
 
 

 

 

Felhasználók regisztrációja a Közösségi Forgalmi Jegyzékben (a továbbiakban: 

jegyzék)  

 
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 jegyzékkel kapcsolatos kérelmeket és adatszolgáltatásokat a Hatóság részére 

elektronikus úton kell benyújtani a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen (a 

továbbiakban: SZÜF), melynek elérhetősége: https://szuf.magyarorszag.hu/. A Hatóság 

hatáskörébe tartozó ügyek a SZÜF felületén a „Mezőgazdaság, környezetvédelem / 

Környezetvédelem” menüpontjában érhetők el. 

 

4.  A Felhasználói Regisztrációs Kérelemhez tartozó kitöltendő adatlap a következő 

megnevezéssel található: 

 NKVH: Forgalmi Jegyzék Regisztrációs Kérelem 

 

5.  Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltése 

előtt a „Hogyan kívánja indítani az űrlapot?” legördülő menüben a CÉGKAPURÓL opció 

választandó.  

 

6.  Amennyiben a számla tulajdonosa természetes személy, az elektronikus bejelentés 

kitöltése előtt a „Hogyan kívánja indítani az űrlapot?” legördülő menüben a 

TERMÉSZETES SZEMÉLYKÉNT opció választandó. 

 

7.  A kitöltött űrlapot a csatolandó dokumentumokkal együtt be kell nyújtani a Hatóság 

részére. 

 

Az űrlaphoz csatolandó dokumentumok (az okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott 

okiratok valódiságát közjegyzőnek elektronikusan (es3 kiterjesztés) igazolnia kell): 

 

 okirati bizonyíték az adott személy személyazonosságának ellenőrzéséhez;  

 okirati bizonyíték az adott személy lakcímének ellenőrzéséhez;  

 igazolás a hatósági erkölcsi bizonyítványnak a Hatóság címére történt igényléséről. 

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-51666434-iYs5UkkmwzjyPmDmubthZYStsrqgzSXaAcsg6OxzVqjOM2JEnIFyAGahjMT0azzsIimczrFBrZ0eS19v2zeNNzkv-jpJZscgsw0KPnjgqavXrOe-YrTbIoLlv0XvcaYA5nYRzqhTMFxqii7zn7Zy3JdEOYpG
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-51666434-iYs5UkkmwzjyPmDmubthZYStsrqgzSXaAcsg6OxzVqjOM2JEnIFyAGahjMT0azzsIimczrFBrZ0eS19v2zeNNzkv-jpJZscgsw0KPnjgqavXrOe-YrTbIoLlv0XvcaYA5nYRzqhTMFxqii7zn7Zy3JdEOYpG
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-51666434-iYs5UkkmwzjyPmDmubthZYStsrqgzSXaAcsg6OxzVqjOM2JEnIFyAGahjMT0azzsIimczrFBrZ0eS19v2zeNNzkv-jpJZscgsw0KPnjgqavXrOe-YrTbIoLlv0XvcaYA5nYRzqhTMFxqii7zn7Zy3JdEOYpG
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-51666434-iYs5UkkmwzjyPmDmubthZYStsrqgzSXaAcsg6OxzVqjOM2JEnIFyAGahjMT0azzsIimczrFBrZ0eS19v2zeNNzkv-jpJZscgsw0KPnjgqavXrOe-YrTbIoLlv0XvcaYA5nYRzqhTMFxqii7zn7Zy3JdEOYpG
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https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal
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Ügyfélkapuval nem rendelkező természetes személyek teendői: 

 

A jegyzékkezelőnek szolgáltatandó meghatalmazott képviselőkre vonatkozó alábbi 

dokumentumokat a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság címére kell megküldeni postai 

küldeményként: 

 
 kitöltött felhasználói regisztrációs kérelem adatlap (https://nkvh.kormany.hu/emisszio-

kereskedelemmel-kapcsolatos-anyagok)  

 számlatulajdonos aláírt nyilatkozata arról, hogy az adott személyt, meghatalmazott 

képviselőként, vagy további meghatalmazott képviselőként megnevezi;  

 okirati bizonyíték az adott személy személyazonosságának ellenőrzéséhez;  

 okirati bizonyíték az adott személy lakcímének ellenőrzéséhez;  

 hatósági erkölcsi bizonyítvány;  

 számlatulajdonos képviseletére jogosult személy(ek) közjegyző előtt hitelesített aláírási 

címpéldánya.  

 

Az okirati bizonyítékként másolatban szolgáltatott okiratok valódiságát közjegyzőnek igazolnia 

kell.  

 

Levelezési cím:  Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, 1440 Budapest Pf. 1. 

E-mail:  euetshatosag@itm.gov.hu  
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