy az nem bírálható el. A hivatal a
kérelmező részére hiánypótlást fog kiírni, amelyben felhívja az ügyfelet a dokumentum
hitelesítésére. A fenti mulasztás miatt a kérelem elbírálása hosszabb időt vehet igénybe.

13

⇤

5.2.3 KÉRELMEZŐ ELÉRHETŐSÉGE FELTÜNTETÉSÉNEK ELMARADÁSA
Sok esetben a kérelmező nem adja meg az elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím), ami
abban az esetben jelent gondot, ha a későbbiekben a hatóság hivatalos levélben szeretné
értesíteni az ügyfelet, aki az iratot valamilyen okból kifolyólag nem veszi át. Ha az irat a
hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításig - a
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni. Így tehát megeshet, hogy az ügyfélnek nem lesz tudomása a
hivatalos iratban foglaltakról. Amennyiben a hatóság rendelkezésére állnak az ügyfél egyéb
elérhetőségei, úgy telefonon, illetve elektronikus úton is megkísérelheti felvenni a
kapcsolatot az ügyféllel, az esetleges szankciók elkerülése érdekében.
5.2.4 IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSÉT
KÉRELEMHEZ TÖRTÉNŐ CSATOLÁSÁNAK ELMARADÁSA

IGAZOLÓ

DOKUMENTUM

Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor nem csatolja az eljárás lefolytatásához
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (banki átutalási
megbízás) másolatát, úgy a hatóság hiánypótlás keretén belül szólítja fel ennek pótlására. A
fenti mulasztás miatt a kérelem elbírálása hosszabb időt vehet igénybe.
5.2.5 KÉRELMEZŐ ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYA BECSATOLÁSÁNAK ELMARADÁSA
Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor nem csatolja a képviseletre jogosult
személy aláírási címpéldányának másolati példányát a kérelemhez, úgy a hatóság
hiánypótlás keretén belül szólítja fel ennek pótlására. A fenti mulasztás miatt a kérelem
elbírálása hosszabb időt vehet igénybe.
5.2.6 ELJÁRÁSI JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA
Ha a kérelmező nem személyesen jár el, a képviselőnek igazolni kell, hogy jogosult a
kérelmező nevében eljárni. Ennek értelmében, amennyiben a kérelmet a kérelmező nevében
más kívánja előterjeszteni, úgy meghatalmazással tud eljárni. Ennek hiányában nem jogosult
a kérelmet benyújtani.

5.3 KÉRELEM BENYÚJTÁSA
5.3.1 A KÉRELEM POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSA
A BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba vételre irányuló kérelem kitöltését követően a
nyomtatvány eljuttatható postai úton a NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóságnak címezve
(1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.).
5.3.2 A KÉRELEM BENYÚJTÁSA SZEMÉLYESEN
A BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba vételre irányuló kérelem személyesen is benyújtható a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatóságához (1143 Budapest,
Tábornok u. 2. B. ép. I. em. 16-os és 17-es számú szobák).
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5.3.3 KÉRELEM BENYÚJTÁSA ELEKTRONIKUS ÚTON
2018. január 1-jétől a BÜHG és BIONYOM kérelem ún. e-papíron történő benyújtása is
elérhetővé válik (erről bővebben majd a rendszer felállításakor áll módunkban további
tájékoztatást nyújtani).

5.4 AZ IRÁNYADÓ ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ
A BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet az eljárásra hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóság (NÉBIH) a kérelem megérkezését követő 8 napon belül
bírálja el és hozza meg döntését, valamint gondoskodik a döntés közléséről. Erre azonban
csak akkor van lehetőség, amennyiben a kérelem formailag megfelelő, tartalmilag
hiánytalanul kitöltésre került és nincs szükség hiánypótlási felhívásra.

5.5 A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ELJÁRÁSOK IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJA
A BÜHG nyilvántartásba vétel igazgatási szolgáltatási díja ötvenötezer forint. A BÜHG
nyilvántartásban szereplő biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók és üzemanyagforgalmazók nyilvántartásba vételének meghosszabbítására irányuló eljárás igazgatási
szolgáltatási díja szintén ötvenötezer forint.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a NÉBIH számlájára (10032000-00289782-00000000) kell
megfizetni a kérelem benyújtása előtt.
A kérelmek érdemi elbírálásának feltétele, hogy a kérelmező a megfelelő összeg
befizetését igazoló dokumentum (banki átutalási megbízás) másolatát a kérelemhez
csatolja.
Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésénél a közlemény rovatban fel kell tüntetni a
kérelmező adószámát vagy adóazonosító jelét (attól függően, hogy magánszemélyről vagy
gazdasági szervezetről van szó), az eljáráshoz kapcsolódóan befizetett díj 16. 1. jogcím
azonosítóját és a „BÜHG” mozaikszót.
A fentiek alapján a befizetés alkalmával az alábbi példa szerint kell eljárni:
Közlemény: adószám vagy adóazonosító jel; 16.1.; BÜHG
A BIONYOM nyilvántartásba vételi és nyilvántartás meghosszabbítására irányuló eljárásnak
jelenleg nincs igazgatási szolgáltatási díja.
A BÜHG nyilvántartásból való törlést követő ismételt nyilvántartásba vétel díja
kilencvenezer forint, illetve elmaradt adatszolgáltatásonként további harmincezer forint.
A fentiek analógiájára (de eltérő jogcím azonosítóval) az alábbiakat kell az átutalási megbízás
közlemény rovatában feltüntetni:
Közlemény: adószám vagy adóazonosító jel; 16.2.1.; ismételt BÜHG nyilvántartásba vétel

15

⇤

5.6 A BÜHG ÉS BIONYOM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IDŐTARTAMA ÉS LEJÁRATA
A NÉBIH a kérelmezőt egy évre veszi fel a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba.
Amennyiben az egyéves nyilvántartási idő lejártát megelőző 30 napon belül a
nyilvántartott kéri, a NÉBIH a nyilvántartásba vételt további egy évvel meghosszabbítja, ha
a nyilvántartott továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek.
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6. A BÜHG ÉS BIONYOM NYILVÁNTARTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ELEKTRONIKUS
ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER (EÜTR)
A BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba való felvételről szóló közigazgatási határozat mellé
csatol a NÉBIH egy tájékoztató levelet, amelyben felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy
kérheti a BÜHG és BIONYOM elektronikus ügyfél tájékoztatási rendszerbe (továbbiakban:
EÜTR) történő felvételét. Ezen kívül a tájékoztató levélben más egyéb - az igazolások
kiállításával, az adatszolgáltatással és a nyilvántartások működésével összefüggő – fontos
információk is szerepelnek.
Az EÜTR lényege, hogy a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba felvett valamennyi ügyfelet
tájékoztatni tudja a NÉBIH az esetleges jogszabályi vagy egyéb változásokról. A rendszerbe
történő belépés önkéntes és díjtalan.
Az EÜTR-be a NÉBIH automatikusan regisztrálja azon ügyfelek elektronikus elérhetőségét,
akik a benyújtott kérelemben azt feltüntették. Természetesen, amennyiben az ügyfél a
továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni a fenntartható bioüzemanyag-termelési
értékláncot érintő változásokról, úgy a buhg@nebih.gov.hu e-mail címre írt levelével kérheti
a NÉBIH-től elérhetőségének EÜTR-ből történő törlését.

17

⇤
7. A FENNTARTHATÓ BIOÜZEMANYAG-TERMELÉSI ÉRTÉKLÁNC RÉSZTVEVŐI
7.1 BIOMASSZA-TERMELŐ (BT)
Biomassza-termelőnek minősül a biomasszát előállító egyéni vállalkozó, őstermelő, családi
gazdálkodó vagy gazdálkodó szervezet, valamint az, aki továbbértékesítés céljából
biomasszát térítésmentesen összegyűjt.
Tehát biomassza-termelőnek minősül a mezőgazdasági gazdálkodó, de biomassza-termelő
lehet a balatoni lángosos, vagy egy étterem is.
A biomassza-termelőnek nem kell a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba felvetetni magát,
azaz a NÉBIH-nél nincs nyilvántartásba vételi kötelezettsége.

7.2 BIOMASSZA KERESKEDŐ (BK)
Biomassza kereskedőnek minősül az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki
biomasszát, köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót
átalakítás nélküli továbbértékesítés céljából átvesz.

7.3 BIOMASSZA FELDOLGOZÓ (BF)
Biomassza feldolgozónak minősül az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki
biomasszát vagy köztes terméket fizikai vagy kémiai eljárással köztes termékké,
bioüzemanyaggá vagy folyékony bio-energiahordozóvá feldolgoz.

7.4 ÜZEMANYAG-FORGALMAZÓ (ÜF)
Üzemanyag-forgalmazónak minősül a Büat. 1. § 30. pontja alapján, a jövedéki adóról szóló
törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint
 az üzemanyagot szabad forgalomba bocsátó személy, és
 a másik tagállamban szabad forgalomba bocsátott üzemanyagot kereskedelmi céllal
belföldre szállító jövedéki engedélyes kereskedő.
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8. SZEREPKÖRÖK KEVEREDÉSE A FENNTARTHATÓ BIOÜZEMANYAG-TERMELÉSI
ÉRTÉKLÁNCBAN
Lényeges megemlíteni, hogy a piaci szereplők (BT, BK, BF, ÜF) nem csak egyféle szerepkört
tölthetnek be, hiszen a fenti meghatározások a piaci szereplők által végzett fenntartható
gazdasági tevékenységekhez kötődnek.
Amíg egy piaci szereplő a saját maga által termelt biomasszát (például repcét) értékesíti
tovább, addig biomassza-termelőnek, amikor már egy másik biomassza-termelőtől
felvásárolt biomasszát (például a saját termelésen kívül, további repce tételt vásárol fel)
értékesít egyik partnere felé, abban az esetben már biomassza-kereskedőnek is minősül.
Egy biomassza-feldolgozó például biomassza-termelőnek is fog minősülni abban az
esetben, ha egy adott biomassza feldolgozása közben olyan hulladéka vagy
maradványanyaga keletkezik (együttesen: nem termesztett biomassza), amelyet értékesíteni
tud egy másik biomassza-kereskedő vagy biomassza-feldolgozó felé. Illetve biomasszakereskedőnek is fog a fenti példában említett biomassza-feldolgozó minősülni abban az
esetben, ha nem akarta feldolgozni a raktárkészleten lévő összes biomasszáját és inkább
értékesítette azt átalakítás nélkül a Korm. rendeletben foglalt feltételek betartásával egy
biomassza-kereskedő vagy biomassza-feldolgozó felé.
Használt sütőolajjal történő kereskedelem során lényeges tisztában lenni a vonatkozó
jogszabályban foglalt értelmező rendelkezésekkel.
A Korm. rendeletben foglaltak alapján, biomassza-termelőnek fog minősülni, aki
térítésmenetesen gyűjti össze a használt sütőolajat, illetve egyéb sütési zsiradékot.
Biomassza-kereskedőnek minősül, aki térítés ellenében veszi át a használt sütőolajat,
illetve egyéb sütési zsiradékot a partnertől.
Lényeges szempont továbbá, hogy a begyűjtött használt sütőolaj, sütési zsiradék átalakítás
nélkül kerül-e tovább értékesítésre a kereskedelmi partner részére, vagy a használt
sütőolajat, illetve sütési zsiradékot kezeli (ülepíti, előmelegíti, szűri) a begyűjtő az
értékesítést megelőzően?
Az első esetben ugyanis, átalakítás nélküli tovább értékesítéssel csak biomassza-kereskedői
minőségben, még a második esetben a feldolgozást követően, csak biomassza-feldolgozói
minőségben adhatja tovább a fenntartható bioüzemanyag-termelés céljára szolgáló
terméket.
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9. BÜHG-RENDSZERBEN KIÁLLÍTHATÓ IGAZOLÁSOK TÍPUSAI
A BÜHG-rendszer: a bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási rendszer, amely a RED
irányelv követelményeinek végrehajtását szolgáló nemzeti önkéntes fenntarthatósági
rendszer.
A BÜHG-rendszerben kiállítható igazolások, Korm. rendeletben foglalt adattartalommal
ellátott formanyomtatványai a NÉBIH honlapján elérhetők.

9.1 BIOMASSZA IGAZOLÁS
Biomassza igazolás a biomassza-termelő által az általa megtermelt vagy begyűjtött, illetve
tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett biomasszára kiadott
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozat.
Biomassza fenntartható megtermelésére és a biomassza igazolás kiállítására vonatkozó
rendelkezéseket a Korm. rendelet 4. §-a tartalmazza.
A biomassza igazolás kötelező adattartalmára vonatkozóan a Korm. rendelet 4.
mellékletében foglaltak az irányadóak!
A biomassza igazolás adattartalma eltér annak függvényében, hogy azt termesztett (pl.
repce, kukorica, napraforgó) vagy nem termesztett (pl. feldolgozás során keletkezett
hulladék) biomasszára állították ki.
9.1.1 BIOMASSZA IGAZOLÁS TERMESZTETT BIOMASSZÁRA
A biomassza-termelő a Korm. rendelet 4. melléklet A. pontja szerinti, a NÉBIH honlapján
közzétett biomassza igazolás formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a
fenntarthatóságot, ha a termesztett biomassza
 teljes mennyiségét alapértelmezett területen állítja elő, gyűjti össze, és
 a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú
támogatási kérelmet nyújtott be.
9.1.2 BIOMASSZA IGAZOLÁS NEM TERMESZTETT BIOMASSZÁRA
Hulladék vagy maradványanyag esetében a fenntarthatóságot a 4. melléklet B. pontjában
meghatározott tartalmú, a NÉBIH honlapján közzétett biomassza igazolás
formanyomtatvány kiállításával igazolhatja a biomassza-termelő.
9.1.3 BIOMASSZA IGAZOLÁSOK FELHASZNÁLHATÓSÁGA
A biomassza igazolás fenntarthatósági igazolás kiállításához nem használható fel
 a kiállításától számított harmadik naptári év december 31. napját követően,
 a biomassza igazolással azonosított biomassza megsemmisülése esetén, vagy
 ha a biomassza igazoláson a Korm. rendelet 4. mellékletben meghatározott valamely
adat nincs feltüntetve.
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9.1.4 BIOMASSZA IGAZOLÁSOK FORMANYOMTATVÁNYAINAK ELÉRHETŐSÉGE
A biomassza igazolások formanyomtatványai magyar és angol nyelven a NÉBIH honlapján
(portal.nebih.gov.hu), illetve az alábbi elérhetőségen megtalálhatók, onnan letölthetők:
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok

9.2 FENNTARTHATÓSÁGI IGAZOLÁS
Fenntarthatósági igazolás: a BÜHG nyilvántartásba bejegyzett biomassza-kereskedő,
biomassza-feldolgozó és üzemanyag-forgalmazó által kiállított, a biomassza, a köztes termék,
a bioüzemanyag vagy a folyékony bio-energiahordozó fenntarthatósági követelményeknek
való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat.
A biomassza-kereskedő az általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő
biomasszára, köztes termékre, bioüzemanyagra és folyékony bio-energiahordozóra állíthat ki
fenntarthatósági igazolást.
A biomassza feldolgozó a saját tulajdonában álló vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott
és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszából előállított köztes termékre vagy
általa fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra vagy folyékony bioenergiahordozóra állíthat ki fenntarthatósági igazolást.
Az üzemanyag-forgalmazó az általa tisztán vagy üzemanyagba keverve értékesített, vagy
más üzemanyag-forgalmazóhoz áttárolt, fenntarthatóan előállítottnak minősülő
bioüzemanyagra állíthat ki fenntarthatósági igazolást.
9.2.1 FENNTARTHATÓSÁGI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI
A fenntarthatósági igazolások kiállításához nem elegendő a BÜHG nyilvántartásba vételre
irányuló kérelem NÉBIH-hez történő benyújtása. A kérelmező csak a kérelem elbírálását és
a közigazgatási eljárásban hozott érdemi döntés (határozat) kézhezvételét követően jogosult
igazolásai kiállítására. (Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vételről rendelkező határozat
a közléssel emelkedik jogerőre, így a határozat kézbesítésének napja lesz a hatósági
nyilvántartásba való bejegyzés és az igazolás kiállítási jogosultság megszerzésének napja.)
Ha a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó a Korm. rendelet
hatálya alá tartozó tevékenységet kíván Magyarország területén folytatni, az általa
kiállított fenntarthatósági nyilatkozattal kísért biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és
folyékony bio-energiahordozó hatósági nyomon követhetőségének biztosítása és igazolása
céljából kérelmeznie kell a NÉBIH-nél a BIONYOM nyilvántartásba történő felvételét is.
A fentiek alapján kizárólag az jogosult fenntarthatósági igazolást kiállítani, aki a BÜHG és
BIONYOM nyilvántartásban egyidejűleg szerepel!
A fenntarthatósági igazolás kiállítására vonatkozóan a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltak
az irányadóak!
A fenntarthatósági igazolást a Korm. rendelet 5. mellékletben meghatározott
adattartalommal, a NÉBIH által elektronikus úton közzétett formanyomtatványon lehet
kiállítani.
A fenntarthatósági igazolás adattartalma eltér annak függvényében, hogy azt biomasszára
(pl. repce, kukorica, napraforgó, használt sütőolaj, vagy feldolgozás során keletkezett
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hulladék),
köztes
termékre
(pl.
szupernyálkátlanított
bioüzemanyagra/folyékony bio-energiahordozóra állították ki.

repceolaj),

vagy

9.2.2 FENNTARTHATÓSÁGI IGAZOLÁS BIOMASSZÁRA
Biomasszára a biomassza igazolásban, a fenntarthatósági igazolásban, valamint a Korm.
rendelet 13. § b)-d) pontja szerinti okmányban szereplő mennyiségek és kibocsátási
komponensek alapján állítható ki fenntarthatósági igazolás.
9.2.3 FENNTARTHATÓSÁGI IGAZOLÁS KÖZTES TERMÉKRE, BIOÜZEMANYAGRA VAGY
FOLYÉKONY BIO-ENERGIAHORDOZÓRA
Fenntarthatósági igazolás köztes termékre, bioüzemanyagra vagy folyékony bioenergiahordozóra a gyártáshoz felhasznált biomassza mennyiségre vonatkozó biomassza
igazolás és fenntarthatósági igazolás, a Korm. rendelet 13. § b)-d) pontja szerinti okmányban
szereplő mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján, valamint a köztes termékre és
a bioüzemanyagra vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozó fenntarthatósági igazolás
alapján állítható ki.
9.2.4 FENNTARTHATÓSÁGI IGAZOLÁSOK FORMANYOMTATVÁNYAINAK ELÉRHETŐSÉGE
A fenntarthatósági igazolások formanyomtatványai magyar és angol nyelven a NÉBIH
honlapján, az alábbi címen elérhetők és onnan letölthetők:
Hiba!
A
hiperhivatkozás
érvénytelen.http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
9.2.5 A FENNTARTHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK TELJESÜLÉSÉNEK IGAZOLÁSÁVAL ELÉRHETŐ
ELŐNYÖK
Az egyszerűség kedvéért a kereskedelmi partnereket (biomassza-termelő, biomasszakereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó) nevezzük egyszerűen vevőnek és
eladónak, illetve a különböző termékeket (biomassza, köztes termék, bioüzemanyag,
folyékony bio-energiahordozó) nevezzük terméknek, még a fenntarthatósági kritériumoknak
teljesítését igazoló dokumentumokat (biomassza igazolás, fenntarthatósági igazolás,
fenntarthatósági bizonyítvány és a Korm. rendelet 13. § b)-d) pontjában foglalt okmányok)
nevezzük fenntarthatósági nyilatkozatnak.
Mivel a vevő sohasem tudhatja, hogy a piaci viszonyok pontosan hogyan fognak változni,
ezért érdemes a fenntarthatósági nyilatkozatokat minden termék tétel megvásárlásakor
bekérni az eladótól - a fenntarthatóság későbbi igazolhatóságára – hiszen alakulhat úgy is,
hogy egy termékből nem takarmány, hanem bioüzemanyag vagy folyékony bioenergiahordozó lesz (ez természetesen fordítva is igaz lehet).
Tekintettel arra, hogy a fenntartható termékeket általában magasabb felárral lehet
értékesíteni a piaci szereplők felé, így javasolt, hogy a fenntarthatósági nyilatkozatokat a
vevő ne mulassza el bekérni az eladótól a kereskedelmi ügylet során, mert a későbbiekben az
adott terméket nem fogja tudni bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozó
alapanyagként jogszerűen értékesíteni.
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10. A TERMÉKEK NYOMON KÖVETHETŐSÉGE
KRITÉRIUMOK TELJESÍTÉSÉNEK IGAZOLÁSA

ÉS

A

FENNTARTHATÓSÁGI

A fenntartható bioüzemanyag-alapanyagok tekintetében, a fenntarthatósági kritériumok
teljesülésének igazolása mellett, cél az is, hogy azok értékláncban történő nyomon
követhetősége megoldott legyen.
Így valamennyi bioüzemanyag-alapanyag (legyen az például repcemag, szupernyálkátlanított
repceolaj, használt sütőolaj, tokoferol zsírsav stb.) tekintetében kötelező az értékláncban
történő tulajdonos váltást, illetve a fizikai vagy kémiai átalakítását dokumentálni egészen az
abból előállított üzemanyag szabad forgalomba történő bocsátásáig.
A fentieknek megfelelően tehát, a biomassza-termelő biomassza igazolás (vagy más, a Korm.
rendelet által elfogadott fenntarthatósági nyilatkozat) kiállításával, még az értéklánc többi
szereplője (biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó) ettől eltérő
fenntarthatósági nyilatkozat kiállításával igazolhatja a fenntarthatósági kritériumok
teljesülését.

10.1 FENNTARTHATÓSÁGI NYILATKOZATOK
Fenntarthatósági nyilatkozatnak az alábbi dokumentumok minősülnek:
(1) biomassza igazolás, fenntarthatósági igazolás vagy fenntarthatósági bizonyítvány,
(2) a RED irányelv 17–19. cikkének átültetését szolgáló más tagállami jogszabály szerint
kiállított fenntarthatósági dokumentum,
(3) a RED irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert
önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított
fenntarthatósági dokumentum, vagy
(4) a RED irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik
országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított fenntarthatósági
dokumentum.
Lényeges megjegyezni, hogy a fenntarthatósági nyilatkozat egy ún. gyűjtőfogalom. Ennek
értelmében, a BÜHG-rendszer szerinti fenntarthatósági igazolás fenntarthatósági
nyilatkozat, azonban nem minden fenntarthatósági nyilatkozat fenntarthatósági igazolás.
Fenntarthatósági nyilatkozat tehát, a BÜHG-rendszer hatálya alatt kiállítható
fenntarthatósági igazolás és fenntarthatósági nyilatkozatnak minősül az ISCC önkéntes
nemzetközi fenntarthatósági rendszer égisze alatt kiállítható „delivery note” vagy „self
declaration” is.
Lényeges azonban kiemelni, hogy a BÜHG-rendszer hatálya alatt kizárólag biomassza és
fenntarthatósági igazolás állítható ki (mint fenntarthatósági nyilatkozat), az arra megfelelő
jogosultsággal rendelkező piaci szereplők által.

10.2 NYOMON KÖVETÉSI DOKUMENTUM
A Korm. rendeletben foglaltak alapján, a fenntartható bioüzemanyag-termelési értékláncba
bekerült bioüzemanyagoknak és azok alapanyagainak – amelyekre vonatkozóan
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valamilyen fenntarthatósági nyilatkozat került kiállításra –, a nyomon követhetőségi
kritériumoknak is meg kell felelniük.
Nyomon követhetőségi kritérium, hogy minden egyes – fenntarthatósági nyilatkozattal
kísért - fenntartható termék tétel esetében a hatóság pontosan be tudja határolni, hogy az
a fenntartható bioüzemanyag-termelési értékláncban milyen szerepet töltött be.
A Korm. rendelet alkalmazásában, a nyomon követési kritériumok teljesítése az alábbi
dokumentumokkal igazolható:
 BIONYOM ügyfél esetében, az általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében
előállított termék vonatkozásában





termesztett biomassza tekintetében a Korm. rendelet 10. melléklet A. pontja,
nem termesztett biomassza tekintetében a Korm. rendelet 10. melléklet B. pontja,
köztes termék tekintetében a Korm. rendelet 10. melléklet C. pontja,
bioüzemanyag és folyékony bio-energiahordozó tekintetében a Korm. rendelet 10.
melléklet D. pontja

szerinti adattartalmú nyomon követési dokumentummal, továbbá olyan fenntarthatósági
nyilatkozat kiállításával, amely az azzal kísért termékre vonatkozóan maradéktalanul
tartalmazza a Korm. rendelet 10. melléklet szerinti adatokat.
 Biomassza-termelő esetében az általa értékesített biomassza vonatkozásában
 termesztett biomassza tekintetében a Korm. rendelet 9. melléklet A. pontja,
 nem termesztett biomassza tekintetében a Korm. rendelet 9. melléklet B. pontja
szerinti adattartalmú nyomon követési dokumentummal, továbbá olyan fenntarthatósági
nyilatkozattal, amely az azzal kísért termékre vonatkozóan maradéktalanul tartalmazza a
Korm. rendelet 9. melléklet szerinti adatokat.
A NÉBIH honlapján – az alábbi linken elérhető módon - közzéteszi azokat a nyomtatványokat,
amelyek nyomon követési dokumentumként használhatók:
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
10.2.1 MIKORTÓL ÉS MILYEN ESETBEN KELL NYOMON KÖVETÉSI DOKUMENTUMOT
KIÁLLÍTANI?
A BIONYOM ügyfél a Korm. rendelet 9. és a 10. melléklet szerinti nyomon követési
dokumentumokat 2018. január 1-jétől köteles kiadni és gyűjteni az általa kiállított és
átvett 13. § b)–d) pontja szerinti fenntarthatósági dokumentumok mellékleteként.
A Korm. rendelet egyértelműen fogalmaz tehát a tekintetben, hogy mely esetben kell a
biomassza-termelőnek és a biomassza-kereskedőnek, a biomassza-feldolgozónak, az
üzemanyag-forgalmazónak (a továbbiakba: BIONYOM ügyfél) nyomon követési
dokumentumot kiállítania. Ezen eseteket az alábbiakban részletesen tárgyaljuk.
10.2.1.1 A biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó (BIONYOM
ügyfél) nyomon követési dokumentum kiállítási kötelezettsége
Ha a BIONYOM ügyfél Magyarország területén végzi biomasszával, köztes termékkel,
bioüzemanyaggal, folyékony bio-energiahordozóval (a továbbiakban együtt: termék)
kapcsolatos, a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységét, annak nyomon
követhetősége érdekében az általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében előállított, és
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a Korm. rendelet 13. § szerinti dokumentummal kísért termék vonatkozásában köteles az
általa kiállított fenntarthatósági nyilatkozathoz – ha az a Korm. rendelet 10. melléklet
szerinti adatokat maradéktalanul nem tartalmazza – a 10. melléklet szerinti adattartalmú
nyomon követési dokumentumot kiállítani.
10.2.1.1.1 A Korm. rendelet 10. melléklete szerinti nyomon követési dokumentum
A Korm. rendelet 10. melléklete szerinti adattartalmú nyomon követési dokumentum
tehát, a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó által kiállított a
Korm. rendelet 13. § b)-d) pontja szerinti fenntarthatósági nyilatkozatokhoz kiállítandó
nyomon követési dokumentum.
A fentiekhez kapcsolódóan szükséges tisztázni, hogy melyek a Korm. rendelet 13. § b)-d)
pontja szerinti dokumentumok.
Ezek a következők:
 más tagállami jogszabály szerint kiállított fenntarthatósági nyilatkozat,
 bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer
előírásaival összhangban kiállított fenntarthatósági nyilatkozat, vagy
 az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással
összhangban kiállított fenntarthatósági nyilatkozat.
A fentiek alapján tehát, olyan nyomon követési dokumentumról beszélünk, amelyet a
biomassza-kereskedőnek, biomassza-feldolgozónak, üzemanyag-forgalmazónak kell az
általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként kibocsájtania, amennyiben az
nem tartalmazza maradéktalanul a Korm. rendelet 10. mellékletében felsorolt
adattartalmat.
Tekintettel arra, hogy a BÜHG-rendszer szerinti fenntarthatósági igazolás tartalmazza a
nyomon követhetőséghez szükséges összes adatot, így kizárólag más önkéntes
fenntarthatósági rendszer (más tagállami vagy nemzetközi rendszer) égisze alatt kiadott
fenntarthatósági nyilatkozat esetében lehet szükséges nyomon követési dokumentum
kibocsátása.
Amennyiben nem megoldható a BÜHG-rendszertől eltérő fenntarthatósági rendszerben
kiállított fenntarthatósági nyilatkozat (pl. ISCC delivery note) esetében a nyomon
követhetőség érdekében elvárt összes szükséges adat feltüntetése, úgy a biomasszakereskedőnek, biomassza-feldolgozónak, üzemanyag-forgalmazónak csatolnia kell a
fenntarthatósági nyilatkozata mellé a fentiekben hivatkozott nyomon követési
dokumentumot.
A biomassza-kereskedőként, biomassza-feldolgozóként, üzemanyag-forgalmazóként kiadott
- a BÜHG-rendszer szerinti fenntarthatósági igazolástól eltérő – fenntarthatósági
nyilatkozathoz csatolandó nyomon követési dokumentumot az alábbi elérhetőségen lehet
fellelni, és onnan letölteni: http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet nem rögzíti, hogy a biomassza-kereskedő,
biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó kizárólag a NÉBIH honlapján közzétett
nyomon követési dokumentumot állíthatja ki, így természetesen van arra lehetőség, hogy a
biomassza-kereskedők, biomassza-feldolgozók, üzemanyag-forgalmazók maguk állítsák elő a
saját nyomon követési dokumentumaikat. Azonban ez esetben, az általuk előállított
nyomon követési dokumentumoknak tartalmazniuk kell maradéktalanul az összes, a Korm.
rendelet 10. mellékletében foglalt adattartalmat annak érdekében, hogy az adott termék
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tétel esetében a nyomon követhetőség megoldott legyen és a későbbiekben a BIONYOM
ügyfél a NÉBIH felé az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíthesse.
A fentiek alapján csak és kizárólag abban az esetben köteles a BIONYOM ügyfél nyomon
követési dokumentumot kiállítani, amennyiben az általa kiállított fenntarthatósági
nyilatkozaton nem szerepel maradéktalanul a Korm. rendelet 10. melléklete szerinti
adattartalom.
Amennyiben a BIONYOM ügyfél által kiállított fenntarthatósági nyilatkozaton szerepel
valamennyi szükséges adat, abban az esetben az általa kiadott fenntarthatósági
nyilatkozattal nem csak a fenntarthatóság, de a nyomon követhetőség is igazolható a
NÉBIH felé.
A fentiekhez kapcsolódóan lényeges megjegyezni, hogy a BÜHG-rendszer szerinti
fenntarthatósági igazolások (Büat. – 10/A.; Büat. – 10/B.; Büat. – 10/C.; Büat. – 10/D.;
Büat. – 10/E.) esetében nem kell nyomon követési dokumentumot külön kiállítania a
BIONYOM ügyfélnek, tekintettel arra, hogy azokkal mind a fenntarthatóság, mind pedig a
nyomon követhetőség igazolható.
10.2.1.1.2 Egyedi azonosítószám képzése a Korm. rendelt 10. melléklete szerinti
adattartalmú nyomon követési dokumentumhoz
Ha a BIONYOM ügyfél az általa értékesített, feldolgozott vagy forgalmazott termék
fenntarthatóságát a Korm. rendelet 13. § b)–d) pontja szerinti dokumentum kiállításával
igazolja és a dokumentum nem tartalmaz egyedi azonosítószámot, a BIONYOM ügyfél a
dokumentumhoz egyedi azonosítószámot rendel, valamint a dokumentum mellékletét
képező – a 10. melléklet szerinti adattartalmú – nyomon követési dokumentumra felvezeti.
A fentiek értelmében, amennyiben a biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó,
üzemanyag-forgalmazó (együttesen: BIONYOM ügyfél) általa kiadott – a BÜHG-rendszer
szerinti fenntarthatósági igazolástól eltérő – fenntarthatósági nyilatkozaton nem szerepel
egyedi azonosítószám, úgy köteles a Korm. rendelet 10. melléklete szerinti adattartalmú
nyomon követési dokumentumot is kiadni és arra felvezetni egy, az általa generált egyedi
azonosítószámot is.
A fentiek szerint képzett egyedi azonosítószámhoz egy – a fenntarthatósági igazolástól
eltérő – fenntarthatósági nyilatkozat és ahhoz kapcsolódóan egy nyomon követési
dokumentum rendelhető.
Az azonosítószámának egymást követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:
 a BIONYOM ügyfél regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító
jele,
 dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal
kezdődik,
 a BIONYOM ügyfél által kiadott fenntarthatósági nyilatkozat és ahhoz kapcsolódó
nyomon követési dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában
adószáma vagy adóazonosító jele és
 a kiállítás évszáma.
A BIONYOM ügyfél általa kiadott nyomon követési dokumentumon – amennyiben az általa
kiadott fenntarthatósági nyilatkozaton alap esetben nem szerepel egyedi azonosítószám – az
alábbiak szerint kell tehát az egyedi azonosítószámot képezni.
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Példa:
•
•
•
•

A BIONYOM ügyfél regisztrációs száma: 1234567890
A kereskedelmi partner regisztrációs száma: 9876543210
A fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának éve: 2018
A kiállítás évében első ízben kerül kiadásra fenntarthatósági nyilatkozat a BIONYOM
ügyfél részéről.

A fenntarthatósági nyilatkozathoz rendelt és az ahhoz kapcsolódó nyomon követési
dokumentumon feltüntetendő egyedi azonosítószám:
BIONYOM ügyfél regisztrációs
regisztrációs száma/kiállítás éve

száma/1-el

növekvő

sorszám/kereskedelmi

partner

azaz 1234567890/1/9876543210/2018
10.2.1.2 A biomassza-termelő nyomon követési dokumentum kiállítási kötelezettsége
Ha a biomassza-termelő a BIONYOM ügyfél részére értékesített biomassza
fenntarthatóságát a Korm. rendelet 13. § b)–d) pontja szerinti dokumentummal igazolja,
és a dokumentum nem tartalmazza maradéktalanul a Korm. rendelet 9. melléklet szerinti
adatokat, a biomassza-termelő köteles az általa kiállított dokumentum mellékleteként a
BIONYOM ügyfél részére – a Korm. rendelet 9. melléklet szerinti adattartalmú – nyomon
követési dokumentumot kiállítani és átadni.
10.2.1.2.1 A Korm. rendelet 9. melléklete szerinti nyomon követési dokumentum
A Korm. rendelet 9. melléklete szerinti nyomon követési dokumentum tehát, a biomasszatermelő által kiállított – a Korm. rendelet 13. § b)-d) pontja szerinti dokumentumokhoz
tartozó - nyomon követési dokumentum.
A Korm. rendelet 13. § b)-d) pontja szerinti dokumentumok körét a 9.2.1.1.1 pontban
részleteztük.
A fentiek alapján tehát, olyan nyomon követési dokumentumról beszélünk, amelyet a
biomassza-termelőnek kell az általa kiadott fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként
kibocsájtania, amennyiben az nem tartalmazza maradéktalanul a Korm. rendelet 9.
mellékletében felsorolt adattartalmat.
Tekintettel arra, hogy a BÜHG-rendszer szerinti biomassza igazolás tartalmazza a nyomon
követhetőséghez szükséges összes adatot, így kizárólag más önkéntes fenntarthatósági
rendszer (más tagállami vagy nemzetközi rendszer) égisze alatt kiadott termelői deklaráció
esetében lehet szükséges nyomon követési dokumentum kibocsátása.
Amennyiben nem megoldható a BÜHG-rendszertől eltérő fenntarthatósági rendszerben
kiállított termelői fenntarthatósági nyilatkozat (pl. ISCC termelői deklaráció) esetében a
nyomon követhetőség érdekében elvárt összes szükséges adat feltüntetése, úgy a
biomassza-termelőnek csatolnia kell a fenntarthatósági nyilatkozata mellé a fentiekben
hivatkozott nyomon követési dokumentumot.
A biomassza-termelőként kiadott - a BÜHG-rendszer szerinti biomassza igazolástól eltérő –
fenntarthatósági nyilatkozathoz csatolandó nyomon követési dokumentumot az alábbi
elérhetőségen lehet fellelni, és onnan letölteni:
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/nyomtatvanyok
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Figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet nem rögzíti, hogy a biomassza-termelő kizárólag a
NÉBIH honlapján közzétett nyomon követési dokumentumot állíthatja ki, így
természetesen van arra lehetőség, hogy a biomassza-termelők maguk állítsák elő a saját
nyomon követési dokumentumaikat. Azonban ez esetben, a biomassza-termelők által
előállított nyomon követési dokumentumoknak tartalmazniuk kell maradéktalanul az
összes, a Korm. rendelet 9. mellékletében foglalt adattartalmat annak érdekében, hogy az
adott termék tétel esetében a nyomon követhetőség megoldott legyen és a későbbiekben a
kereskedelmi partner a NÉBIH felé az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíthesse.
10.2.1.2.2 Egyedi azonosítószám képzése a Korm. rendelt 9. melléklete szerinti
adattartalmú nyomon követési dokumentumhoz
Ha biomassza-termelő az általa értékesített termék fenntarthatóságát a 13. § b)–d) pontja
szerinti dokumentummal igazolja, és a dokumentumon nem szerepel egyedi
azonosítószám, a biomassza-termelő köteles a dokumentumhoz egyedi azonosítószámot
rendelni, valamint a dokumentum mellékletét képező – a 9. melléklet szerinti adattartalmú –
nyomon követési dokumentumra is felvezetni.
A fentiek értelmében, amennyiben a biomassza-termelő általa kiadott – a BÜHG-rendszer
szerinti biomassza igazolástól eltérő – termelői fenntarthatósági nyilatkozaton nem
szerepel egyedi azonosítószám, úgy köteles a Korm. rendelet 9. melléklete szerinti
adattartalmú nyomon követési dokumentumot is kiadni és arra felvezetni egy általa
generált egyedi azonosítószámot is.
Egy biomassza-termelői fenntarthatósági nyilatkozathoz kizárólag egy egyedi
azonosítószám rendelhető, amelynek sorrendben az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 a biomassza-termelő regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy
adóazonosító jele,
 dokumentumonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként egyes sorszámmal
kezdődik,
 a biomassza-termelő által kiadott fenntarthatósági nyilatkozat és ahhoz kapcsolódó
nyomon követési dokumentum felhasználójának regisztrációs száma, ennek hiányában
adószáma vagy adóazonosító jele és
 a kiállítás évszáma.
A biomassza-termelő által kiadott nyomon követési dokumentumon – amennyiben a
biomassza-termelő által kiadott fenntarthatósági nyilatkozaton alap esetben nem szerepel
egyedi azonosítószám – az alábbiak szerint kell tehát az egyedi azonosítószámot képezni.
Példa:
•
•
•
•

A biomassza-termelő regisztrációs száma: 1234567890
A kereskedelmi partner regisztrációs száma: 9876543210
A biomassza-termelő által kiadott fenntarthatósági nyilatkozat kiállítás éve: 2018
Az adott évében első ízben kerül kiállításra termelői fenntarthatósági nyilatkozat a
biomassza-termelő részéről.

A fenntarthatósági nyilatkozathoz rendelt és az ahhoz kapcsolódó nyomon követési
dokumentumon feltüntetendő egyedi azonosítószám:
Biomassza-termelő regisztrációs száma/1-el növekvő sorszám/BIONYOM ügyfél regisztrációs
száma/kiállítás éve
azaz 1234567890/1/9876543210/2018
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10.2.2 MIKOR KELL NYOMON KÖVETÉSI DOKUMENTUMOT BEKÉRNI?
10.2.2.1 Általános szabályok a nyomon követési dokumentumok bekérésére vonatkozóan
A BIONYOM ügyfél éves adatszolgáltatása kiterjed az általa kiadott fenntarthatósági
nyilatkozat kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozat, valamint az ahhoz
esetlegesen kapcsolódó nyomon követési dokumentum benyújtására is.
Ha a BIONYOM ügyfél által kiadott fenntarthatósági nyilatkozat kiállításának alapjául
szolgáló fenntarthatósági nyilatkozat nem tartalmazza maradéktalanul az azzal kísért
termék vonatkozásában a 9. és a 10. melléklet szerinti adatokat, a BIONYOM ügyfél a 9. és a
10. melléklet szerinti adattartalmú nyomon követési dokumentumot a partnertől beszerzi
és a (11)–(12) bekezdésben foglalt dokumentáció benyújtásának kiegészítéseként az általa
kiállított fenntarthatósági nyilatkozathoz és nyomon követési nyilatkozathoz
egyértelműen hozzárendelve, a NÉBIH honlapján elérhető BIONYOM nyilvántartásba, az
adatszolgáltatás keretében feltölti.
A fentiek alapján tehát, a BIONYOM ügyfél a kereskedelmi partnerektől átvett
fenntarthatósági nyilatkozatok vonatkozásában, minden esetben vizsgálni köteles, hogy az
tartalmazza-e a Korm. rendelet 9. és 10. mellékletében foglalt adatokat.
A fentiek értelmében
 a biomassza-termelőtől átvett fenntarthatósági nyilatkozat (biomassza igazolástól
eltérő termelői deklaráció) esetében a Korm. rendelet 9. melléklete szerinti
adattartalom meglétét, még
 biomassza-kereskedőtől, biomassza-feldolgozótól, üzemanyag-forgalmazótól átvett
fenntarthatósági nyilatkozat (fenntarthatósági igazolástól eltérő fenntarthatósági
dokumentum) esetében a Korm. rendelet 10. melléklete szerinti adattartalom
meglétét.
Amennyiben a kereskedelmi partner fenntarthatósági nyilatkozata nem tartalmazza
maradéktalanul a Korm. rendelet 9. és a 10. melléklete szerinti adattartalmat, abban az
esetben a BIONYOM ügyfélnek be kell kérnie a kereskedelmi partnertől az adott
fenntarthatósági nyilatkozathoz kapcsolódóan a nyomon követési dokumentumot, hogy az
adott termék nyomon követhetőségét igazolja és a későbbiekben erről adatot
szolgáltasson a NÉBIH részére.
10.2.2.2 Speciális szabályok a nyomon követési dokumentumok bekérésére és saját
hatáskörben való kiállítására vonatkozóan
Speciális élethelyzet, amikor a BIONYOM ügyfél kereskedelmi partnerétől egyáltalán nem
kap nyomon követési dokumentumot, vagy a fenntarthatósági nyilatkozat mellékleteként
átvett nyomon követési dokumentumon sem található egyedi azonosítószám.
A Korm. rendelet 11. § (3)–(5) bekezdése szabályozza azt az élethelyzetet, amikor a
BIONYOM ügyfél az általa felvásárolt, vagy bérfeldolgozásra átvett termék vonatkozásában
olyan fenntarthatósági nyilatkozatot kap a kereskedelmi partnerétől, amely nem tartalmazza
maradéktalanul a Korm. rendelet által meghatározott - a termék nyomon követhetőségéhez
elengedhetetlen - adattartalmat, illetve azon még egyedi azonosítószám sem található, vagy
a kereskedelmi partner nem csatol nyomon követési dokumentumot az általa kiadott
fenntarthatósági nyilatkozathoz.
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(1) Ha a BIONYOM ügyfél olyan fenntarthatósági nyilatkozatot vesz át a kereskedelmi
partnertől, amelyen nincs egyedi azonosítószám és a mellékleteként átvett nyomon
követési dokumentum sem tartalmazza ezt az adatot, akkor a BIONYOM ügyfélnek kell
egyedi azonosítószámot képeznie.
(2) Ha a BIONYOM ügyfél olyan fenntarthatósági nyilatkozatot vesz át a kereskedelmi
partnertől, amelynek mellékleteként egyáltalán nem kerül átadásra nyomon követési
dokumentum, akkor a BIONYOM ügyfél köteles pótolni a hiányzó nyomon követési
dokumentumot és ahhoz (illetve a kapcsolódó fenntarthatósági nyilatkozathoz) egyedi
azonosítószámot képezni.
Amennyiben tehát a nyomon követési dokumentum nem került átadásra, vagy az, egyedi
azonosítószámot nem tartalmazott, a BIONYOM ügyfél köteles az átvett fenntarthatósági
nyilatkozat mellékleteként a nyomon követési dokumentumot a kereskedelmi partnere
helyett kiállítani, és neki kell a nyomon követési dokumentumhoz (és ez által az átvett
fenntarthatósági nyilatkozathoz) is egyedi azonosítószámot képezni.
(!) Az alábbiak szerint kell a BIONYOM ügyfélnek a kereskedelmi partnertől bekért adatok
alapján elkészített nyomon követési dokumentumhoz egyedi azonosítószámot képeznie
(amelyet a fenntarthatósági nyilatkozatra is el nem távolítható módon fel kell vezetnie).
A BIONYOM ügyfél által – a kereskedelmi partnere hanyagsága miatt - képzett egyedi
azonosítószámhoz kizárólag egy fenntarthatósági nyilatkozat rendelhető.
A BIONYOM ügyfél által - a fenti hiányosságok okán - képzett azonosítószámának egymást
követő sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:
 a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag vagy a folyékony bio-energiahordozó
előállítójának, értékesítőjének vagy a bérfeldolgozás megrendelőjének (a
továbbiakban: „hanyag kereskedelmi partner”) adószáma vagy adóazonosító jele,
 fenntarthatósági nyilatkozatonként eggyel növekvő sorszám, ami naptári évenként
egyes sorszámmal kezdődik,
 a BIONYOM ügyfél regisztrációs száma, ennek hiányában adószáma vagy adóazonosító
jele és
 a kiállítás évszáma.
Példa:
• A „hanyag kereskedelmi partner” adószáma/adó azonosító jele: 12345678-9-10
• A BIONYOM ügyfél regisztrációs száma: 1234567890
• A „hanyag kereskedelmi partner” által kiadott fenntarthatósági nyilatkozathoz, a
BIONYOM ügyfél által saját hatáskörben kiállított nyomon követési dokumentum
kiállításának éve: 2018
• A kiállítás évében első ízben került átadásra a BIONYOM ügyfél részére olyan
fenntarthatósági nyilatkozat, amelyhez nem került csatolásra nyomon követési
dokumentum. Ennek értelmében a BIONYOM ügyfél az adott évben első alkalommal
állít ki a „hanyag kereskedelmi partnere helyett” - a hiányosan átvett
fenntarthatósági nyilatkozathoz - nyomon követési dokumentumot saját
hatáskörben.
A „hanyag kereskedelmi partnertől” átvett fenntarthatósági nyilatkozathoz rendelt – a
BIONYOM ügyfél által saját hatáskörben kiállított - nyomon követési dokumentumon és az
ahhoz kapcsolódó hiányos fenntarthatósági nyilatkozaton feltüntetendő egyedi
azonosítószám:
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A hanyag kereskedelmi partner adószáma/1-el növekvő sorszámozás/BIONYOM ügyfél
regisztrációs száma/kiállítás éve
azaz 12345678-9-10/1/1234567890/2018
(!) Abban az esetben, ha a BIONYOM ügyfél több „hanyag kereskedelmi partnertől” is vesz
át olyan fenntarthatósági nyilatkozatot, amelyekhez nem kapcsolódik nyomon követési
dokumentum, abban az esetben minden egyes „hanyag kereskedelmi partner”
vonatkozásában a sorszámozás elkülönül.
Példa:
„A” kereskedelmi partner adószáma/adó azonosító jele: AAAAAAAA-9-10
„B” kereskedelmi partner adószáma/adó azonosító jele: BBBBBBBB-9-10
„C” kereskedelmi partner adószáma/adó azonosító jele: CCCCCCCC-9-10
A BIONYOM ügyfél regisztrációs száma: 1234567890
A „hanyag kereskedelmi partnerek” által kiadott fenntarthatósági nyilatkozatokhoz, a
BIONYOM ügyfél által saját hatáskörben kiállított nyomon követési dokumentumok
kiállításának éve: 2018
• A kiállítás évében több ízben került átadásra a BIONYOM ügyfél részére olyan
fenntarthatósági nyilatkozat, amelyhez nem került csatolásra nyomon követési
dokumentum. Ennek értelmében a BIONYOM ügyfél az adott évben több alkalommal
állít ki a „hanyag kereskedelmi partnerek” helyett nyomon követési dokumentumot
saját hatáskörben. (Például: „A” esetben 3 darabot, „B” esetben 2 darabot, „C”
esetben 1 darabot).
•
•
•
•
•

A fentiek analógiájára az alábbi egyedi azonosítószámok képezhetők:
AAAAAAAA-9-10/1/1234567890/2018;
AAAAAAAA-9-10/2/1234567890/2018;
AAAAAAAA-9-10/3/1234567890/2018;
BBBBBBBB-9-10/1/1234567890/2018;
BBBBBBBB-9-10/2/1234567890/2018;
CCCCCCCC-9-10/1/1234567890/2018
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11. JOGSZABÁLYSÉRTÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ SZANKCIÓK
11.1 ÁLTALÁNOS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK
11.1.1 A NYOMON KÖVETHETŐSÉG IGAZOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSÉRTÉSEK
A Büat. (a vonatkozó törvény) rendelkezései alapján, a NÉBIH egyszázezer Ft-tól egymillió Ftig terjedő bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a bioüzemanyagok, folyékony bioenergiahordozók vagy ezek alapanyagául szolgáló termékek – ideértve a köztes termékeket
is – vonatkozásában nem tesz eleget a Büat.-ban vagy annak végrehajtására kiadott
rendeletekben meghatározott nyomon követhetőségi kötelezettségeknek. Ha a kötelezett
kötelezettségének a bírság kiszabását követően sem tesz eleget, a bírság ismételten
kiszabható.
11.1.2 A FENNTARTHATÓSÁG IGAZOLÁSÁVAL ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTLEZETTSÉG
MEGSZEGÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSÉRTÉSEK
A NÉBIH egyszázezer Ft-tól egymillió Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a
bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók vagy ezek alapanyagául szolgáló termékek
– ideértve a köztes termékeket is – fenntarthatósága igazolása során a Büat.-ban és az annak
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, az ügy
eldöntése szempontjából valótlan tényt állít, valótlan adatot szolgáltat, valótlan
nyilatkozatot tesz. Ha a kötelezett kötelezettségének a bírság kiszabását követően sem tesz
eleget, a bírság ismételten kiszabható.

11.2 KÜLÖNÖS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK
11.2.1 VALÓTLAN TARTALMÚ BIOMASSZA VAGY FENNTARTHATÓSÁGI
KIÁLLÍTÁSA ESETÉN ALKALMAZANDÓ TOVÁBBI SZANKCIÓK

IGAZOLÁS

Valótlan tartalmú biomassza vagy fenntarthatósági igazolás kiállítása esetén a NÉBIH az
igazolás kiállítóját – ha az igazolás kiállítója a BÜHG nyilvántartásban szerepel – törli a BÜHG
nyilvántartásból. A BÜHG nyilvántartásból való törlést a NÉBIH mellőzi, ha az ügyfél
bizonyítja, hogy:
 az igazolás valótlanságát az annak kiállításához alapul szolgáló, más által kiállított
valótlan igazolás eredményezte, vagy
 a valótlan adattartalom nem szándékos számítási hibából származik.
A BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét a NÉBIH honlapján közzéteszi. A BÜHG
nyilvántartás közérdekű adatai az alábbi linken elérhetők:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-buhg-nyilvantartasban-szereplo-cegek-adataibiofuel-greenhouse-gas-emissions-inventory-biokraftstoff-treibhausgasemissionen-inventar
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11.2.2 ÉVES ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSE
Amennyiben a BIONYOM ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, a NÉBIH törli a BIONYOM nyilvántartásból és – ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban –
törli a BÜHG nyilvántartásból is.
Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a Korm. rendelet szerinti követelményeknek, a NÉBIH
megfelelő határidő tűzésével a BIONYOM ügyfelet hiánypótlásra kötelezi. Amennyiben a
hiánypótlási felhívásban előírt határidő eredménytelenül telik el, a NÉBIH a BIONYOM
ügyfelet törli a BIONYOM nyilvántartásból és – ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban – törli a
BÜHG nyilvántartásból is.
A fentiekhez kapcsolódóik, hogy a NÉBIH az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése
esetén, az ügyfelekkel szemben a 10.1.1. és 10.1.2. pontban foglaltak szerinti összegű
bírságot is kiszabhat.
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12. A KERESKEDELMI PARTNEREK ELLENŐRZÉSE
A BÜHG nyilvántartásba regisztrált piaci szereplők nevét, regisztrációs számát, a
nyilvántartásba vétel kezdeti és lejárati dátumát, illetve a nyilvántartásból való törlés tényét
a NÉBIH honlapján közzéteszi. A BÜHG nyilvántartás, cégek esetében a cégjegyzékszámot és
a cég székhelyének címét is tartalmazza.
Így valamennyi piaci szereplőnek lehetősége van ellenőrizni azt, hogy kereskedelmi partnere
szerepel-e a BÜHG nyilvántartásban, azaz jogosult-e fenntarthatósági igazolást részére
kiállítani vagy sem.
Kizárólag az jogosult fenntarthatósági igazolás kiállítására, aki egyidejűleg szerepel a BÜHG
és BIONYOM nyilvántartásban is!
A NÉBIH honlapján megtalálható a BÜHG partnerlista az alábbi elérhetőségen:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-buhg-nyilvantartasban-szereplo-cegek-adataibiofuel-greenhouse-gas-emissions-inventory-biokraftstoff-treibhausgasemissionen-inventar
A hivatkozott listában a nyilvántartásba vétel dátumát érdemes megfigyelni, hiszen
minden ügyfél a feltüntetett napon állíthatta (állíthatja) ki első fenntarthatósági igazolását.
Így tehát, ha valamelyik ügyfél fel van tüntetve a nyilvántartásban, de az általa kiállított
fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma megelőzi a nyilvántartásban rögzített
nyilvántartásba vételi dátumot, akkor azt a fenntarthatósági igazolást jogosulatlanul kiállított
igazolásnak fogja tekinteni a hatóság.
A BÜHG partnerlistában szerepelnek olyan dátumok is, amelyek *-al vannak megjelölve. Ez
esetben arról van szó, hogy a NÉBIH a jelölt dátum mellett feltüntetett ügyfél részére a
BÜHG nyilvántartásba vételről szóló határozatát kiadmányozta, és azt a kérelemben szereplő
címre elpostázta. Mivel azonban a határozathoz kapcsolódó tértivevény visszaérkezéséig a
hatóság nem tudja a határozat átvételének pontos dátumát (tehát a BÜHG nyilvántartásba
történő felvétel napját) megállapítani, ezért a listában szereplő partner a határozat eredeti
példányának felmutatásával igazolhatja partnere felé, hogy jogosult a fenntarthatósági
igazolás kiállítására, hiszen szerepel a BÜHG nyilvántartásban.
Amint a BÜHG nyilvántartásba vételről szóló tértivevény a NÉBIH-hez beérkezik, a hatóság a
BÜHG nyilvántartásba vétel tényét (jelöletlen dátumozással) azonnal felvezeti a listára.
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13. A BIOMASSZA-KERESKEDŐ, A BIOMASSZA-FELDOLGOZÓ ÉS AZ ÜZEMANYAGFORGALMAZÓ NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE
A biomassza-kereskedő és biomassza-feldolgozó az éves adatszolgáltatás (a Korm. rendelet
10–11. §-a és a 8. melléklete szerinti adatszolgáltatás) teljesítése érdekében nyilvántartást
köteles vezetni. A nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és
adatvesztés kizárását.
Az üzemanyag-forgalmazó a fentiek szerinti, továbbá a NAV felé teljesítendő adatszolgáltatás
céljára nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartásnak biztosítania kell az utólagos
adatmódosítás és adatvesztés kizárását.
A hivatkozott nyilvántartásokat megalapozó dokumentumokat, azok keltétől számított 5
évig, de legfeljebb a BIONYOM nyilvántartásból, valamint a BÜHG nyilvántartásból való
törlés tényéről szóló értesítés kézhezvételétől vagy a BÜHG nyilvántartásba vétel hatályának
lejártát követő öt évig kell megőrizni.
A biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó az általa
kiállított dokumentumokat a hatóság kérésére köteles bemutatni.

35

⇤
14. ÉVES ADATSZOLGÁLTATÁS
A BIONYOM ügyfél az importált, az exportált, a termelt, az előállított, a feldolgozott
vagy a forgalmazott biomasszára – ideértve a termesztett és a nem termesztett
biomasszát is –, a köztes termékre, a bioüzemanyagra vagy folyékony bioenergiahordozóra vonatkozó nyomon követhetőség igazolására, továbbá a BÜHGrendszer hatálya alá tartozó fenntarthatósági nyilatkozatok esetében a
fenntarthatóság igazolására is köteles adatot szolgáltatni a NÉBIH részére.
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14.1 ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETTEK KÖRE
Valamennyi BIONYOM ügyfél adatszolgáltatásra kötelezett! Ennek értelmében
valamennyi – a BIONYOM nyilvántartásba felvételt nyert - biomassza-kereskedő,
biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó köteles a NÉBIH részére a vonatkozó
jogszabályban foglaltaknak megfelelően adatot szolgáltatni.
Amennyiben a BIONYOM ügyfél nyilvántartásba vételi ideje a tárgyidőszak alatt jár
le, vagy ezen időszak alatt kerül a nyilvántartásból törlésre, abban az esetben az
adott tárgyidőszakra vonatkozóan még keletkezik adatszolgáltatási kötelezettsége a
NÉBIH felé és annak köteles eleget tenni határidőben.
14.2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A BIONYOM nyilvántartásba a BIONYOM ügyfél első alkalommal 2018. július 1-jétől
szolgáltat adatokat és dokumentumokat. Az adatszolgáltatást 2018. július 1. és 2018.
július 30. napja között kell teljesíteni.
14.3 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
A BIONYOM ügyfél adatszolgáltatását akként teljesítheti, hogy a NÉBIH honlapját
felkeresve, az erre szolgáló felületen (a felület 2018. július 1-jétől lesz elérhető),
elektronikus úton benyújtja az adatszolgáltatását a jogszabályban meghatározott
formában és tartalommal.
Az adatszolgáltatás két részből épül fel:
 dokumentum benyújtási kötelezettség teljesítése,
 a NÉBIH honlapján közzétett adatszolgáltatási excel sablon felhasználásával
adatok benyújtása a NÉBIH részére.
14.3.1 DOKUMENTUM BENYÚJTÁSI KÖTELEZETTSÉG

A BIONYOM ügyfél a 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított
 fenntarthatósági nyilatkozatokat,
 az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokat és
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 a kapcsolódó, a Korm. rendelet 9. és 10. melléklet szerinti nyomon követési
dokumentumokat

köteles 2018. július 1. és 2018. július 30. napja között feltölteni a NÉBIH honlapján
elérhető BIONYOM nyilvántartásba.
Ez azt jelenti, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett a tárgyidőszakban kiállított és
beszerzett fenntarthatósági nyilatkozatok és az azokhoz kapcsolódó nyomon
követési dokumentumok elektronizált (beszkennelt) példányát rendezett
formában, elektronikus úton kell, hogy feltöltse a NÉBIH honlapján elérhető
adatszolgáltatási felületre bejelentkezve, a BIONYOM nyilvántartásba.
Az elektronikus adatszolgáltatásra szolgáló felület elérhetőségére és használatára
vonatkozóan az elektronikus ügyfél tájékoztató rendszerbe (EÜTR) regisztrált ügyfelek
részére további tájékoztatást ad a későbbiekben a NÉBIH.
14.3.2 TÁRGYIDŐSZAKBAN KELETKEZETT FENNTARTHATÓSÁGI NYILATKOZATOK ÉS
NYOMON
KÖVETÉSI
DOKUMENTUMOK
MEGFELELŐ
ADATAIBÓL
KÉSZÍTETT
ADATSZOLGÁLTATÁS BENYÚJTÁSA

A BIONYOM ügyfél a 2018. január 1-je és 2018. június 30-a között kiállított
 fenntarthatósági nyilatkozatokról,
 az azok kiállításának alapját képező fenntarthatósági nyilatkozatokról és
 a kapcsolódó 9. és 10. melléklet szerinti nyomon követési dokumentumokról
köteles a NÉBIH honlapján közzétett – a Korm. rendelet 8. melléklete szerinti nyomtatvány felhasználásával elektronikus úton adatot szolgáltatni 2018. július 1.
és 2018. július 30. napja között a NÉBIH részére.
Ez azt jelenti, hogy a tárgyidőszakban keletkezett és átvett fenntarthatósági
dokumentumok és nyomon követési dokumentumok megfelelő adatait, rendezett
formában, a NÉBIH honlapján közzétett excel sablonba felvezetve, elektronikus
úton kell a NÉBIH honlapján elérhető adatszolgáltatási felületre bejelentkezve, a
BIONYOM nyilvántartásba benyújtani.
A hivatkozott adatszolgáltatási excel sablon, annak kitöltési útmutatója és az
elektronikus adatszolgáltatáshoz használható meghatalmazás elkészítéséhez
segítséget nyújtó tájékoztató ide kattintva elérhető.
Az elektronikus adatszolgáltatásra szolgáló felület elérhetőségére és használatára
vonatkozóan az elektronikus ügyfél tájékoztató rendszerbe (EÜTR) regisztrált ügyfelek
részére további tájékoztatást ad a későbbiekben a NÉBIH.
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14.4 ADATSZOLGÁLTATÁSI
KÖTELEZETTSÉG
MEGSZEGÉSE
ÉS
ADATSZOLGÁLTATÁS ESETÉN VÁRHATÓ HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK

ELKÉSETT

14.4.1 BIONYOM ÉS BÜHG NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS
Ha a BIONYOM ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének a jogszabályban meghatározott
határidőig nem tesz eleget, a NÉBIH törli a BIONYOM nyilvántartásból és – ha szerepel a
BÜHG nyilvántartásban – törli a BÜHG nyilvántartásból is.
14.4.2 BÍRSÁG KISZABÁSA
A NÉBIH 100.000,- forinttól 1.000.000,- forintig terjedő bírságot szabhat ki azzal szemben, aki
a nyomon követhetőség vagy a fenntarthatóság igazolásával összefüggésben a jogszabályban
meghatározott kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából valótlan tényt
állít, valótlan adatot szolgáltat, valótlan nyilatkozatot tesz. Ha a kötelezett kötelezettségének
a bírság kiszabását követően sem tesz eleget, a bírság ismételten kiszabható.

14.5 NEM MEGFELELŐ TARTALMÚ ADATSZOLGÁLTATÁS BENYÚJTÁSA ESETÉN
VÁRHATÓ ELJÁRÁSOK
Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a Korm. rendeletben meghatározott
követelményeknek, a NÉBIH megfelelő határidő tűzésével a BIONYOM ügyfelet hiánypótlásra
kötelezi.
Az adatszolgáltatás javítására és/vagy kiegészítésére irányuló felhívásban előírt határidő
eredménytelen leteltét követően a NÉBIH a BIONYOM ügyfelet törli a BIONYOM
nyilvántartásból és – ha szerepel a BÜHG nyilvántartásban – törli a BÜHG nyilvántartásból is.
Amennyiben a felhívásban foglalt határidő eredménytelenül telt el, a NÉBIH a 14.1.2 pont
szerinti bírság kiszabását helyezheti kilátásba.
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15. BÜHG ÉS BIONYOM NYILVÁNTARTÁSBÓL VALÓ TÖRLÉS ESETEI
15.1 TÖRLÉS HIVATALBÓL (JOGSZABÁLYSÉRTÉS ESETÉN)
Amennyiben a BIONYOM ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy az
adatszolgáltatását nem a megfelelő tartalommal nyújtja be a NÉBIH részére – és az
adatszolgáltatás kiegészítésére irányuló felhívásban foglalt határidőre sem pótolja az
adatokat -, illetve valótlan fenntarthatósági igazolást állít ki, úgy a NÉBIH törli az ügyfelet a
BIONYOM és - ha a BÜHG nyilvántartásban is szerepel – a BÜHG nyilvántartásból is.
A fentieket követően, az ügyfél kizárólag a BIONYOM, illetve a BÜHG nyilvántartásból való
törlést követő ismételt nyilvántartásba vételét kérelmezheti a NÉBIH-től.

15.2 TÖRLÉS BEJELENTÉS ALAPJÁN
Ha a BIONYOM ügyfél felhagy a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységgel, ennek
tényét haladéktalanul köteles közölni a NÉBIH-vel, amely ezen tényt a bejelentés
kézhezvételétől számított 10 napon belül rögzíti a BIONYOM és BÜHG nyilvántartásokban.
Amennyiben az adott ügyfél egyik vagy mindkét hatósági nyilvántartásból törölteti magát,
azaz „passzív” tevékenységi státuszba kerül, abban az esetben minden további nélkül
benyújthatja a későbbiekben a nyilvántartásba vételre irányuló (nem emelt díjas) kérelmét a
NÉBIH-hez, hiszen ez esetben nem szankció képen került ki az ügyfél a hatósági
nyilvántartásból, hanem saját kérelmére/bejelentésére.
15.3 BIONYOM ÉS BÜHG NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI IDŐ HATÁLYÁNAK LEJÁRATA

MIATTI „TÖRLÉS” (PASSZÍV TEVÉKENYSÉGI ÁLLAPOT)

A BIONYOM és BÜHG nyilvántartásba vétel hatálya 1 évre szól. A két nyilvántartás egymástól
a tekintetben elválik, hogy azok érvényesség idejét külön-külön lehet meghosszabbítani a
NÉBIH-nél (a nyilvántartásba vételi idő hatályának lejáratát megelőző 30 napon belül) ügyfél
kérelmére.
Ennek értelmében tehát, amennyiben az ügyfél nem kérelmezi csak az egyik hatósági
nyilvántartásba vételi idő meghosszabbítását, abban az esetben nem kerül a másik hatósági
nyilvántartásba vételi idő is automatikusan meghosszabbításra.
Amennyiben az adott ügyfél egyik vagy mindkét hatósági nyilvántartásba vételi ideje lejár és
az ügyfél „passzív” tevékenységi státuszba kerül, abban az esetben minden további nélkül
benyújthatja a nyilvántartásba vételre irányuló (nem emelt díjas) kérelmét a NÉBIH-hez,
hiszen ez esetben nem szankció képen került ki az ügyfél a hatósági nyilvántartásból, hanem
az egy éves időtartam lejárata miatt.
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16. A BÜHG ÉS BIONYOM NYILVÁNTARTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYOK


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



A
bioüzemanyagok
és
folyékony
bio-energiahordozók
fenntarthatósági
követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet (Büat. Vhr.)



A
bioüzemanyagok
és
folyékony
bio-energiahordozók
fenntarthatósági
követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás
elkerülés kiszámításának szabályairól szóló 39/2017. (X. 9.) NFM rendelet



A bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásával
kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 42/2010. (XII. 20.) 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
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17. NÉBIH HONLAPON PUBLIKÁLT INFORMÁCIÓK
A NÉBIH honlapján elérhetők
 a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásba vételi kérelmek,
 a fenntarthatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem,
 a BÜHG-rendszer szerinti
formanyomtatványok,

biomassza

igazolás

és

fenntarthatósági

igazolás
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 adatváltozás bejelentőlap,
 igazolás visszavonás bejelentőlap,
 a BÜHG nyilvántartás közérdekű adatai,
 a KN-kódok jegyzéke
 a gyakran ismételt kérdések (Gy.I.K.),
 a kiadott biomassza-termelői illetve biomassza-kereskedői, biomassza-feldolgozói és
üzemanyag-forgalmazói tájékoztató, valamint
 a nyomon követési dokumentumok és
 az elektronikus adatszolgáltatáshoz szükséges dokumentumok.
Az alábbi linkeken közvetlenül elérhetők a fentiekben ismertetett dokumentumok:
Igazolás formanyomtatványok;
Bejelentőlapok és adatszolgáltatáshoz
kapcsolódó nyomtatványok;

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/egyeb/n
yomtatvanyok

Nyomon követési dokumentumok
Gyakran Ismételt Kérdések
(Gy. I. K.)

http://portal.nebih.gov.hu/egyeb/gyakranismetelt-kerdesek/buhg

BÜHG nyilvántartás közérdekű adatai

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/abuhg-nyilvantartasban-szereplo-cegek-adataibiofuel-greenhouse-gas-emissions-inventorybiokraftstoff-treibhausgasemissionen-inventar

Tájékoztatók és KN-kódok jegyzéke

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/afenntarthato-biouzemanyag-termelesselosszefuggo-tajekoztatok-es-elektronikusadatszolgaltatassal-osszefuggo-tajekoztatok

