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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság 
1024 Budapest, Keleti Károly utca 24. 
1525 Budapest, Pf.: 30. 
+36 (1) 336-9488 
mgei@nebih.gov.hu 
portal.nebih.gov.hu 

  
 

A ROSSI BIOFUEL Zrt. (2922 Komárom, Kőolaj utca 2.) kérelmére, mint első fokú mezőgazdasági igazgatási 

szerv meghoztam az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T .  

 

A ROSSI BIOFUEL Zrt. (továbbiakban: kérelmező), mint biomassza-feldolgozó bioüzemanyag 

üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) vételét BÜHG-BF-

2201/2021 nyilvántartásba vételi számon 
 

2021. február 27. napjától 2022. február 26. napjáig terjedő időszakra 

 

meghosszabbítom 

 

az alábbi adatokkal és feltételekkel: 

 

A kérelmező a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményiről és 

igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá 

tartozó tevékenység Magyarország területén való jogszerű folytatására és a Korm. rendelet 13. §-ában 

nevesített fenntarthatósági nyilatkozatok – így fenntarthatósági igazolás - kiállítására is csak a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által vezetett bioüzemanyagok és folyékony 

bio-energiahordozók nyomon követhetőségi nyilvántartásába (a továbbiakban: BIONYOM 

nyilvántartás) való bejegyzését követően, a nyilvántartásba vételi idő hatályának lejártáig jogosult. A 

BIONYOM nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet – a NÉBIH honlapján közzétett 

nyomtatványon – kell benyújtani a NÉBIH részére. 

A kérelmező fenntarthatósági igazolás kiállítására csak és kizárólag abban az időintervallumban 

jogosult, amíg a BÜHG és BIONYOM nyilvántartásban egyidejűleg szerepel! 

 

Kérelmező neve: ROSSI BIOFUEL Zrt. 

Kérelmező székhelye: 2922 Komárom, Kőolaj utca 2. 

Kérelmező cégjegyzék száma: 11-10-001628 

Kérelmező adószáma: 13654087-2-11 

Kérelmező regisztrációs száma: HU8134501001 

Kérelmező telephelyeinek címe:  

 

Kérelmező nyilatkozata a Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetésének módjáról, 

elektronikus nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett 

intézkedésekről: 

 

„Hivatkozva a Korm. rendeletben előírtakra cégünk a LOG SYS 5.2. szoftver segítségével elektronikus 

nyilvántartást végez a fenntarthatósági igazolások vezetéséről. 

A biztonság, ill. az esetleges adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett intézkedéseink esetén, 

a RONYÍR rendszer lehetővé teszi, hogy a biztonsági mentés készítése gomb lenyomásával a „backup” fájlokat 

tudjunk létrehozni, ill. archiválni a gépeinkre.” 

Ikt. sz.: 4200/267-15/2021 
Tárgy: BÜHG nyilvántartásba vétel további egy 
évvel történő meghosszabbítása 
Ügyintéző: Balázs Mária 
Elérhetőségek: +36 (70) 399-5169 
Mellékletek: 1db számla az 1. számú címzettnek 
utólagosan megküldve 
Hiv. szám: - 
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Az alkalmazott technológia szöveges leírása: 

 

3 db, évi 50.000 tonna kibocsátási kapacitású növényolaj átészterező rendszer. 

 

Alapanyagok KN-kódja: 

Biomassza KN-kódja: nincs közvetlen biomassza felhasználás 

Köztes termék KN-kódja:15141110, 15141990 (repceolaj), 15071010 (szójababolaj), 15121110, 15121990 

(napraforgóolaj), 15119091 (pálmaolaj), 15019000 (állati zsiradék), 15180099, 15180095 (tisztított, víztelenített 

használt sütőolaj), 15152990 (kukoricaolaj) 

Melléktermék KN-kódja: 29054500 (glicerin fázis), 34029090 (szappanos víz) 

Végtermék KN-kódja: 38249099, 38260010 (zsírsav-metil-észter) 

Hulladék KN-kódja: 15180099 (hulladék olaj) 

 

Az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, a hulladék közötti számszerű 

összefüggést leíró technológiai együtthatók: 

 

Növényolaj konverziós faktor: 101,8 – 103,9 % a felhasznált alapanyag minőségének függvényében 

Metanol felhasználás: 11,8 % a termelt biodízelre vonatkoztatva 

Glicerin fázis kihozatal: 14,1 – 16,6 % a termelt biodízelre vonatkoztatva, a felhasznált alapanyag minőségének 

függvényében 

Szappanos víz kihozatal: 10,4 – 12,7 % a termelt biodízelre vonatkoztatva, a felhasznált alapanyag minőségének 

függvényében 

 

A köztes terméket, bioüzemanyagot vagy folyékony bio-energiahordozót előállító üzem maximális éves 

kapacitása végtermék szerinti bontásban: 

 

Zsírsav-metil-észter: 169.000 tonna 

Glicerin fázis (G-fázis): 26.500 tonna 

Szappanos víz: 19.600 tonna 

 

A kérelmező a gyártáshoz kapcsolódóan arról nyilatkozott, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása 

alapértelmezett érték alapján történik. 

 

Alapértékek alkalmazása esetén azok értéke (gCO2eq/MJ): 

Repce-biodízel: 52 gCO2eq/MJ 

Napraforgó-biodízel: 41 gCO2eq/MJ 

Pálma-biodízel: 37 gCO2eq/MJ 

hulladék növényi olajból gyártott biodízel: 14 gCO2eq/MJ 

 

A Korm. rendelet alkalmazásában, a NÉBIH által vezetett BÜHG nyilvántartásba bejegyzett 

a) biomassza-kereskedő az általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszára, köztes 

termékre, bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, 

b) biomassza-feldolgozó a saját tulajdonában álló vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és fenntarthatóan 

megtermeltnek minősülő biomasszából előállított köztes termékre vagy általa fenntarthatóan előállítottnak 

minősülő bioüzemanyagra, folyékony bio-energiahordozóra, 

c) üzemanyag-forgalmazó az általa tisztán vagy üzemanyagba keverve értékesített, vagy más üzemanyag-

forgalmazóhoz áttárolt, fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra 

a termék birtokba adását – ha a vevő részéről a termék birtokba vételére nem kerül sor, úgy a tulajdon átruházását 

– követő 30 napon belül fenntarthatósági igazolást állíthat ki. 

 

A fentiek szerinti fenntarthatósági igazolás 

a) biomasszára a fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján, 

b) köztes termékre, bioüzemanyagra és folyékony bio-energiahordozóra a gyártáshoz felhasznált biomassza, 
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köztes termék mennyiségre vonatkozó fenntarthatósági nyilatkozatban szereplő mennyiségek és kibocsátási 

komponensek alapján állítható ki. 

 

A Korm. rendelet 13. §-ban nevesített fenntarthatósági nyilatkozatokban szereplő mennyiség kizárólag egy 

fenntarthatósági igazolás kiállításához használható fel.  

 

A kibocsátási komponens tényleges értékét a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, és az üzemanyag-

forgalmazó a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való 

megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott diszaggregált alapértelmezett érték, a bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-

gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott regionális 

átlagérték, illetve tényleges érték kombinációjával határozhatja meg a biomasszára, a köztes termékre, a 

bioüzemanyagra vagy a folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan. 

 

A fenntarthatósági igazolás kiállítója a fenntarthatósági igazoláshoz egyedi azonosító számot rendel hozzá. Egy 

igazolás azonosítószámhoz kizárólag egy - külön íven szerkesztett egy eredeti és egy másodpéldányból 

álló - fenntarthatósági igazolás rendelhető, valamint egy fenntarthatósági igazolás csak egy igazolás 

azonosítószámon állítható ki. A fenntarthatósági igazolás azonosítószáma egymást követő sorrendben a 

következő adatokat tartalmazza: 

a) a biomassza-kereskedő esetében a „BK”, biomassza-feldolgozó esetében a „BF”, az üzemanyag-forgalmazó 

esetében pedig az „ÜF” betűkód; 

b) fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma; 

d) igazolásonként 1-gyel növekvő sorszám, ami naptári évenként 1-es sorszámmal kezdődik; 

e) a kiállítás évszáma. 

 

A fenntarthatósági igazolások egyedi azonosító számának formai követelménye:  

Betűkód (BF)/regisztrációs szám (HU8134501001)/sorszám (1,2,3,4…stb.)/igazolás kiállításának éve (2021) 

 

A fenntarthatósági igazolás másodpéldányát az igazolás kiállítója a kiállítást követő ötödik év végéig megőrzi és 

felhívásra a NÉBIH-nek bemutatja. 

 

A NÉBIH az ellenőrzés alá vont biomassza-kereskedőt, biomassza-feldolgozót vagy üzemanyag-forgalmazót az 

általa kiállított fenntarthatósági igazolással és az annak alapját képező 13. § szerinti dokumentumokkal 

összefüggésben, tényállás tisztázása érdekében, határidő tűzésével nyilatkozattételre hívhatja fel. 

 

A fenntarthatósági igazolás kiállítója a biomassza, köztes termék, bioüzemanyag, folyékony bio-energiahordozó 

tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén, vagy ha fenntarthatósági igazolással érintett 

termék vevője személyében változás áll be, a már kiállított igazolást visszavonja és annak tényét a visszavonást 

követő 10 napon belül a NÉBIH honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a visszavont 

fenntarthatósági igazolás másodpéldányának csatolásával a NÉBIH-nek bejelenti. 

 

Ha a fenntarthatósági igazolás a fentiek szerinti, vagy egyéb ok miatt visszavonásra kerül, az igazolással érintett 

termék mennyiségre vonatkozóan csak új igazolás azonosítószámmal ellátott fenntarthatósági igazolás állítható 

ki, továbbá az új fenntarthatósági igazoláson rögzíteni kell, hogy az igazolással érintett termék mennyiségre 

vonatkozóan korábban már kiállításra került fenntarthatósági igazolás, a korábbi igazolás sorszámának 

feltüntetésével. 

 

Ha a fenntarthatósági igazolás megsemmisül vagy megrongálódik, az igazolás kiállítója ugyanazon mennyiségre, 

ugyanazon egyedi azonosítószámon ismételten kiállíthatja, „megsemmisült/megrongálódott fenntarthatósági 

igazolás pótlása” szövegrész feltüntetésével a fenntarthatósági igazolást, és pótlólagosan megküldi a korábbi 

címzettnek. 
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A valótlan tartalmú fenntarthatósági igazolás vagy biomassza 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: 

a) az igazolás valótlanságát az annak kiállításához alapul szolgáló, más által kiállított valótlan igazolás 

eredményezte, vagy 

b) a valótlan adattartalom nem szándékos számítási hibából származik. 

 

A Korm. rendelet alkalmazásában továbbá, a biomassza-kereskedő és biomassza-feldolgozó a Korm. rendelet 

10-11. § és a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatás teljesítése érdekében nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak 

biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását. Az üzemanyag-forgalmazó a Korm. rendelet 

10. és 11. §, valamint a 6. és a 8. melléklet szerinti adatszolgáltatás céljára nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak 

biztosítania kell az utólagos adatmódosítás és adatvesztés kizárását.  

 

A nyilvántartásokat megalapozó dokumentumokat, azok keltéltől 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, a Korm. 

rendelet 10-11. §-ában foglalt, valamint 4-6. melléklete, továbbá 8-10. melléklete szerinti dokumentumokat a 

hatóság kérésére köteles bemutatni. 

 

Ha a biomassza-kereskedő, a biomassza-feldolgozó, vagy az üzemanyag-forgalmazó felhagy a Korm. rendelet 

rendelet hatálya alá tartozó tevékenységgel, ennek tényét haladéktalanul köteles közölni a NÉBIH-vel, amely 

ezen tényt a bejelentés kézhezvételétől számított 10 napon belül rögzíti az a Korm. rendelet hatálya alá tartozó 

nyilvántartásokban. 

 

Jelen közigazgatási eljárás igazgatási szolgáltatási díja 55.000,- Ft, azaz ötvenötezer forint, amelyet a kérelmező 

a NÉBIH számlájára (10032000-00289782-00000000) megfizetett. 

 

Jelen határozat a közlésével végleges. 

 

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.  

 

A keresetlevelet a Győri Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani. 

 

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet 

elektronikus úton a http://anyk.nebih.gov.hu oldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) 

használatával köteles benyújtani.  

 

Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban 

tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben kérheti; ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 

 

I n d o k o l á s  

 

A kérelmező BÜHG nyilvántartásba vételének további egy évvel történő meghosszabbítását kérelmezte a 

Hivataltól. A kérelem 2021. február 23. napján érkezett meg hatóságomhoz, melyet a Hivatal 4200/267-3/2021 

számon iktatott.  

 

A BÜHG nyilvántartás a biomassza-kereskedőre, a biomassza-feldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, 

valamint a fenntarthatóság igazolására és az ÜHG értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartás. 
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A BÜHG nyilvántartásba vételt az érintett kérelmezi. A BÜHG nyilvántartásba történő felvétel iránti kérelmet a 

mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani. A kérelem formanyomtatványát a mezőgazdasági igazgatási 

szerv honlapján közzéteszi. 

 

A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell: 

1. természetes személy erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulása esetében a természetes 

személyazonosító adatait, a lakcímét, gazdálkodó szervezet és egyéni cég esetében a cég nevét, székhelyét, 

telephelyét, cégjegyzék számát, adószámát, és a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányának másolati 

példányát,  

2. egyéni vállalkozó esetében nevét, lakcímét, adószámát, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítóját 

és számát, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, 

3. a kérelmező regisztrációs számát, 

4. biomassza-feldolgozó esetében: 

a) az alkalmazott technológia szöveges leírását, 

b) a végtermék, a melléktermék és a hulladék KN-kódját, 

c) az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, és a hulladék közötti számszerű 

összefüggést leíró technológiai együtthatókat, 

d) a biomassza és köztes termékek KN-kódját, 

e) a köztes terméket, bioüzemanyagot, vagy folyékony bio-energiahordozót előállító üzem maximális éves 

kapacitását végtermék szerinti bontásban, 

f) a gyártáshoz kapcsolódóan arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása 

alapértelmezett érték, tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték, illetve 

tényleges értékek kombinációja alapján történik-e, 

g) alapértékek alkalmazása esetén azok értékét, 

h) tényleges érték vagy diszaggregált alapértelmezett érték, regionális átlagérték illetve tényleges érték 

kombinációjának alkalmazása esetén a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási komponensek értékeit, 

i) ha a biomassza, köztes termék, bioüzemanyag vagy folyékony bio-energiahordozóra vonatkozóan a 

kérelmező az f)-h) pontok alapján a kibocsátási komponensek meghatározásához a bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók 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, az ügyfélnek a számításra vonatkozó független szakértő által ellenjegyzett 

dokumentummal kell igazolnia annak megfelelőségét, 

5. a Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdésében előírt nyilvántartás vezetés módjának leírását, elektronikus 

nyilvántartás esetében az adatvesztés, utólagos adatmódosítás megakadályozására tett intézkedések bemutatását, 

6. jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat egyszerű másolati 

példányát. 

 

Biomassza-kereskedő, biomassza-feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó BÜHG nyilvántartásba ismételten nem 

vehető vagy BÜHG nyilvántartásba vétel hatálya nem hosszabbítható meg, amíg a Korm. rendelet 10-11. §, 

valamint a 8. melléklete szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti. 

 

A kérelmet és a kapcsolódó dokumentumokat áttekintve megállapítottam, hogy a kérelmező által a kérelem 20. 

pontjában feltüntetett termék és az ahhoz megadott alapértelmezett érték egyik sem szerepel a bioüzemanyagok 

és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos 

üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló miniszteri rendeletben, ezért felhívtam 

a kérelmezőt, hogy vizsgálja felül a kérelmében foglaltakat és az általa alkalmazott gyártáshoz kapcsolódó, az 
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NFM rendeletben szereplő értékek közül küldje meg a megfelelőt Hivatalomnak. 

   

Továbbá megvizsgáltam a kérelmező 2019. és 2020. évi adatszolgáltatásait és megállapítottam, hogy azok nem 

felelnek meg a Korm. rendeletben foglaltaknak, a hibás adatszolgáltatásokat Hivatalom elfogadni nem tudja, 

ezért 4200/267-5/2021 majd 4200/267-10/2021 iktatószámú végzéseimmel határidő megadásával a hibás 

adatszolgáltatások javítására szólítottam fel a kérelmezőt. A kérelmező a hiánypótlási felhívásnak a megadott 

határidőig eleget tett. 

 

A fentiek alapján a kérelmező kérelmét teljes eljárásban bírálta el hatóságom. 

 

Megállapítottam, hogy a kérelmező csatolta a Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében előírt mellékleteket és 

megfelel a BÜHG nyilvántartásba vétel további egy évvel történő meghosszabbítása feltételeinek. 

 

A Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése szerint, a mezőgazdasági igazgatási szerv a kérelmezőt egy évre veszi fel a 

BÜHG nyilvántartásba. 

 

A nyilvántartásba vétel időtartamát a fenti rendelkezés szerint határoztam meg. 

 

Tájékoztatom, hogy a Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése értelmében, ha a (7) bekezdés szerinti határidő lejártát 

megelőző 30 napon belül a nyilvántartott kéri, a mezőgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásba vétel hatályát 

egy évvel meghosszabbítja, ha a nyilvántartott továbbra is megfelel a nyilvántartásba vétel feltételeinek. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése alapján, a mezőgazdasági igazgatási szerv 

honlapján közzéteszi: 

a) a BÜHG nyilvántartásban szereplő ügyfél regisztrációs számát; 

b) a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát; 

c) a nyilvántartásba vett egyéni vállalkozó nevét, valamint természetes személy nevét, ha ehhez az ügyfél a (3) 

bekezdés szerint hozzájárult; 

d) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját; 

e) az arra vonatkozó adatot, hogy az ügyfelet biomassza-kereskedőként, biomassza-feldolgozóként vagy 

üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván; 

f) a BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét 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 (továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletének 16.1. pontja alapján állapítottam meg. 

 

Fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Nyomatékosan felhívom a figyelmét, hogy a határozatban foglaltakhoz kapcsolódó rövid tájékoztatónkat 

az alábbi lépések betartásával érheti el hatóságom hivatalos honlapján: 

 

https://portal.nebih.gov.hu  Szakterületek  Laboratórium/Egyéb  Lakossági információk  

Bioüzemanyag  A fenntartható bioüzemanyag-termeléssel összefüggő tájékoztatók és elektronikus 

adatszolgáltatással összefüggő tájékoztatók  BÜHG nyilvántartásba vételi határozatokhoz kapcsolódó 

rövid tájékoztató  

 

A Korm. rendelet 9. § (9) bekezdésében foglaltakra hivatkozással tájékoztatom, hogy hatóságom a BÜHG 

nyilvántartásban szereplő ügyfelek közérdekű adatait az alábbi linken elérhető elektronikus felületen teszi 

közzé. 

https://bionyomportal.nebih.gov.hu/nebih-bionyom-buhg-public/ 

 

https://portal.nebih.gov.hu/
https://bionyomportal.nebih.gov.hu/nebih-bionyom-buhg-public/
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Döntésemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet 42. § (1) bekezdésének b) pontjában és a bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 17. 

§-ában, valamint a 16. § (1) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörömben eljárva hoztam. 

 

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § 

(1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam. 

 

A közigazgatási per indításának lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. 

§ (1)-(2) bekezdése, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §, valamint az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 

17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

 

Budapest, 

 

dr. Oravecz Márton elnök 

nevében és megbízásából 

 

Zsigmond Richárd Ferenc 

igazgató 

(Az igazgató akadályoztatása, illetve távolléte 

esetén kiadmányozásra jogosultak: Bóta 

György András vagy Dücső Imola 

osztályvezetők.) 
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