
 
 

 

 

Számlanyitás a Közösségi Forgalmi Jegyzékben  
(a továbbiakban: jegyzék)  

 
A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi határozat szerinti, az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 2013. január 1-jén kezdődő 

kereskedési időszakát és azt követő kereskedési időszakait szolgáló uniós kibocsátásiegység-

forgalmi jegyzék létrehozásáról, valamint a 2216/2004/EK és a 920/2010/EU bizottsági rendelet 

módosításáról szóló 1193/2011/EU Bizottsági rendelet (a továbbiakban: Bizottsági Rendelet) 14. 

cikkének (1) bekezdése szerint:  

 

„Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó engedély hatálybalépését követően húsz 

munkanapon belül az érintett illetékes hatóság vagy az üzemeltető átadja az érintett nemzeti 

tisztviselőnek az V. mellékletben előírt információkat, és felkéri a nemzeti tisztviselőt az 

üzemeltetői számlának az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben történő megnyitására.”  

 

A Bizottsági Rendelet 21. cikkének (1) és (2) bekezdése alapján − a hitelesítői számla kivételével 

− minden számlához legalább két számlameghatalmazottnak kell tartoznia, továbbá tranzakció 

indításához szükséges még egy további meghatalmazott – tehát összesen három – személy is.  

 

1.  A számlához bejegyzendő meghatalmazott képviselőknek és a további meghatalmazott 

képviselőknek regisztrálnia kell az Európai Bizottság Felhasználó-azonosítási 

Rendszerében  

(EU Login: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-51666434-

iYs5UkkmwzjyPmDmubthZYStsrqgzSXaAcsg6OxzVqjOM2JEnIFyAGahjMT0azzsIimcz

rFBrZ0eS19v2zeNNzkv-jpJZscgsw0KPnjgqavXrOe-

YrTbIoLlv0XvcaYA5nYRzqhTMFxqii7zn7Zy3JdEOYpG). 

 

2.  A jegyzékbe (https://unionregistry.ec.europa.eu/euregistry/HU/index.xhtml) történő 

belépés után a bejegyzendő alkalmazott(ak) számára a rendszer generál egy egyedi, 

személyre szabott URID azonosítót, amelyet fel kell jegyezni. 

 

3.  A bal oldali menüsávban található „Számlanyitás kérése” opcióra kattintva lehet 

elkezdeni az elektronikus számlanyitási kérelem kitöltését. Kitöltés során a 

meghatalmazott képviselők adatait is – az URID azonosítóval együtt – szükséges megadni. 

A folyamat végén a rendszer a kitöltés során megadott e-mail címekre pdf kiterjesztésben 

elküldi az adatlapot, amit szükséges elektronikus ügyintézés keretében csatolmányként 

megküldeni a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére, a lentebb részletezett módon. 

 

Cégkapuval nem rendelkező természetes személyek a kinyomtatott dokumentumokat 

aláírva, a kitöltött felhasználói regisztrációs kérelmekkel és azok mellékleteivel együtt 

küldjék meg postán a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság címére (Nemzeti Klímavédelmi 

Hatóság, 1440 Budapest, Pf.:1.) 
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Az elektronikus ügyintézés technikai megvalósítása: 

 

1. A jegyzékkel kapcsolatos ügyekben elektronikus úton benyújtandó kérelmeket és 

adatszolgáltatásokat a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a továbbiakban: SZÜF) 

küldheti meg, melynek elérhetősége: https://szuf.magyarorszag.hu/ . 

A Hatóság hatáskörébe tartozó ügyek a SZÜF felületén a „Mezőgazdaság, 

környezetvédelem / Környezetvédelem” menüpontjában érhetők el. 

 

2. A Számlanyitáshoz tartozó ügy a következő megnevezéssel található meg: 

 NKVH: Forgalmi Jegyzék számlanyitási kérelem 
 

Fontos, hogy minden egyes bejegyzendő munkatárs részére szükséges benyújtani a SZÜF 

felületen egy felhasználói regisztrációs kérelmet! (Ezzel kapcsolatos információt a 

„Felhasználó Regisztrációja a Forgalmi Jegyzékben” c. dokumentumban talál.) 

 

 

https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal

