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Az ISCC EU Önálló nyilatkozat/önértékelés Farm/EU ültetvény nyilatkozatának  

1. számú melléklete  

TERMELŐI ADATLAP 

 

Az igazolás sorszáma:………………………………./………………./……………… 
       a termelő regisztrációs száma  sorszám       év 

 

Az igazolás kiállítójának adatai: 

Termelő neve:  

Termelő címe:_______________________________________________________ 

GPS koordináták (önkéntes): _________________________ 

Adószáma:_________________________ 

 

A biomassza megvásárlójának adatai: 

neve: Agrolog-Hungária Kft. 

címe: 8300 Tapolca, Iskola u. 6. 

MVH regisztrációs száma: 1003907335 

ISCC EU tanúsítvány szám: EU-ISCC-Cert-PL214-23810419 

BIONYOM nyilvántartási szám: BK-552/2018 

 

A biomassza adatai: 

Fenntartható termény neve:______________________________ 

KN kódja (8 számjegyig kifejtve):__________________________ 

Fenntartható termény mennyisége (tonna):__________________ 

A betakarítás éve:______________ 

A szerződés száma: _________________________  

 

Nyilatkozat az ÜHG kibocsátásról: 

Az igazolásban szereplő biomassza mennyiséghez tartozó kibocsátási komponensek értéke  

alapértelmezett* 

NUTSII értéken* 

került meghatározásra (*a megfelelőt X-el jelölje!) 

A degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági 

gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás- csökkenést leíró 

tényezőt az ÜHG kibocsátás számításakor nem vették figyelembe. 
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Ezen az adatlapon szereplő, az Agrolog Hungária Kft-nek értékesített fenntartható 

terménymennyiség megtermelésével érintett termőterületek azonosító adatai: 

 Termőterület lista 

Termőterület azonosító adatai  

Termőterület 

nagysága (ha) 

Bérelt

/ 

saját 

Natura 

2000* 

AKG 

I/N Cím, Hrsz 

MePAR szerinti 

blokk és 

parcella-

azonosító 

 

Tábla 

sorszáma 

       

       

       

       

       

       

*a termőterület Natura 2000 területet érint-e: igen (I) vagy nem (N)? 

A fent felsorolt - az igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével 

érintett – termőterületek összesített nagysága:___________________ ha (két 

tizedes jegyig) 

Nyilatkozat arról, hogy a fenntarthatósági nyilatkozattal érintett termesztett biomassza 
mekkora része származik a 279/2017. (IX.22.) Korm.rendelet 2. melléklet A. részében 
meghatározott alapanyagból, az alapanyag pontos megjelölésével. (tonnában, két tizedes jegy 

pontossággal kifejezve): 

Alapanyag megnevezése: _____________________ Alapanyag aránya____________tonna 
 

Nyilatkozom arról, hogy az igazolással érintett termesztett biomassza teljes 

mennyisége az alábbi alapanyagcsoporthoz tartozik (a megfelelőt kérjük X-el jelölje!): 

 Gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növény 

 Cukornövény 

 Olajnövény 

 a 279/2017 (IX.22.) Korm.rendelet 2. melléklet A. részében meghatározott alapanyag 

 egyéb alapanyag, megnevezése: ……………….. 

Kelt (helység, dátum):___________________________________________           

A termelő cégszerű aláírása:______________________________________ 

A Termelői adatlapot minden szerződéskötéskor, illetve felvásárláskor ki kell tölteni és 

az ISCC EU önálló nyilatkozathoz hozzá kell csatolni! A termelői adatlapból és az ISCC 

EU önálló nyilatkozatból egy példány az Agrolog Hungária Kft-nél kell tartani, egy 

példányt pedig a termelő rendelkezésére kell bocsátani! 


