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II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak
rendeletei

Az egészségügyi miniszter
24/2008. (VI. 14.) EüM

rendelete
az egészségügyi miniszter felügyelete alá tartozó
fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a
pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértés-
ben –, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továb-
biakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletében, a
XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 10. cím alatt fel-
tüntetett fejezeti kezelésû elõirányzatok (a továbbiakban:
elõirányzatok) támogatási célú felhasználására terjed ki.

2. §

A rendelet hatálya nem terjed ki a költségvetési törvény
1. számú melléklete, XXI. Egészségügyi Minisztérium fe-
jezet 10.22.2. „Fejezeti egyensúlyi tartalék” megnevezésû
elõirányzat, valamint azon fejezeti kezelésû elõirányzatok
felhasználására, amelyek esetében jogszabály közvetlenül
határozza meg a felhasználás összegét és a kedvezménye-
zett személyét.

Általános rendelkezések

3. §

(1) Az elõirányzatokból az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) sze-

rinti és jelen rendeletben meghatározott korlátok között
természetes és jogi személyek, egyéni vállalkozók, vala-
mint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek ré-
szére nyújtható támogatás, illetve javára köthetõ kötele-
zettségvállalás.

(2) Az elõirányzatokból támogatásként részben vagy
egészben vissza nem térítendõ, illetve visszatérítési köte-
lezettséggel terhelt támogatás nyújtható.

(3) Az elõirányzatok felhasználása pályázati úton és
egyedi kérelmek alapján történhet.

(4) A támogatások elõ-, vagy utófinanszírozással nyújt-
hatóak, az egyéb kötelezettségvállalások – az indokolt ese-
tek kivételével – utófinanszírozással történnek.

(5) Az e rendelet által nem szabályozott kérdésekben az
Áht., illetõleg az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell al-
kalmazni.

A pályázati rendszer

4. §

(1) Az egészségügyi miniszter (a továbbiakban: minisz-
ter) nyilvános felhívásokban hirdeti meg a pályázati úton
elnyerhetõ források felhasználásának feltételeit és a hoz-
zájuk rendelt támogatási mértékeket (a továbbiakban: pá-
lyázati felhívás).

(2) A pályázati felhívást legalább az Egészségügyi Mi-
nisztérium (a továbbiakban: minisztérium) internetes hon-
lapján, valamint a minisztérium ügyfélszolgálati irodáján
közzé kell tenni.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell különösen:
a) a pályázaton részt vevõk körét,
b) a pályázható keret megjelölését, összegét,
c) az egy pályázó által igényelhetõ támogatás maximá-

lis összegét,
d) a pályázó által benyújtandó dokumentáció részletes

tartalmát,
e) a regisztrációs díj mértékét,
f) az önrészre vonatkozó rendelkezéseket,
g) az elnyerhetõ támogatás célját, a támogatandó prog-

ramok meghatározását,
h) a pályázat benyújtási határidejét, helyét,
i) az elbírálás, és a döntésrõl történõ értesítés határ-

idejét,
j) a döntési kritériumok meghatározását,
k) a szerzõdéskötésnek, a támogatás folyósításának,

valamint a támogatás elszámolásának feltételeit.

(4) Hiányosan benyújtott pályázat esetén a miniszter – a
pótlás legalább ötnapos határidejének értesítési kötelezett-
sége mellett – lehetõséget biztosít a hiánypótlásra.
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(5) A pályázatokat – a pályázat tárgykörének megfelelõ
szakértelemmel rendelkezõ tagokból álló – eseti bizottság
bírálja el (a továbbiakban: bíráló bizottság), melynek tag-
jait a miniszter jelöli ki.

(6) A támogatás odaítélésérõl a bíráló bizottság javasla-
ta alapján a pályázati felhívásban megjelölt határidõn belül
a miniszter dönt.

(7) Érvényét veszti a támogatásról szóló döntés, ha az
értesítést követõ 30 napon belül a pályázó mulasztásából
nem jön létre a támogatási szerzõdés.

Egyedi kérelemre biztosított forrás

5. §

(1) Egyedi kérelemre abban az esetben biztosítható for-
rás, ha a kérelem tartalmazza:

a) a kérelmezõ azonosító adatait,
b) a forrásigénylésre vonatkozó határozott kérelmet,
c) a támogatandó program leírását, megvalósítási he-

lyét és idõtartamát, a kérelmezõ saját hozzájárulásának
mértékét, a megvalósítást szolgáló eszközök és módszerek
részletes leírását, továbbá

d) az igényelt forrás összegét, felhasználásának terve-
zett módját és ütemét.

(2) A forrás biztosításáról a kérelem benyújtását követõ
30 napon belül a miniszter dönt.

Szerzõdéskötés és finanszírozás

6. §

A forrásbiztosítás részletes feltételeirõl – különösen az
elõirányzat biztosításának, valamint esetleges visszafize-
tésének szabályairól, a pályázatban/kérelemben vállaltak
megvalósítási ütemérõl, határidejérõl, a támogatással való
elszámolásról, a felhasználás ellenõrzésérõl, a szerzõdés-
szegés jogkövetkezményeirõl – a támogatást elnyert pá-
lyázó/kérelmezõ (a továbbiakban: kedvezményezett) és a
minisztérium a polgári jog általános szabályai szerint meg-
kötött szerzõdésben állapodik meg.

7. §

(1) Az elõirányzat biztosítása a szerzõdésben rögzített
feltételek szerinti pénzügyi és idõbeli ütemezésben tör-
ténik.

(2) A kifizetés nem rendelhetõ el, illetve nem teljesíthe-
tõ, ha a kedvezményezettnek az utalványozás idõpontját
megelõzõ nappal bezárólag 60 napnál régebben lejárt köz-
tartozása van. Az utalványozó köteles felfüggeszteni az
esedékes pénzügyi kifizetések folyósítását a köztartozás
fennállásáig.

Az elõirányzatok felhasználásának
ellenõrzése

8. §

A támogatott program akkor tekinthetõ befejezettnek,
illetve megvalósultnak, ha a szerzõdésben megjelölt fel-
adat, cél a szerzõdésben meghatározottak szerint és a ható-
sági engedélyekben foglaltaknak megfelelõen teljesült.
Errõl a tényrõl szakmai beszámolóval, bizonylatokkal és
hatósági nyilatkozatokkal alátámasztva számol be a ked-
vezményezett.

9. §

(1) A forrás biztosításának feltételéül vállalt kötelezett-
ségek teljesítését, a rendeltetésszerû és a szerzõdésnek
megfelelõ forrásfelhasználást a minisztérium, vagy a szer-
zõdésben meghatározott feltételek szerint írásban felhatal-
mazott megbízottja, illetve a külön jogszabályban erre fel-
jogosított szervek ellenõrzik.

(2) A kedvezményezett köteles a támogatás forrásainak
felhasználását – ellenõrzés céljából – elkülönítetten nyil-
vántartani.

(3) A forrás a nem rendeltetésszerû felhasználás vagy a
szerzõdésben foglalt egyéb kötelezettségek nem, vagy
részbeni teljesítése esetén visszavonható, illetve a minisz-
térium a szerzõdéstõl elállhat.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

72/2008. (VI. 14.) FVM
rendelete

a borok elõállításáról szóló
99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének e) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A borok elõállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM ren-
delet (a továbbiakban: R.) 4. számú melléklete e rendelet
melléklete szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba és a hatálybalépését követõ napon a hatályát
veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 72/2008. (VI. 14.) FVM rendelethez

Az R. 4. számú melléklet „II. Az egyes borászati eljárások részletesen” fejezetének „Házasítás” alfejezet 3. pontja
alatti táblázat helyébe a következõ szövegrész lép:

[Házasítás]

[3. Megengedett házasítási arányok a különbözõ borászati termékkategóriák esetén:

Minõségi kategóriák
Az elnevezésnek megfelelõ bor részaránya, minimálisan (%-ban meghatározva)

minõségi kategória termõhely szõlõfajta évjárat]

„Asztali bor Magasabb minõségi
kategóriába tartozó
bor visszaminõsítést
követõen korlátlanul

felhasználható

nem feltüntethetõ nem feltüntethetõ nem feltüntethetõ

Tájbor 100% 100% 85% 85%
M.t. minõségi bor 100% 100% 85% 85%
Védett eredetû bor 100% 100% 85% 100%
M.t. minõségi pezsgõ 100% 100% 85% 85%”

„

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

73/2008. (VI. 14.) FVM
rendelete

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontja alapján
– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljár-
va – a következõket rendelem el:

1. §

Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet 3. §-a helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az országos támogatási felsõhatárból országos
tartalékot kell képezni.

(2) Az országos tartalék szintjének megváltoztatására az
agrárpiaci rendtartásról szóló törvény alapján létrehozott
Hús Termékpálya Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
tesz javaslatot a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési



miniszternek (a továbbiakban: miniszter), legkésõbb no-
vember 15-éig.

(3) Az országos tartalék adott támogatási évre szóló
szintje

a) anyajuhtartás támogatási jogosultság esetén az
országos támogatási felsõhatár 1%-a;

b) anyatehéntartás támogatási jogosultság esetén az
országos támogatási felsõhatár 1%-a.

(4) Az országos tartalékból történõ támogatási jogosult-
sághoz való hozzájutás szakmai feltételeit, az igénylés
lehetõségét és az eljárás rendjét – a Bizottság javaslatainak
figyelembevételével – a miniszter külön rendeletben hatá-
rozza meg.”

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, ezzel egyidejûleg az állatlétszámhoz kötött tá-
mogatási jogosultság országos tartalékáról szóló 93/2005.
(X. 21.) FVM rendelet a hatályát veszti.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ nyolcadik napon
a hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

74/2008. (VI. 14.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz

(SAPS) kapcsolódó 2008. évi kiegészítõ nemzeti
támogatások (top up) igénybevételével

kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladat-
körömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszí-
rozott egységes területalapú támogatásokhoz (SAPS) kap-
csolódó 2008. évi kiegészítõ nemzeti támogatások (top up)
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
42/2008. (IV. 4.) FVM rendelet 37. §-ának (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A termeléshez kötött támogatás esetében támogat-
ható területnek számít a szélsõ dohánysorok által határolt
terület abban az esetben, ha a mûvelõ út a kezdõ és a befe-
jezõ sorok kivételével minimum 16 dohánysoronként van
kialakítva, melynek szélessége nem haladja meg a 3,8 mé-
tert, a tábla végi fordulókban a 8 métert. Amennyiben a
mûvelõ út meghaladja az itt meghatározott, technológiai-
lag javasolt méreteket, az utak által határolt dohányterüle-
teket külön parcellákként kell a kérelemben feltüntetni.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárások-
ban is alkalmazni kell.

(2) Az 1. § e rendelet hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését
követõ második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

75/2008. (VI. 14.) FVM
rendelete

a szárított takarmány kvótával szabályozott
támogatás igénylésének általános feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkör-
ben eljárva – a következõket rendelem el:
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Általános szabályok

1. §

(1) A takarmány-elõállító üzem (a továbbiakban: feldol-
gozó) szárított takarmány kvótával szabályozott támoga-
tásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult az e rendelet-
ben meghatározott feltételek szerint.

(2) A mezõgazdasági piacok közös szervezésének létre-
hozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló, 2007. október
22-i 1234/2007/EK Tanácsi rendelet (a továbbiakban:
Tanácsi rendelet), és a szárított takarmány piacának közös
szervezésérõl szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet rész-
letes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló,
2005. március 7-i 382/2005/EK Bizottsági rendelet (a to-
vábbiakban: Bizottsági rendelet) alkalmazásában illetékes
hatóság a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a to-
vábbiakban: MVH).

(3) E rendelet alkalmazásában:
a) gazdasági év: a Tanácsi rendelet 3. cikk b) pont

i) alpontjában meghatározott idõszak;
b) szárított takarmány: a Tanácsi rendelet 1. cikk

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott termékek;
c) tétel: a Bizottsági rendelet 2. cikk (5) bekezdésében

meghatározott mennyiség;
d) keverék: a Bizottsági rendelet 2. cikk (6) bekezdésé-

ben meghatározott termék;
e) feldolgozó: olyan, a Bizottsági rendelet 2. cikk

(3) bekezdésében meghatározott üzem, amely a mezõgaz-
dasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támoga-
tásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továb-
biakban: MVH törvény) alapján regisztrált ügyfél, és
amely az MVH által kiadott jóváhagyással rendelkezik;

f) felvásárló: olyan, a Bizottsági rendelet 2. cikk (4) be-
kezdésében meghatározott természetes vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki
az MVH törvény alapján regisztrált ügyfél, és aki az MVH
által e rendelet alapján kiadott jóváhagyással rendelkezik;

g) termelõ: olyan, az MVH törvény alapján regisztrált
ügyfél, aki a zöldtakarmányt az általa hasznosított mezõ-
gazdasági parcellán megtermeli;

h) termeltetési szerzõdés: a feldolgozó, illetve a felvá-
sárló által a termelõvel kötött szerzõdés a zöldtakarmány-
termesztésre vonatkozóan;

i) feldolgozási szerzõdés: a feldolgozó és a termelõ
közötti szerzõdés a termelõ által termesztett zöldtakar-
mány feldolgozására vonatkozóan; a termelõ a feldolgozá-
sért szerzõdésben meghatározott árat fizet, és a takarmány
a feldolgozás után is a tulajdonában marad;

j) szállítási nyilatkozat: az a Bizottsági rendelet 15. cik-
ke szerint megfogalmazott szállítási dokumentum, ame-
lyet a feldolgozó abban az esetben állít ki, amennyiben

– a feldolgozó a saját maga, illetve – szövetkezet ese-
tén – a tagjai által megtermelt takarmányt dolgozza fel,
illetve,

– a feldolgozó a zöldtakarmányt a felvásárlótól szerzi be;
k) mezõgazdasági parcella: a Mezõgazdasági Parcella

Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § e) pontjá-
ban meghatározott terület;

l) fizikai blokk: a MePAR rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott földfelszín;

m) blokkazonosító: a MePAR rendelet 1. § b) pontjá-
ban meghatározott azonosító;

n) engedélyezett laboratórium: azon laboratórium,
melyeket a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal enge-
délyezett, és ez a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Értesítõben közzétételre került, és amely számára az enge-
délyezett vizsgálatok között a nedvességtartalom és nyers-
fehérje-tartalom meghatározása feltüntetésre került;

o) zöldtakarmány: azon termény, mely a szárított takar-
mány alapanyaga.

2. §

(1) A támogatás arra a Tanácsi rendelet 86. cikk (2) be-
kezdésében meghatározott termékre folyósítható, amely
a takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és
felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény (a továb-
biakban: Takarmány-törvény) rendelkezéseinek megfele-
lõen az állat termelõképességét károsan nem befolyásolja,
közvetlenül az állat vagy közvetve az ember egészségét
nem veszélyezteti, illetve károsítja, tiltott anyagot, illetve
a külön jogszabályban meghatározott mennyiségnél
nagyobb mértékben nemkívánatos anyagot nem tartalmaz,
és kifogástalan kereskedelmi minõségû.

(2) A támogatás mértéke a Tanácsi rendelet 88. cikké-
ben meghatározott összeg.

(3) A támogatás forint fizetõeszközben kerül kifize-
tésre, melynek kiszámításához a Bizottság 2006. december
20-i, az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a
mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosítá-
sáról szóló 1913/2006/EK rendeletében meghatározott
hivatalos közösségi átváltási árfolyamot kell alkalmazni.

Elõlegfizetés

3. §

(1) A feldolgozó elõleg igénylésére jogosult az általa
benyújtott támogatási kérelem vonatkozásában, amely
abban az esetben fizethetõ ki, ha a támogatásra való jogo-
sultságot az MVH az elvégzett ellenõrzések alapján meg-
állapította.
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(2) A kifizethetõ elõleg mértéke a Tanácsi rendelet
87. cikk (1) bekezdésében meghatározott összeg. A bizto-
síték letétbe helyezését az MVH számára a mezõgazdasági
és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosíték-
rendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rende-
letben meghatározott módon kell megtenni.

(3) Az elõleg, illetve a biztosíték összegének kiszámítá-
sához a 2. § (3) bekezdésében meghatározott átváltási
árfolyamot kell alkalmazni.

(4) Amennyiben a kifizetett elõleg mértéke meghaladja
a Tanácsi rendelet 88. cikk (2) bekezdése alapján kiszámí-
tott végsõ támogatási összeget, az MVH elrendeli az elõ-
leg ezen részének visszafizetését, mely összeget a feldol-
gozónak az elrendelõ határozat kézhezvételétõl számított
tizenöt napon belül kell az MVH-nak visszafizetnie.

Szerzõdések, szállítási nyilatkozatok

4. §

(1) Támogatást csak az a feldolgozó kaphat, aki
a) termeltetési vagy feldolgozási szerzõdést köt a ter-

melõvel a termelõ által megtermelt zöldtakarmányra
vonatkozóan a Bizottsági rendelet 14. cikkének megfe-
lelõen, illetve

b) szállítási nyilatkozatot tesz az általa hasznosított
mezõgazdasági parcellákon saját maga, vagy szövetkezet
esetében a szövetkezet tagjai által megtermelt zöldtakar-
mányra vonatkozóan a Bizottsági rendelet 15. cikk (1) be-
kezdésének megfelelõen, illetve

c) szállítási nyilatkozatot tesz a felvásárlótól beszerzett
zöldtakarmányra vonatkozóan a Bizottsági rendelet
15. cikk (2) bekezdésének megfelelõen, amelyre a felvá-
sárló termeltetési szerzõdést kötött a termelõvel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerzõdéseknek,
illetve szállítási nyilatkozatoknak a Bizottsági rendelet
14. cikk (1) és 15. cikk (1) bekezdésének megfelelõen
elválaszthatatlan részét képezi a vonatkozó mezõgazda-
sági parcellák jegyzéke, melyet az MVH által közlemény-
ben e célra rendszeresített formanyomtatványon (a továb-
biakban: Parcellajegyzék) kell kiállítani az alábbi adattar-
talommal:

a) a szerzõdõ felek azonosító adatai,
b) a szerzõdés vagy szállítási nyilatkozat alapjául szol-

gáló mezõgazdasági parcellák azonosító adatai,
c) az adott parcellán termelt zöldtakarmány típusának

meghatározása,
d) a szerzõdés vagy szállítási nyilatkozat száma,
e) a szerzõdés vagy szállítási nyilatkozat megkötésé-

nek idõpontja,

f) hivatkozás az adott parcellára vonatkozóan benyúj-
tott területalapú támogatási kérelemre,

g) szerzõdõ felek aláírása.

(3) A Bizottsági rendelet 17. cikkében elõírt tájékozta-
tási kötelezettségnek a Parcellajegyzék benyújtásával kell
eleget tenni.

Jóváhagyás

5. §

(1) Az 1. § (3) bekezdés e) pontja szerinti jóváhagyás
megszerzése érdekében a feldolgozónak jóváhagyás iránti
kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz a gazdasági évet
megelõzõ gazdasági év március 1-jéig az MVH által erre
a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a telephelytõl elkülönült raktár adatai;
b) a feldolgozás folyamatát leíró adatok;
c) a mérés és mintavétel során használt mérõeszközök

adatai;
d) a feldolgozó üzem alaprajza;
e) a készlet-nyilvántartásra szolgáló bizonylatolási

rend;
f) a szárító, illetve az õrlõ és mázsáló berendezések mû-

szaki leírása;
g) a késztermékek jegyzéke.
Amennyiben a feldolgozó egynél több szárító üzem

telephellyel rendelkezik, minden telephely tekintetében
külön formanyomtatványt kell kitölteni.

(3) A jóváhagyás feltétele, hogy a feldolgozó rendelkez-
zen a Takarmány-törvény 4. §-ában meghatározott mûkö-
dési engedéllyel. Amennyiben a feldolgozó a jóváhagyási
kérelem benyújtásának idõpontjában nem rendelkezik
mûködési engedéllyel, úgy a kérelem benyújtásával egy-
idejûleg kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a mûkö-
dési engedélyt az elsõ támogatási kérelem benyújtásának
idõpontjáig megszerzi.

(4) Az 1. § (3) bekezdés f) pontja szerinti jóváhagyás
megszerzése érdekében a felvásárlónak jóváhagyás iránti
kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz a gazdasági évet
megelõzõ gazdasági év március 1-jéig az MVH által erre
a célra rendszeresített formanyomtatványon, melynek
adattartalma kizárólag a felvásárló azonosító és kapcsolat-
tartási adataira terjed ki.

(5) Annak érdekében, hogy az MVH a változásokkal
kapcsolatban a szükséges ellenõrzéseket elvégezhesse,
a feldolgozónak és a felvásárlónak a jóváhagyás feltételei-
ben bekövetkezõ minden változást, annak bekövetkezését
követõ tíz naptári napon belül be kell jelentenie az
MVH-nak, az MVH által erre a célra rendszeresített for-
manyomtatványon. A bejelentésben meg kell jelölni min-
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den, az eredeti jóváhagyási kérelemben megadottakhoz
képest megváltozott azonosítási, feldolgozási és mûszaki
adatot.

(6) A Bizottsági rendelet 7. és 30. cikkének sérelme nél-
kül, amennyiben a feldolgozó és a felvásárló a Tanácsi
rendeletben, a Bizottsági rendeletben, illetve az e rendelet-
ben meghatározott követelményeknek nem felel meg,
illetve a feltételeket nem teljesíti, a jóváhagyást az MVH
a jogsértés súlyosságával összhangban két támogatási
hónaptól egy gazdasági évig terjedõ meghatározott idõ-
szakra felfüggesztheti. Ha a felfüggesztés elrendelését kö-
vetõ két éven belül az MVH a korábbi felfüggesztés alap-
jául szolgáló elõírás ismételt megsértését állapítja meg, az
MVH a feldolgozó jóváhagyását visszavonhatja. A vissza-
vonás legfeljebb az adott gazdasági évre és az azt követõ
két gazdasági évre vonatkozhat. Az MVH a visszavonás-
ról szóló határozatban tájékoztatja a feldolgozót, illetve
a felvásárlót, hogy mely gazdasági évre vonatkozóan
nyújthat be kérelmet újbóli jóváhagyás érdekében.

(7) Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyás feltétele, hogy a
feldolgozó kijelöljön legalább egy olyan személyt, aki
a 8. § (2) bekezdésében meghatározott mintavételezés
elvégzésére jogosult. A mintavételezésre jogosult személy
jóváhagyás iránti kérelmét az (1) bekezdésben említett
jóváhagyás iránti kérelemmel együtt kell benyújtani, az
MVH által erre a célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon, amely a feldolgozó azonosító adatai mellett tartal-
mazza azon személy(ek) azonosító adatait, aki(ke)t a fel-
dolgozó a mintavételezés elvégzésére javasol. Az MVH a
szükséges ellenõrzések elvégzése után adja meg a minta-
vételezési tevékenységre vonatkozó jóváhagyást a feldol-
gozó által javasolt személy(ek) részére. Amennyiben a fel-
dolgozó új mintavételezésre jogosult személyt kíván beje-
lenteni, vagy az eddig mintavételezésre jogosult személy
jogosultságát kívánja megszüntetni, új mintavételezésre
jogosult személyre vonatkozó jóváhagyás iránti kérelmet
kell benyújtania.

(8) A (6) bekezdésben megfogalmazott hiányosságok
esetén, ha azok utólagosan nem pótolhatóak, az MVH a
folyamatban lévõ gazdasági évre vonatkozóan a feldolgo-
zóüzem által igényelt támogatást a tapasztalt hiányossá-
gok súlyossága szerint 5% és 30% közötti arányban csök-
kentheti a Bizottsági rendelet 32. cikkének felhatalmazása
alapján.

(9) A Parcellajegyzék késedelmes benyújtása esetén az
MVH a folyamatban lévõ gazdasági évre vonatkozóan a
feldolgozó üzem által igényelt támogatást a késedelem
mértékétõl függõen legfeljebb 5%-os arányban csökkent-
heti a Bizottsági rendelet 32. cikkének felhatalmazása
alapján.

(10) A feldolgozó üzem által igényelt támogatásra
alkalmazandó levonásokat a Bizottsági rendelet és e ren-

delet vonatkozásában egymástól függetlenül és egyedileg
kell alkalmazni.

Támogatási kérelem

6. §

(1) A feldolgozónak a támogatás igénylése érdekében
támogatási kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz a
Bizottsági rendelet 18. cikkében meghatározott határidõig,
az MVH által erre a célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon, vagy az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesz-
tési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus
kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint elektronikus
úton, ügyfélkapun keresztül. Az egynél több szárító üzem
telephellyel rendelkezõ feldolgozónak minden telephelyre
vonatkozóan külön támogatási kérelmet kell kitölteni.

(2) A támogatási kérelemnek az alábbi adatokat kell tar-
talmaznia:

a) a támogatási idõszakban beszállított zöldtakarmány-
ra, valamint az elõállított szárított takarmány és keverék
takarmány készletre vonatkozó összesített adatok;

b) a keverés nélkül kiszállított szárított takarmányra
vonatkozó adatok tételenkénti bontásban, beleértve a min-
tavétel azonosítására és a minta beltartalmi értékeire
vonatkozó adatokat;

c) a keverékben kiszállított szárított takarmányra
vonatkozó adatok tételenkénti bontásban;

d) a keverékben felhasznált szárított takarmányra és
egyéb anyagra vonatkozó adatok, tételenkénti bontásban,
beleértve a mintavétel azonosítására és a minta beltartalmi
értékeire vonatkozó adatokat;

e) a támogatás kifizetésével, a szükséges biztosíték
letétbe helyezésével kapcsolatos adatok.

Feldolgozási jelentés

7. §

(1) A támogatási kérelem mellékleteként feldolgozási
jelentést kell benyújtani a gazdasági év adott hónapjára
vonatkozóan a feldolgozóhoz beszállított és feldolgozott
zöldtakarmányról, az MVH által erre a célra rendszeresí-
tett formanyomtatványon.

(2) A feldolgozási jelentésnek az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

a) a támogatási idõszak;
b) a beszállított zöldtakarmány tételekre vonatkozóan

a feldolgozás idõpontja;
c) a feldolgozott takarmány típusa és mennyisége;
d) a szerzõdés vagy szállítási nyilatkozat száma, amely

alapján a zöldtakarmány beszállítása megtörtént;
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e) a parcellát tartalmazó fizikai blokk azonosítója,
ahonnan a beszállítás megtörtént, a parcella sorszáma és
területe.

(3) Amennyiben az adott hónapban nem történt szárított
takarmány kiszállítás, illetve támogatási kérelem benyúj-
tás, de zöldtakarmány-beszállításra sor került, a feldol-
gozási jelentés(eke)t a legközelebb benyújtott támogatási
kérelemmel együtt kell benyújtani.

Mérés és mintavétel, a feldolgozó anyagkönyvelése

8. §

(1) A feldolgozónak a Bizottsági rendelet 11. cikkének
(3) és (4) bekezdésében rögzített tájékoztatási kötelezett-
ségét írásos formában kell az MVH részére teljesítenie.

(2) A Bizottsági rendelet 10. cikkében meghatározott
mintavételt csak az 5. § (7) bekezdése alapján jóváhagyott
mintavételre jogosult személy végezhet. A mintavétel
során legalább három vizsgálati mintát kell venni.

(3) A mintavételezésrõl mintavételi naplót kell vezetni a
Bizottsági rendelet 10. cikkének megfelelõen, amelynek
legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a mintavétel ideje,
b) a minta azonosító száma,
c) a mintavételezett tétel súlya,
d) a szárított takarmány típusa és fajtája,
e) a kapcsolódó mérlegjegyek száma,
f) a mintavevõ neve,
g) kevertminta készítése esetén a kapcsolódó egyedi

mintaszámokra való hivatkozás,
h) a kapcsolódó laborvizsgálati jegyzõkönyv azonosító

száma,
i) a minta nedvesség tartalma és szárazanyagra vonat-

koztatott nyersfehérje-tartalma.
A mintavételi naplót szigorú számadású bizonylatként

kell kezelni.

(4) Minden hónapra vonatkozóan, az adott hónapot
megelõzõ hónap végéig a feldolgozónak írásos formában
be kell nyújtania az MVH-hoz az adott hónapra tervezett
kiszállítások és bekeverések jegyzékét, megjelölve a ter-
vezett dátumokat és a kiszállítandó, illetve bekeverendõ
takarmány típusát és mennyiségét.

(5) Annak érdekében, hogy az MVH a szükséges ellen-
õrzéseket elvégezhesse, az MVH felszólítására a feldolgo-
zónak be kell jelentenie a szárított takarmány tervezett ki-
szállítását vagy bekeverését, annak megkezdése elõtt leg-
alább két munkanappal, az MVH által erre rendszeresített
formanyomtatványon.

(6) A bejelentésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a támogatási idõszak azonosítására szolgáló adatok;
b) a tervezett kiszállítás vagy bekeverés napja;

c) a kiszállításra vagy bekeverésre kerülõ szárított
takarmány tétel mennyisége és típusa.

(7) A Bizottsági rendelet 10. cikkében meghatározott
minták egyik példányát – a szárított takarmány vagy keve-
rék nedvességének és nyersfehérje-tartalmának meghatá-
rozása céljából – el kell küldeni egy engedélyezett labora-
tóriumba. A feldolgozónál maradt mintákat meg kell õriz-
ni legalább az adott tételre vonatkozó támogatási kérelmet
elbíráló határozat jogerõre emelkedéséig.

(8) A Bizottsági rendelet 10. és 11. cikkében említett
mérésekhez a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény
alapján hitelesített mérleget kell használni.

(9) A Bizottsági rendelet 13. cikk (1) bekezdésének
a) pontjában meghatározott, az üzem termelési kapacitásá-
nak meghatározását lehetõvé tevõ adatokat a feldolgozó
üzemnaplójában kell nyilvántartani, az MVH által erre
vonatkozóan kiadott közleményben meghatározott formá-
ban.

(10) Az üzemnaplót és a Bizottsági rendelet 12. cik-
kében meghatározott készletnyilvántartásnak minden bi-
zonylatát szigorú számadású bizonylatként kell kezelni.

A termékek beérkeztetése és visszaszállítása

9. §

(1) A kötõ- és egyéb adalékanyagok, valamint a más fel-
dolgozó által elõállított szárított takarmány feldolgozóhoz
történõ beszállítása, illetve a feldolgozó által elõállított
szárított takarmány visszaszállítása esetén a feldolgozó-
nak értesítenie kell az MVH-t legalább két munkanappal
a beszállítás elõtt, meghatározva a beszállításra kerülõ
anyag típusát és mennyiségét.

(2) Amennyiben a feldolgozó telephelyére más feldol-
gozó által elõállított szárított takarmány kerül beszállí-
tásra, a feldolgozónak értesíteni kell az MVH-t a szárított
takarmány eredetérõl és a tervezett felhasználásáról. A be-
szállítások csak az MVH felügyeletével hajthatók végre.

(3) A feldolgozó által elõállított takarmány kizárólag
újracsomagolás céljából szállítható vissza a feldolgozó-
hoz. A takarmány visszaszállítása csak az MVH felügyele-
tével hajtható végre.

Készletezés

10. §

(1) A szárított takarmány raktározását úgy kell megol-
dani, hogy ömlesztett tárolás esetén köbözéssel, zsákos
tárolás esetén a zsákok megszámolásával a fizikai készlet-
felmérés megfelelõen elvégezhetõ legyen.
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(2) A feldolgozó a szárított takarmány fizikai felmérésé-
re vonatkozó helyszíni ellenõrzés során, a helyszíni ellen-
õr kérésére köteles elvégezni három gyakorlati mérést,
a szárított takarmány tényleges tömegének megállapítása
érdekében. Amennyiben a szárított takarmány készlet fel-
mérése köbözéssel, illetve a zsákok megszámolásával nem
mérhetõ fel, úgy a feldolgozó a helyszíni ellenõrök felszó-
lítására köteles a teljes raktárkészlet mennyiséget gyakor-
lati mérlegeléssel felmérni.

(3) Saját felhasználás esetén a feldolgozó az elõállított
szárított takarmány mennyiségeket köteles raktárkészletre
venni.

(4) Saját felhasználás esetén a raktárkészletbõl szárított
takarmányt állatállomány takarmányozása céljából keve-
rés nélkül csak heti egy alkalommal lehet kiszállítani, a hét
egy elõre meghatározott, mindig azonos munkanapján,
mely napot a feldolgozó az MVH-nak írásos formában
korábban bejelentett. A kiszállítás napját csak a „jóváha-
gyást módosító lap”-on benyújtott kérelem alapján, az 5. §
(5) bekezdésben meghatározott módon lehet megváltoz-
tatni.

Raktárkészlet alapján igénybe vehetõ támogatás

11. §

(1) A gazdasági év végén meglévõ raktárkészletet elkü-
lönítetten kell raktározni, és külön nyilvántartást kell róla
vezetni.

(2) A raktárkészleten lévõ szárított takarmányra vonat-
kozóan külön támogatási kérelmet kell benyújtani a
6. §-ban meghatározott módon.

Záró rendelkezések

12. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a szárított takarmány kvótával szabályozott támoga-
tása 2004/2005. gazdasági évtõl történõ igénylésének álta-
lános feltételeirõl szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM rendelet.
E bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon ha-
tályát veszti.

13. §

E rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehaj-
tásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1234/2007 EK rendelete (2007. októ-
ber 22.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének lét-

rehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl;

b) a Bizottság 382/2005/EK rendelete (2005. már-
cius 7.) a szárított takarmány piacának közös szervezésérõl
szóló 1786/2003/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

76/2008. (VI. 14.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához
nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló
83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §
(3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-
va a következõket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó
támogatás részletes feltételeirõl szóló 83/2007. (VIII. 10.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Kifizetési kérelmet egy alkalommal, a 2007. decem-
ber 3. és 2008. január 15. között benyújtott támogatási kérel-
mek esetén 2008. április 15. és 2008. augusztus 31. között, a
további benyújtási idõszakokban pedig a támogatási kérelem
benyújtását követõ év április 15. és május 15. között lehet be-
nyújtani. Egy kifizetési kérelmet kell benyújtani akkor is, ha
egy gazdaságot több gazdálkodó ad át, vagy ha támogatást az
átadó gazdálkodó munkavállalója is igényel.”

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba azzal, hogy az R. 9. § (1) bekezdésében foglalt ren-
delkezést a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell.
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(2) Az 1. § az e rendelet hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti. E bekezdés az e rendelet hatálybalépését
követõ második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

77/2008. (VI. 14.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet

módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §
(3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-
va a következõket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõ-
gazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejleszté-
séhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A támogatás célja hozzájárulni a mezõgazdasági
vízgazdálkodás területén a környezetkímélõ, víz és ener-
giatakarékos öntözési, a talaj védelmét, vízmegtartó
képességét javító meliorációs, és a felszíni és felszín alatti
vizek jó állapotát, a belvízvédelmet és vízkárelhárítást,
továbbá a mezõgazdasági termelés biztonsága érdekében a
vízhiány csökkentését, a vizek és vizes élõhelyek jó ökoló-
giai állapotának elérését, megõrzését szolgáló mezõgazda-
sági üzemi és közösségi beruházások megvalósításához.”

2. §

(1) Az R. 2. § h) és i) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„h) ügyfél: az a vízgazdálkodási társulat, önkormány-

zat, mezõgazdasági termelõ, TÉSZ, termelõi csoport, non-
profit gazdasági társaság, aki e rendelet alapján támogatás-
ra jogosult;

i) közösségi beruházás: e rendelet 3. § bb), illetve
cb) pontja alapján megvalósítható beruházás;”

(2) Az R. 2. § l) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„l) mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 3. § 12. pontjában meghatározott termelõ, kivéve a
nonprofit gazdasági társaság; e rendelet 3. § bb) pontjában
meghatározott tevékenység megvalósítása esetén kizáró-
lag a termelõk által saját öntözési szolgáltatási igényeik
kielégítésére létrehozott gazdasági társaság;”

(3) Az R. 2. §-a a következõ m)–p) pontokkal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„m) közcélú vízilétesítmény: a vízgazdálkodásról szóló

1995. évi LVII. törvény 1. számú mellékletének
26. a) pontjában meghatározott létesítmény;

n) megvalósítási hely: az az egyedileg azonosítható
(névvel ellátott) vonalas létesítmény, tározó, egy vagy
több helyrajzi számon szereplõ összefüggõ földterület,
amelynek részén vagy egészén a beruházás megvalósul;

o) fõdarabcsere: az öntözõ berendezés/telep mûködé-
sének jellegét alapvetõen meghatározó, azonos funkciót
ellátó, Gépkatalógusban szereplõ elemek cseréje;

p) nonprofit gazdasági társaság: az a gazdasági társa-
ságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti nonprofit
gazdasági társaság, amely mezõgazdasági tevékenységet
végez.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás

vehetõ igénybe az alábbi célterületeken történõ, az 1. szá-
mú mellékletben meghatározott tevékenységek megvaló-
sításához:

a) külterületen a vízrendezés közösségi beruházásaira,
vízkárelhárításra, belvízvédelemre (1. célterület). Az
1. célterületen belül a közcélú létesítmények belterületi
szakaszaira támogatás abban az esetben nyújtható, ha a
külterületi vízkárok megelõzésére, csökkentésére irányuló
fejlesztésekkel együtt valósulnak meg;

b) az öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi léte-
sítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:

ba) üzemen belüli, építéssel együttjáró fejlesztésekre
(2.1 célterület),

bb) közösségi fejlesztésekre (2.2 célterület);
c) a melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi

létesítményeinek fejlesztésére, ennek keretében:
ca) az üzemen belüli beruházásokra (3.1 célterület),
cb) a melioráció közösségi létesítményeinek fejleszté-

sére (3.2 célterület).”
4. §

(1) Az R. 4. § (3) bekezdés ab) alpontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A 3. § ba) és ca) pontjaiban meghatározott célterületre
irányuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe
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a) a mezõgazdasági termelõ, ha]
„ab) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztá-

lyozási rendszerérõl szóló TEÁOR’ 08 szerinti
01.1–01.7 tevékenységet végez;”

(2) Az R. 4. § (4) bekezdés ab) alpontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A 3. § bb) pontjában meghatározott célterületre irá-
nyuló tevékenységhez támogatást vehet igénybe

a) a mezõgazdasági termelõ, ha]
„ab) a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osz-

tályozási rendszerérõl szóló TEÁOR’ 08 szerinti
01.1–01.7 tevékenységet végez;”

(3) Az R. 4. §-a a következõ (12)–(13) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(12) A vízgazdálkodási társulat, amennyiben közcélú
vízilétesítményt hoz létre vagy a beruházást közcélú vízi-
létesítményen hajtja végre, saját kivitelezõ szervezetével
is elvégezheti a munkát.

(13) E rendelet alkalmazásában saját munkaként kizárólag
az építésügyi normagyûjteményben (a továbbiakban:
ÉNGY) szereplõ tételek számolhatók el, a vízgazdálkodási
társulat önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsõ szabály-
zatának és a számviteli szabályoknak megfelelõen nyilván-
tartott kiadások alapján. Saját munka esetén a gépköltség és
rezsióradíj az adott építési tételhez kapcsolódó, az
ÉNGY-ben szereplõ referenciaár 90%-áig számolható el.”

5. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(1) E rendelet alapján igényelhetõ támogatás összege
támogatási kérelem benyújtási idõszakonként:]

„b) a 3. § ba) pontjában meghatározott célterületekre
irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eu-
rónak megfelelõ forint, de legfeljebb 735 000 eurónak
megfelelõ forint, az alábbi megvalósítási helyenkénti kité-
tellel:

ba) lineár- és körforgó öntözõ technológiára irányuló
támogatásigénylés esetében legfeljebb

1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 72 000 euró-
nak megfelelõ forint,

2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb
2400 eurónak megfelelõ forint/ha,

bb) csévélõdobos öntözõ technológiára irányuló támo-
gatásigénylés esetében legfeljebb

1. 30 ha terület nagyságig legfeljebb 36 000 euró-
nak megfelelõ forint,

2. 30 ha vagy a fölötti területnagyságnál legfeljebb
1200 eurónak megfelelõ forint/ha,

bc) mikroöntözéses technológiára irányuló támogatás-
igénylés esetén legfeljebb

1. szántóföldi zöldség öntözésnél legfeljebb
1600 eurónak megfelelõ forint/ha,

2. ültetvényöntözésnél legfeljebb 2400 eurónak
megfelelõ forint/ha,

3. üvegház, fóliaöntözésnél legfeljebb 3200 euró-
nak megfelelõ forint/ha;”

(2) Az R. 6. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egé-
szül ki:

[E rendelet alapján igényelhetõ támogatás mértéke:]
„f) a (4) bekezdés szerinti egyéb elszámolható kiadások

tekintetében, ha eltérõ támogatási intenzitások kerülnek
megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást
kell figyelembe venni.”

(3) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) E rendelet alkalmazásában az egyes elszámolható
kiadások nem haladhatják meg a Gépkatalógus és az
ÉNGY-ben szereplõ referenciaárakat. Amennyiben a refe-
renciaár az ÉNGY alapján nem állapítható meg, úgy a Vhr.
27. § (1) bekezdés g) pontjának megfelelõn kell eljárni.
Gép, berendezés, eszköz esetében kizárólag a Gépkata-
lógusban szereplõ tételek számolhatók el.”

(4) Az R. 6. §-a a következõ (6)–(7) bekezdéssel egészül
ki:

„(6) Az (1) bekezdés ba)–bc) alpontjai esetében,
amennyiben az ügyfél egy megvalósítási helyen többféle
öntözési technológiára igényel támogatást, akkor az ala-
csonyabb támogatási összeget kell figyelembe venni.

(7) Az üzemen belüli öntözés-fejlesztési beruházások-
nál az öntözendõ területen megvalósított beruházás és az
azon kívül létesített, az üzemen belüli öntözés-fejlesztés-
hez kapcsolódó beruházások, valamint az öntözõgépek
fõdarabcseréje – a Gépkatalógus alapján – is az elszámol-
ható költségek közé tartozik.”

6. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a 2008. évben március 28-tól
május 2-ig, június 16-tól július 16-ig, 2009-tõl évente április
1-jétõl május 2-ig lehet benyújtani az MVH-hoz.”

(2) Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási

igényû kérelem esetén
aa) a mûködtetési tervet, amennyiben a támogatásra

jogosult vízgazdálkodási társulat, önkormányzat, nonpro-
fit gazdasági társaság, és a rendelet 3. § bb) pontja szerinti
tevékenység megvalósítása esetén a termelõk által saját
öntözési szolgáltatási igényeik kielégítésére létrehozott
gazdasági társaság;

ab) a jogcímre vonatkozó üzleti tervet, amennyiben a ké-
relmet benyújtó az aa) pontban fel nem sorolt egyéb ügyfél;

b) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl
szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi
blokktérképet, amelyen be kell jelölni a beruházással érin-
tett megvalósítási helyet.”

(3) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:
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„(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az alábbi
okiratok hiteles másolatát:

a) a 3. § a) pontjában meghatározott célterület esetén,
új vízilétesítmény létrehozása vagy a meglévõ vízilétesít-
ményre kiadott jogerõs üzemeltetési engedélyben megha-
tározott paraméterek megváltoztatása esetében a jogerõs
létesítési vízjogi engedélyt, meglévõ vízilétesítményre
kiadott jogerõs üzemeltetési engedélyben meghatározott
paraméterekre történõ felújítás, rekonstrukció esetében
a jogerõs üzemeltetési vízjogi engedélyt; nem engedély-
köteles beruházás esetén az eljáró hatóság nyilatkozatát,
mely szerint a fejlesztés nem engedélyköteles;

b) az elõtervet vagy az engedélyeztetési tervet vagy a
kiviteli tervet;

c) õstermelõ ügyfél esetén az érvényes õstermelõi iga-
zolványt;

d) egyéni vállalkozó esetében az érvényes egyéni vál-
lalkozói igazolványt;

e) önkormányzat ügyfél esetén az érintett önkormány-
zat képviselõ-testületének a kérelemben foglalt beruházás
megvalósításáról szóló határozat kivonatát;

f) vízgazdálkodási társulat esetén a beruházással érin-
tett tagok adatait is tartalmazó hatályos létesítõ okiratot;

g) a termelõk által saját öntözési szolgáltatási igényeik ki-
elégítésére létrehozott gazdasági társaság ügyfél esetén az
öntözõvíz szolgáltatásra feljogosító hatósági engedélyt.”

(4) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(4) A 3. § ba) és bb) pontjaiban megjelölt célterületek-
re kérelmet benyújtó ügyfél esetében a támogatási kére-
lemhez csatolni kell az alábbi iratok hiteles másolatát, nyi-
latkozat esetén az eredeti okirat is elfogadható:

a) engedélyköteles beruházás esetén a jogerõs létesítési
vízjogi engedélyt, illetve a termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény szerint talajvédelmi hatósági en-
gedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi hatóság
engedélyét; a jogerõs létesítési vízjogi engedély hiányában az
eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a vízkészletek rendel-
kezésre állását illetõen, és az elsõ kifizetési kérelem benyúj-
tásával egyidõben a jogerõs létesítési vízjogi engedélyt, illet-
ve a talajvédelmi hatóság engedélyét;

b) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró
hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem enge-
délyköteles, valamint a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát,
mely szerint a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi
CXXIX. törvény szerint hatósági engedély nem szük-
séges, illetve meglévõ vízilétesítményre kiadott jogerõs
üzemeltetési engedélyben meghatározott paraméterekre
történõ felújítás, rekonstrukció esetében a jogerõs üzemel-
tetési vízjogi engedélyt.”

(5) Az R. 7. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A 3. § c) pontban megjelölt célterületre a kérelmet
benyújtó ügyfél esetében a támogatási kérelemhez csatolni
kell az alábbi iratok hiteles másolatát, nyilatkozat esetén
az eredeti okirat is elfogadható:

a) engedélyköteles beruházás esetén a jogerõs létesítési
vízjogi engedélyt, illetve a termõföld védelmérõl szóló
2007. évi CXXIX. törvény szerint talajvédelmi hatósági
engedélyhez kötött tevékenység esetén a talajvédelmi
hatóság engedélyét; a jogerõs létesítési vízjogi engedély
hiányában az eljáró hatóság támogató nyilatkozatát a
felesleges vizek befogadását illetõen; az elsõ kifizetési ké-
relem benyújtásával egyidõben a jogerõs létesítési vízjogi
engedélyt, illetve a talajvédelmi hatóság engedélyét;

b) nem engedélyköteles beruházás esetén az eljáró
hatóság nyilatkozatát, mely szerint a fejlesztés nem enge-
délyköteles, valamint a talajvédelmi hatóság nyilatkozatát,
mely szerint a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi
CXXIX. törvény szerint hatósági engedély nem szüksé-
ges, illetve meglévõ vízilétesítményre kiadott jogerõs üze-
meltetési engedélyben meghatározott paraméterekre tör-
ténõ felújítás, rekonstrukció esetében a jogerõs üzemelte-
tési vízjogi engedélyt.”

(6) Az R. 7. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(7) Azonos fizikai területen egy célterületen belül nem
támogatható újabb támogatási kérelem 2007–2013 között.
Ez alól kivétel a 3. § a) célterület, azzal a feltétellel, hogy a
korábban elvégzett fejlesztéstõl/felújítástól eltérõ beruhá-
zást kíván megvalósítani.”

(7) Az R. 7. §-a a következõ (8)–(9) bekezdéssel egészül
ki:

„(8) Az ügyfél – a vízgazdálkodási társulatok kivételével –
e rendelet alapján újabb támogatási kérelmet csak a korábbi,
e rendelet alapján támogatott mûveletekre vonatkozó utolsó
kifizetési döntés kézhezvételét követõen nyújthat be.

(9) A mûvelet a támogatási kérelem benyújtását köve-
tõen az ügyfél saját felelõsségére megkezdhetõ. A Vhr.
25. § (1) bekezdésétõl eltérõen, amennyiben a támogatási
kérelemben felújítással, korszerûsítéssel járó mûvelet is
szerepel, a kérelemben szereplõ mûveletek a támogatási
kérelem befogadását megelõzõen nem kezdhetõk meg.
Engedélyköteles beruházás megvalósítása csak jogerõs
engedély(ek) birtokában kezdhetõ meg.”

7. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. szá-
mú melléklete lép.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

8. §

(1) Ez a rendelet 2008. június 16. napján lép hatályba és
a hatálybalépését követõ harmadik napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
4. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez]

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadásai
(A referencia rendszer nettó árakat tartalmaz)

Segédlet struktúra

Tevékenység kódja Tevékenység
megnevezése

Maximális
elszámolható kiadás

Kiadás
mértékegysége

A) 1. célterület: A vízrendezés közösségi beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem

1. Csatornák, medrek létrehozása, kapacitásbõvítése, felújítása

1.1. Földmedrû csatornák építése, kapacitásbõvítése, felújítása

1.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítése

Normál vezetésû csatorna
11010 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm
11020 6,01–12,0 m2 szelvényterület 13 500
11030 12,01–18,0 m2 szelvényterület 18 000
11229 18,01 m2 szelvényterülettõl 27 000

Magasvezetésû csatorna
11040 1,01–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm
11050 6,01–12,0 m2 szelvényterület 27 000
11231 12,01 m2 szelvényterülettõl 35 000

1.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybõvítése

11060 1,0–6,0 m2 szelvényterület 6 030 Ft/fm
11070 6,01–12,0 m2 szelvényterület 11 340
11080 12,01–18,0 m2 szelvényterület 15 120
11232 18,01 m2 szelvényterülettõl 19 510

1.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás

11090 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm
11100 6,01–12,0 m2 szelvényterület 9 450
11110 12,01–18,0 m2 szelvényterület 12 600
11233 18,01 m2 szelvényterülettõl 15 000

1.1.4. Csatorna, kisvízfolyás meder elfajulás elleni védelme, mederburkolat helyreállítása

11120 Monolit beton 16 650 Ft/m2

11130 Burkolatépítés 40 × 40 × 10 cm-es mederlappal 5 670
11140 Burkolatépítés 40 × 40 × 5 cm-es mederlappal 4 050

1.2. Meglévõ földmedrû csatornák burkolása

1.2.1. Elõregyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
11150 1,01–6,0 m2 szelvényterület 75 600 Ft/fm
11160 6,01–12 m2 szelvényterület 116 010
11234 12,01 m2 szelvényterülettõl 135 600
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Mély vezetésû
11170 1,01–6,0 m2 szelvényterület 50 040 Ft/fm
11180 6,01–12,0 m2 szelvényterület 69 075
11190 12,01–18,0 m2 szelvényterület 99 225
11235 18,01 m2 szelvényterülettõl 122 600

1.2.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
11200 1,01–6,0 m2 szelvényterület 47 835 Ft/fm
11210 6,01–12,0 m2 szelvényterület 72 720
11236 12,01 m2 szelvényterülettõl 101 300

Mély vezetésû
11220 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 790 Ft/fm
11230 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 200
11240 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 600
11237 18,01 m2 szelvényterülettõl 72 900

1.2.3. Fólia burkolattal

Magas vezetésû
11250 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 040 Ft/fm
11260 6,01–12,0 m2 szelvényterület 28 800

1.2.4. Elõregyártott elemmel

11270 1,01–6,0 m2 szelvényterület 48 000 Ft/fm
11280 6,01–12,0 m2 szelvényterület 60 000
11290 12,01–18,0 m2 szelvényterület 155 000

1.3. Burkolt csatornák építése, felújítása és kapacitás bõvítése

1.3.1. Burkolt csatornák építése

1.3.1.1. Elõre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
11300 1,01–6,0 m2 szelvényterület 86 400 Ft/fm
11310 6,01–12,0 m2 szelvényterület 142 830
11238 12,01 m2 szelvényterülettõl 178 010

Mély vezetésû
11320 1,01–6,0 m2 szelvényterület 52 200 Ft/fm
11330 6,01–12,0 m2 szelvényterület 73 125
11239 12,01 m2 szelvényterülettõl 119 240

1.3.1.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
11340 1,01–6,0 m2 szelvényterület 56 025 Ft/fm
11350 6,01–12,0 m2 szelvényterület 99 495

Mély vezetésû
11360 1,01–6,0 m2 szelvényterület 31 950 Ft/fm
11370 6,01–12,0 m2 szelvényterület 47 250
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1.3.1.3. Fólia burkolattal

Mély vezetésû
11380 1,01–6,0 m2 szelvényterület 25 200 Ft/fm
11390 6,01–12,0 m2 szelvényterület 32 850

1.3.1.4. Elõregyártott elemmel

11400 1,01–6,0 m2 szelvényterület 50 850 Ft/fm
11410 6,01–12,0 m2 szelvényterület 64 900
11241 12,01 m2 szelvényterülettõl 175 000

1.3.1.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

11420 1,01–6,0 m2 szelvényterület 57 750 Ft/fm
11430 6,01–12,0 m2 szelvényterület 101 050

1.3.1.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

11440 1,01–6,0 m2 szelvényterület 97 200 Ft/fm
11450 6,01–12,0 m2 szelvényterület 170 100

1.3.2. Burkolt csatornák felújítása

1.3.2.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

11460 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 430 Ft/fm
11470 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 470
11480 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 960

1.3.2.2. Elõregyártott mederlap burkolattal

11490 1,01–6,0 m2 szelvényterület 48 060 Ft/fm
11500 6,01–12,0 m2 szelvényterület 67 320
11510 12,01–18,0 m2 szelvényterület 96 300

1.3.2.3. Fólia burkolattal

11520 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 220 Ft/fm
11530 6,01–12,0 m2 szelvényterület 30 240

1.3.2.4. Elõregyártott elemmel

11540 1,01–6,0 m2 szelvényterület 38 160 Ft/fm
11550 6,01–12,0 m2 szelvényterület 50 490
11560 12,01–18,0 m2 szelvényterület 115 110

1.3.2.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

11570 1,01–6,0 m2 szelvényterület 43 300 Ft/fm
11580 6,01–12,0 m2 szelvényterület 75 800

1.3.2.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

11590 1,01–6,0 m2 szelvényterület 72 900 Ft/fm
11600 6,01–12,0 m2 szelvényterület 127 600

1.3.3. Burkolt csatornák kapacitás bõvítése

1.3.3.1. Helyszíni beton burkolattal

11610 1,01–6,0 m2 szelvényterület 36 743 Ft/fm
11620 6,01–12,0 m2 szelvényterület 54 338
11630 12,01–18,0 m2 szelvényterület 72 450
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1.3.3.2. Elõregyártott burkolólappal

11640 1,01–6,0 m2 szelvényterület 60 030 Ft/fm
11650 6,01–12,0 m2 szelvényterület 84 105
11660 12,01–18,0 m2 szelvényterület 120 330

1.3.3.3. Fólia burkolattal

11670 1,01–6,0 m2 szelvényterület 28 980 Ft/fm
11680 6,01–12,0 m2 szelvényterület 37 800

1.3.3.4. Elõregyártott elemmel

11690 1,01–6,0 m2 szelvényterület 47 610 Ft/fm
11700 6,01–12,0 m2 szelvényterület 63 135
11710 12,01–18,0 m2 szelvényterület 143 865

1.3.3.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

11720 1,01–6,0 m2 szelvényterület 46 200 Ft/fm
11730 6,01–12,0 m2 szelvényterület 80 900

1.3.3.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

11740 1,01–6,0 m2 szelvényterület 77 800 Ft/fm
11750 6,01–12,0 m2 szelvényterület 136 100

2. Kismûtárgyak építése és felújítása

2.1. Vízrendezési kistárgyak építése és felújítása

2.1.1. Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények építése

11770 NÁ 600 mm 576 000 Ft/db
11780 NÁ 800 mm 819 000
11790 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

2.1.2. Vízvisszatartó, vízkormányzó létesítmények felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyre-
állítása)

11800 NÁ 40 cm 247 500 Ft/db
11810 NÁ 60 cm 378 000
11820 NÁ 80 cm 522 000
11830 NÁ 100 cm 585 000

2.1.3. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése

11850 Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal 23 400 db

2.1.4. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyre-
állítása)

11860 Fenéklépcsõ 19 800 Ft/m2

11870 Surrantó 13 500

2.1.5. Hordalékfogók, uszadék fogók építés

11880 Hordalékfogó mûtárgy (monolit)
entergiatörõ-hordalékfogó bukó (monolit + mederlap)

124 200 Ft/fm

11890 1,0–6,0 m2 szelvényterületet 450 000 Ft/db
11900 6,01–12,0 m2 szelvényterület 1 080 000
11910 12,01–18,0 m2 szelvényterület 2 250 000
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2.2. Mûtárgyak létesítése és felújítása

2.2.1. Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése

11920 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet 414 000 Ft/db
11930 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 1 260 000

2.2.2. Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása

11940 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet 270 000 Ft/db
11950 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 765 000

2.2.3. Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése

Tiltós mûtárgy
11960 0–0,50 m3/s 1 152 000 Ft/db
11970 0,51–1,0 m3/s 2 340 000
11980 1,01–2,0 m3/s 3 744 000
11990 2,01–3,0 m3/s 5 670 000

2.2.4. Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása

Tiltós mûtárgy
11101 0–0,50 m3/s 702 000 Ft/db
11102 0,51–1,0 m3/s 1 404 000
11103 1,01–2,0 m3/s 2 250 000
11104 2,01–3,0 m3/s 3 420 000

2.3. Átereszek létesítése

2.3.1. Csõ elõ- és utófejjel

NÁ 60 csõ/elõfej
11105 Csõ 28 800 Ft/fin
11106 Elõ- és utófej 62 100 Ft/db

NÁ 80 csõ/elõfej
11107 Csõ 49 500 Ft/fm
11108 Elõ- és utófej 84 600 Ft/db

NÁ 100 csõ/elõfej
11109 Csõ 64 800 Ft/fm
11111 Elõ- és utófej 120 600 Ft/db

NÁ 120 csõ/elõfej
11112 Csõ 115 200 Ft/fm
11113 Elõ- és utófej 144 000 Ft/db

NÁ 140 csõ/elõfej
11114 Csõ 123 300 Ft/fm
11115 Elõ- és utófej 150 300 Ft/db

NÁ 160 csõ/elõfej
11116 Csõ 164 700 Ft/fm
11117 Elõ- és utófej 162 000 Ft/db

2.3.2. Keretelem támfallal

100 × 100 keretelem/támfal
11118 Keretelem 145 000 Ft/fm
11119 Támfal 200 000 Ft/db
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130 × 130 keretelem/támfal
11121 Keretelem 172 000 Ft/fm
11122 Támfal 210 000 Ft/db

150 × 150 keretelem/támfal
11123 Keretelem 195 000 Ft/fm
11124 Támfal 301 000 Ft/db

200 × 200 keretelem/támfal
11125 Keretelem 288 000 Ft/fm
11126 Támfal 365 000 Ft/db

130 × 130 ikerelem/támfal
11127 Keretelem 282 000 Ft/fm
11128 Támfal 255 000 Ft/db

150 × 150 ikerelem/támfal
11129 Keretelem 315 000 Ft/fm
11131 Támfal 326 000 Ft/db

2.3.3. Áteresz 12 m hosszban burkolattal

11132 NÁ 40 cm + 20 m2 burkolat 342 000 Ft/db
11133 NÁ 60 cm + 40 m2 burkolat 504 000
11134 NÁ 80 cm + 60 m2 burkolat 702 765
11135 100 × 100 × 100 keretelem + 80 m2 burkolat 1 525 590

2.4. Kismûtárgyak építése és felújítása, illetve átereszek létesítése során szádfal építése

2.4.1. Szádfal építése, bontása

11136 Szádfal építés, bontás úszógátról 59 134 Ft/fm
11137 Szádfal építés, bontás partról 34 000

2.4.2. Szádfalsorok közötti földfeltöltés

11138 Szádfalsorok közötti földfeltöltés földszállítással tömörítéssel, bontással 7500 Ft/fm

3. Tározók építése és felújítása

3.1. Tározó építés elõ- és utómunkálatai, földmunkái, mûtárgy építése

3.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

11139 Alapterülettõl függetlenül 450 Ft/tározott
m3

3.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

11141 0–100 000 m3 tározókapacitás 540 Ft/tározott
m3

11142 100 001–200 000 m3 tározókapacitás 270
11143 200 001–300 000 m3 tározókapacitás 135
11144 300 001–500 000 m3 tározókapacitás 117
11145 500 001 m3 fölötti tározókapacitás 100

3.1.3. Tározó mûtárgyainak építése

11146 Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel, fõmeder burkolásával a torkolatnál 36 000 Ft/fm
11147 Leürítõ mûtárgy NÁ 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal

(záportározó)
306 000

11148 Leürítõ mûtárgy NÁ 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal
(záportározó)

198 000
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3.2. Tározó felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

3.2.1. Tározótér felújítása

11149 0–100 000 m3 tározó kapacitás között 81 Ft/tározott
m3

11151 100 001–500 000 m3 tározó kapacitás között 72
11152 500 001m3 fölötti tározó kapacitás között 63

3.2.2. Tározó mûtárgyainak felújítása

11153 Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel fõmeder burkolásával a torkolatnál 21 600 Ft/fm
11154 Leürítõ mûtárgy NÁ 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal

(záportározó)
183 600

11155 Leürítõ mûtárgy NÁ 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal
(záportározó)

118 800

3.3. Idõszakos belvíztározó létrehozása földmunkái, elõ- és utómunkái

11156 Legelõ övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3/fm+mûtárgy 81 000 Ft/ha

4. Szivattyútelepek építése, kapacitás bõvítése és felújítása

4.1. Szivattyútelepek építése

4.1.1. Diesel üzemû szivattyúval

11157 0–0,50 m3/s 19 800 000 Ft/db
11158 0,51–1,0 m3/s 25 200 000
11159 1,01–2,0 m3/s 46 800 000
11161 2,01–3,0 m3/s 61 200 000

4.1.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózat-
fejlesztési hozzájárulást)

11162 0–0,50 m3/s 32 400 000 Ft/db
11163 0,51–1,0 m3/s 46 800 000
11164 1,01–2,0 m3/s 54 000 000
11165 2,01–3,0 m3/s 64 800 000

4.2. Szivattyútelepek kapacitásbõvítése

4.2.1. Diesel üzemû szivattyúval

11166 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 10 800 000 Ft/db
11167 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 36 000 000
11168 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 46 000 000

4.2.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfej-
lesztési hozzájárulást)

11169 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 7 650 000 Ft/db
11171 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 11 250 000
11172 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 26 100 000
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4.3. Szivattyútelepek felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

4.3.1. Diesel üzemû szivattyúval

11173 0–0,50 m3/s 11 880 000 Ft/db
11174 0,51–1,0 m3/s 15 120 000
11175 1,01–2,0 m3/s 28 080 000
11176 2,01–3,0 m3/s 36 720 000

4.3.2. Elektromos üzemû szivattyúval

11177 0–0,50 m3/s 20 700 000 Ft/db
11178 0,51–1,0 m3/s 30 780 000
11179 1,01–2,0 m3/s 32 400 000
11181 2,01–3,0 m3/s 38 880 000

5. Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése, kapacitás bõvítése és felújítá sa

5.1. Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése

11216 Q= 0–0,50 m3/s szivattyúkapacitással 23 634 000 Ft/db
11217 Q= 0,51–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 39 492 000
11218 Q= 1,01–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 50 904 000
11219 Q= 2,01–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 65 106 000

5.2. Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitás bõvítése

11221 Q= 0–0,50 m3/s szivattyúkapacitással 18 837 000 Ft/db
11222 Q= 0,51–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 31 419 000
11223 Q= 1,01–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 39 645 000
11224 Q= 2,01–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 51 642 000

5.3. Vízkivételi mûvek, átemelõk felújítása

11225 Q= 0–0,50 m3/s szivattyúkapacitással 12 015 000 Ft/db
11226 Q= 0,51–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 20 520 000
11227 Q= 1,01–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 26 433 000
11228 Q= 2,01–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 34 200 000

6. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kap-
csolódóan)

11213 Szivattyútelepi vezérlõegység 2 800 000 Ft/szivattyú
telep

11214 Központi irányítóegység 2 800 000 Ft/központ
11215 Automata meteorológiai állomás 580 000 Ft/darab

7. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

11209 0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval 3 120 Ft/üó
11211 501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval 4 600
11212 1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval 12 500
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B) 2. célterület: Öntözés üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 2.1. célterület
9. Üzemi öntözés-fejlesztés

9.1.Vízkivételi mûvek létesítése, kapacitás bõvítése és felújítása

9.1.1.Vízkivételi mûvek létesítése

21880 Q= 0–0,50 m3/s szivattyúkapacitással 23 634 000 Ft/db
21890 Q= 0,51–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 39 492 000
21910 Q= 1,01–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 50 904 000
21920 Q= 2,01–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 65 106 000

9.1.2. Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitás bõvítése, felújítása

21930 Q= 0–0,50 m3/s szivattyúkapacitással 18 837 000 Ft/db
21940 Q= 0,51–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 31 419 000
21950 Q= 1,01–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 39 645 000
21960 Q= 2,01–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 51 642 000

9.1.3. Vízkivételi mûvek, átemelõk felújítása

21970 0–0,50 m3/s szivattyúkapacitással 20 700 000 Ft/db
21980 0,51–1,0 m3/s szivattyúkapacitással 30 780 000
21990 1,01–2,0 m3/s szivattyúkapacitással 32 400 000
21101 2,01–3,0 m3/s szivattyúkapacitással 38 880 000

9.2. Tározók létesítése és felújítása

9.2.1. Víztározó létesítése

9.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

21102 Alapterülettõl függetlenül 450 Ft/tározott
m3

9.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

21103 0–100 000 m3 tározókapacitás 540 Ft/tározott
m3

21104 100 001–200 000 m3 tározókapacitás 270
21105 200 001–300 000 m3 tározókapacitás 135
21106 300 001–500 000 m3 tározókapacitás 117
21107 500 001 m3 fölötti tározókapacitás 100

9.2.2. Víztározó felújítása

21108 0–100 000 m3 tározó kapacitás között 81 Ft/tározott
m3

21109 100 001–500 000 m3 tározó kapacitás között 72
21111 500 001 m3 fölötti tározó kapacitás 63

9.3. Öntözés felszíni létesítménye (csatornák, mûtárgyak)

9.3.1. Földmedrû csatornák építése

Normál vezetésû csatorna
21240 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm
21250 6,01–12,0 m2 szelvényterület 13 500
21260 12,01–18,0 m2 szelvényterület 18 000
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Magas vezetésû csatorna
21270 1,01–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm
21280 6,01–12,0 m2 szelvényterület 27 000

9.3.2. Földmedrû csatornák felújítása

21290 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm
21300 6,01–12,0 m2 szelvényterület 9 450
21310 12,01–18,0 m2 szelvényterület 12 600

9.3.3. Burkolt csatornák építése

9.3.3.1. Elõre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
21320 1,01–6,0 m2 szelvényterület 86 400 Ft/fm
21330 6,01–12,0 m2 szelvényterület 142 830

Mély vezetésû
21340 1,01–6,0 m2 szelvényterület 52 200 Ft/fm
21350 6,01–12,0 m2 szelvényterület 73 125

9.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
21360 1,01–6,0 m2 szelvényterület 56 025 Ft/fm
21370 6,01–12,0 m2 szelvényterület 99 495

Mély vezetésû
21380 1,01–6,0 m2 szelvényterület 31 950 Ft/fm
21390 6,01–12,0 m2 szelvényterület 47 250

9.3.3.3. Fólia burkolattal

Mély vezetésû
21400 1,01–6,0 m2 szelvényterület 25 200 Ft/fm
21410 6,01–12,0 m2 szelvényterület 32 850

9.3.3.4. Elõregyártott elemmel

21420 1,01–6,0 m2 szelvényterület 41 400 Ft/fm
21430 6,01–12,0 m2 szelvényterület 54 900

9.3.3.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

21440 1,01–6,0 m2 szelvényterület 57 750 Ft/fm
21450 6,01–12,0 m2 szelvényterület 101 050

9.3.3.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

21460 1,01–6,0 m2 szelvényterület 97 200 Ft/fm
21470 6,01–12,0 m2 szelvényterület 170 100

9.3.4. Meglévõ földmedrû csatornák burkolása

9.3.4.1. Elõregyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
21480 1,01–6,0 m2 szelvényterület 75 600 Ft/fm
21490 6,01–12,0 m2 szelvényterület 116 010

2008/88. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5313



Mély vezetésû
21500 1,01–6,0 m2 szelvényterület 50 040 Ft/fm
21510 6,01–12,0 m2 szelvényterület 69 075
21520 12,01–18,0 m2 szelvényterület 99 225

9.3.4.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
21530 1,01–6,0 m2 szelvényterület 47 835 Ft/fm
21540 6,01–12,0 m2 szelvényterület 72 720

Mély vezetésû
21550 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 790 Ft/fm
21560 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 200
21570 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 600

9.3.4.3. Fólia burkolattal

Magas vezetésû
21580 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 040 Ft/fm
21590 6,01–12,0 m2 szelvényterület 28 800

9.3.4.4. Elõregyártott elemmel

21600 1,01–6,0 m2 szelvényterület 39 240 Ft/fm
21610 6,01–12,0 m2 szelvényterület 50 850
21620 12,01–18,0 m2 szelvényterület 119 700

9.3.5. Burkolt csatornák felújítása

9.3.5.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

21630 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 430 Ft/fm
21640 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 470
21650 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 960

9.3.5.2. Elõregyártott mederlap burkolattal

21660 1,01–6,0 m2 szelvényterület 48 060 Ft/fm
21670 6,01–12,0 m2 szelvényterület 67 320
21680 12,01–18,0 m2 szelvényterület 96 300

9.3.5.3. Fólia burkolattal

21690 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 220 Ft/fm
21700 6,01–12,0 m2 szelvényterület 30 240

9.3.5.4. Elõregyártott elemmel

21710 1,01–6,0 m2 szelvényterület 38 160 Ft/fm
21720 6,01–12,0 m2 szelvényterület 50 490
21730 12,01–18,0 m2 szelvényterület 115 110

9.3.5.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

21740 1,01–6,0 m2 szelvényterület 43 300 Ft/fm
21750 6,01–12,0 m2 szelvényterület 75 800

9.3.5.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

21760 1,01–6,0 m2 szelvényterület 72 900 Ft/fm
21770 6,01–12,0 m2 szelvényterület 127 600
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9.3.6. Mûtárgyak létesítése és felújítása

9.3.6.1. Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése

21112 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet 414 000 Ft/db
21113 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 1 260 000

9.3.6.2. Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása

21114 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet 270 000 Ft/db
21115 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 765 000

9.3.6.3. Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése

Tiltós mûtárgy
21116 0–0,50 m3/s 1 152 000 Ft/db
21117 0,51–1,0 m3/s 2 340 000
21118 1,01–2,0 m3/s 3 744 000
21119 2,01–3,0 m3/s 5 670 000

9.3.6.4. Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása

Tiltós mûtárgy
21121 0–0,50 m3/s 702 000 Ft/db
21122 0,51–1,0 m3/s 1 404 000
21123 1,01–2,0 m3/s 2 250 000
21124 2,01–3,0 m3/s 3 420 000

9.3.6.5. Kismûtárgyak létesítése

NÁ 60 csõ/elõfej
21125 Csõ 28 800 Ft/fm
21126 Elõ- és utófej 62 100 Ft/db

NÁ 80 csõ/elõfej
21127 Csõ 49 500 Ft/fm
21128 Elõ- és utófej 84 600 Ft/db

NÁ 100 csõ/elõfej
21129 Csõ 64 800 Ft/fm
21131 Elõ- és utófej 120 600 Ft/db

NÁ 120 csõ/elõfej
21132 Csõ 115 200 Ft/fm
21133 Elõ- és utófej 144 000 Ft/db

NÁ 140 csõ/elõfej
21134 Csõ 123 300 Ft/fm
21135 Elõ- és utófej 150 300 Ft/db

NÁ 160 csõ/elõfej
21136 Csõ 164 700 Ft/fm
21137 Elõ- és utófej 162 000 Ft/db

100 × 100 keretelem/támfal
21138 Keretelem 122 400 Ft/fm
21139 Támfal 168 300 Ft/db

130 × 130 keretelem/támfal
21141 Keretelem 144 900 Ft/fm
21142 Támfal 189 900 Ft/db
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150 × 150 keretelem/támfal
21143 Keretelem 162 000 Ft/fm
21144 Támfal 252 900 Ft/db

200 × 200 keretelem/támfal
21145 Keretelem 238 500 Ft/fm
21146 Támfal 306 900 Ft/db

130 × 130 ikerelem/támfal
21147 Keretelem 232 200 Ft/fm
21148 Támfal 216 900 Ft/db

150 × 150 ikerelem/támfal
21149 Keretelem 261 900 Ft/fm
21151 Támfal 270 900 Ft/db

9.3.7. Átjárók létesítése elõregyártott vasbeton elemekbõl öntözõberendezések üzeméhez, csatornákon

21152 Áthidalt fesztávolság nettó 6 m 378 000 Ft/db
21153 Áthidalt fesztávolság nettó 8 m 385 000
21154 Áthidalt fesztávolság nettó 10 m 570 000
21155 Áthidalt fesztávolság nettó 12 m 625 000

9.4. Tápvezeték jellegû csõvezeték létesítése

9.4.1. Azbesztcement csõvezeték

21156 DN 500 mm 27 774 Ft/fm
21157 DN 700 mm 44 955
21158 DN 900 mm 48 312

9.4.2. Mûanyag csõvezeték

21159 DN 300 mm 18 900 Ft/fm
21161 DN 350 mm 25 000
21162 DN 400 mm 36 630
21163 DN 500 mm 47 400
21164 DN 600 mm 58 900
21165 DN 700 mm 73 900
21166 DN 800 mm 92 100
21167 DN 900 mm 112 100
21168 DN 1000 mm 131 100

9.5. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései

9.5.1. Öntözõkút létesítményei, berendezései

21800 Q= 0–0,5 m3/nap 86 400 Ft/db
21810 Q= 0,51–10,0 m3/nap 252 000
21820 Q= 0–400,0 m3/nap 2 160 000
21830 Q= 400,1–2000,0 m3/nap 16 200 000
21840 Q= 2000,1 m3/nap felett 58 500 000

9.5.2. Szigetelt víztározók létesítése

21850 0–500,0 m3 között 15 750 Ft/m3

21860 500,1–5000,0 m3 között 14 400
21870 5000,1 m3 felett 13 500
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9.6. Esõszerû öntözés berendezései

9.6.1. Föld alatti nyomócsõhálózat építése

21010 0–50 ha között 7 290 Ft/fm
21020 50,1–150 ha között 12 960
21030 150,1 ha felett 14 130

9.6.2. Öntözõ berendezések beszerzése (csak abban az esetben, ha az öntözõberendezés beszerzése építési beruházás-
hoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

21070 Gépbeszerzés, föld feletti nyomócsõhálózat, meghajtó motor nélküli
szivattyúk (csak az 1-es korszerûségi mutatóval rendelkezõ gépek)

9.6.3. Lineár, körforgó berendezésekhez kapcsolódó építési, építés-szerelési munkák

21169 Lineár, körforgó berendezések építés-szerelési munkái 4000 Ft/m
21171 Indukciós vezérlõ kábel (kábel anyagár nélkül) 500 Ft/m

9.6.4. Öntözõ berendezések felújítása (lineár, körforgó berendezésekhez)

21201 Járószerkezet egység 718 000 Ft/db
21172 Floating egység 137 000
21173 Irányvezérlõ egység induktív 1 720 000
21174 Irányvezérlõ egység kábeles 1 699 000
21175 Megtápláló javító egység 657 000
21176 Szórófej egységcsomag 0–600 m 2 430 000
21177 Szórófej egységcsomag 600 m felett 5 652 000
21178 Meghajtó, vízellátó egység 0–400 m3 9 508 000
21179 Meghajtó, vízellátó egység 400–750 m3 10 894 000
21181 Meghajtó, vízellátó egység 750 m3 felett 15 183 000
21182 Diesel motor – generátor egység 0–15 kW 3 464 000
21183 Diesel motor – generátor egység 15 kW felett 4 196 000
21184 Generátor egység 0–15 kW 1 386 000
21185 Generátor egység 15 kW felett 2 177 000
21186 Kábel egység 271 000

9.6.5. Szivattyútelep létesítés

9.6.5.1. Diesel üzemû szivattyúval

21080 0–0,50 m3/s 19 800 000 Ft/db
21090 0,51–1,0 m3/s 25 200 000
21100 1,01–2,0 m3/s 46 800 000
21110 2,01–3,0 m3/s 61 200 000

9.6.5.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfej-
lesztési hozzájárulást)

21120 0–0,50 m3/s 32 400 000 Ft/db
21130 0,51–1,0 m3/s 46 800 000
21140 1,01–2,0 m3/s 54 000 000
21150 2,01–3,0 m3/s 64 800 000

2008/88. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5317



9.6.6. Szivattyútelep felújítás

9.6.6.1. Diesel üzemû szivattyúval

21160 0–0,50 m3/s 11 880 000 Ft/db
21170 0,51–1,0 m3/s 15 120 000
21180 1,01–2,0 m3/s 28 080 000
21190 2,01–3,0 m3/s 36 720 000

9.6.6.2. Elektromos üzemû szivattyúval

21200 0–0,50 m3/s 20 700 000 Ft/db
21210 0,51–1,0 m3/s 30 780 000
21220 1,01–2,0 m3/s 32 400 000
21230 2,01–3,0 m3/s 38 880 000

9.7. Mikroöntözés építés, építés-szerelés

9.7.1. Földalatti nyomócsõhálózat építése

21187 0–50 ha között 7 290 Ft/fm
21188 50,1–150 ha között 12 960
21189 150,1 ha felett 14 130

9.7.2. Felszíni egységek, berendezések

21191 Csepegtetõ egység 85 Ft/m2

21192 Mini esõztetõ egység 105
21193 Kertészeti esõztetõ rendszer 90

9.8. Öntözés telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsoló-
dóan)

21194 Szivattyútelepi vezérlõegység 2 800 000 Ft/szivattyú
telep

21195 Központi irányítóegység 2 800 000 Ft/központ
21196 Automata meteorológiai állomás 580 000 Ft/darab

9.9. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

21197 0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval 3 120 Ft/üó
21198 501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval 4 600
21199 1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval 12 500

9.10. Szennyvíz öntözés létesítményei, berendezései (nem tartalmazza a szennyvíz kezelésének létestményeit, beren-
dezéseit).

Megegyezik a tisztavizes öntözés létesítményeinek elszámolhatóságával.

II) 2.2. célterület

10. Öntözõrendszerek fejlesztésére irányuló közösségi beruházások

10.1. Vízkivételi mûvek, átemelõk létesítése, kapacitás bõvítése és felújítása

10.1.1. Vízkivételi, átemelõk mûvek létesítése

22125 Q= 0–0,50 m3/s 23 634 000 Ft/db
22126 Q= 0,51–1,0 m3/s 39 492 000
22127 Q= 1,01–2,0 m3/s 50 904 000
22128 Q= 2,01–3,0 m3/s 65 106 000
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10.1.2. Vízkivételi mûvek, átemelõk kapacitás bõvítése

22129 Q= 0–0,50 m3/s 18 837 000 Ft/db
22131 Q= 0,51–1,0 m3/s 31 419 000
22132 Q= 1,01–2,0 m3/s 39 645 000
22133 Q= 2,01–3,0 m3/s 51 642 000

10.2. Tározók létesítése és felújítása

10.2.1. Tározó létesítése

10.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

22170 Alapterülettõl függetlenül 450 Ft/tározott
m3

10.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

22180 0–100 000 m3 tározókapacitás 540 Ft/tározott
m3

22190 100 001–200 000 m3 tározókapacitás 270
22200 200 001–300 000 m3 tározókapacitás 135
22210 300 001–500 000 m3 tározókapacitás 117
22220 500 001 m3 fölötti tározókapacitás 100

10.2.2. Tározó felújítása

22230 0–100 000 m3 tározó kapacitás között 81 Ft/tározott
m3

22240 100 001–500 000 m3 tározó kapacitás között 72
22250 500 001 m3 fölötti tározó kapacitás között 63

10.3. Öntözõvíz szállításának mûvei

10.3.1. Földmedrû csatornák építése

Normál vezetésû csatorna
22260 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm
22270 6,01–12,0 m2 szelvényterület 13 500
22280 12,01–18,0 m2 szelvényterület 18 000

Magasvezetésû csatorna
22290 1,01–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm
22300 6,01–12,0 m2 szelvényterület 27 000
22134 12,01 m2 szelvényterülettõl 35 000

10.3.2. Földmedrû csatornák kapacitás bõvítése

22310 1,0–6,0 m2 szelvényterület 6 030 Ft/fm
22320 6,01–12,0 m2 szelvényterület 11 340
22330 12,01–18,0 m2 szelvényterület 15 120
22135 18,01 m2 szelvényterülettõl 18 000

10.3.3. Földmedrû csatornák burkolása

10.3.3.1. Elõre gyártott mederlap burkolattal

Magas vezetésû
22340 1,01–6,0 m2 szelvényterület 86 400 Ft/fm
22350 6,01–12,0 m2 szelvényterület 142 830
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Mély vezetésû
22360 1,01–6,0 m2 szelvényterület 62 200 Ft/fm
22370 6,01–12,0 m2 szelvényterület 93 125
22136 12,01 m2 szelvényterülettõl 125 600

10.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

Magas vezetésû
22380 1,01–6,0 m2 szelvényterület 56 025 Ft/fm
22390 6,01–12,0 m2 szelvényterület 99 495

Mély vezetésû
22400 1,01–6,0 m2 szelvényterület 31 950 Ft/fm
22410 6,01–12,0 m2 szelvényterület 47 250

10.3.3.3. Fólia burkolattal

Mély vezetésû
22420 1,01–6,0 m2 szelvényterület 25 200 Ft/fm
22430 6,01–12,0 m2 szelvényterület 32 850

10.3.3.4. Elõregyártott elemmel

22440 1,01–6,0 m2 szelvényterület 41 400 Ft/fm
22450 6,01–12,0 m2 szelvényterület 54 900

10.3.3.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

22460 1,01–6,0 m2 szelvényterület 57 750 Ft/fm
22470 6,01–12,0 m2 szelvényterület 101 050

10.3.3.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

22480 1,01–6,0 m2 szelvényterület 97 200 Ft/fm
22490 6,01–12,0 m2 szelvényterület 170 100

10.3.4. Földmedrû csatornák felújítása

22500 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm
22510 6,01–12,0 m2 szelvényterület 9 450
22520 12,01–18,0 m2 szelvényterület 12 600

10.3.5. Burkolt csatornák kapacitás bõvítése

10.3.5.1. Helyszíni beton burkolattal

22530 1,01–6,0 m2 szelvényterület 36 743 Ft/fm
22540 6,01–12,0 m2 szelvényterület 54 338
22550 12,01–18,0 m2 szelvényterület 72 450

10.3.5.2. Elõregyártott burkolólappal

22560 1,01–6,0 m2 szelvényterület 60 030 Ft/fm
22570 6,01–12,0 m2 szelvényterület 84 105
22580 12,01–18,0 m2 szelvényterület 120 330

10.3.5.3. Fólia burkolattal

22590 1,01–6,0 m2 szelvényterület 28 980 Ft/fm
22600 6,01–12,0 m2 szelvényterület 37 800
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10.3.5.4. Elõregyártott elemmel

22610 1,01–6,0 m2 szelvényterület 47 610 Ft/fm
22620 6,01–12,0 m2 szelvényterület 63 135
22630 12,01–18,0 m2 szelvényterület 143 865

10.3.5.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

22640 1,01–6,0 m2 szelvényterület 46 200 Ft/fm
22650 6,01–12,0 m2 szelvényterület 80 900

10.3.5.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

22660 1,01–6,0 m2 szelvényterület 77 800 Ft/fm
22670 6,01–12,0 m2 szelvényterület 136 100

10.3.6. Burkolt csatornák felújítása

10.3.6.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

22680 1,01–6,0 m2 szelvényterület 29 430 Ft/fm
22690 6,01–12,0 m2 szelvényterület 43 470
22700 12,01–18,0 m2 szelvényterület 57 960

10.3.6.2. Elõregyártott mederlap burkolattal

22710 1,01–6,0 m2 szelvényterület 48 060 Ft/fm
22720 6,01–12,0 m2 szelvényterület 67 320
22730 12,01–18,0 m2 szelvényterület 96 300

10.3.6.3. Fólia burkolattal

22740 1,01–6,0 m2 szelvényterület 23 220 Ft/fm
22750 6,01–12,0 m2 szelvényterület 30 240

10.3.6.4. Elõregyártott elemmel

22760 1,01–6,0 m2 szelvényterület 38 160 Ft/fm
22770 6,01–12,0 m2 szelvényterület 50 490
22780 12,01–18,0 m2 szelvényterület 115 110

10.3.6.5. Terméskõ szórás 40 cm vastagságig

22790 1,01–6,0 m2 szelvényterület 43 300 Ft/fm
22800 6,01–12,0 m2 szelvényterület 75 800

10.3.6.6. Betonba rakott terméskõ burkolat

22810 1,01–6,0 m2 szelvényterület 72 900 Ft/fm
22820 6,01–12,0 m2 szelvényterület 127 600

10.3.7. Csõvezeték létesítése

10.3.7.1. Azbesztcement csõvezeték

22830 DN 500 mm 27 774 Ft/fm
22840 DN 700 mm 44 955
22850 DN 900 mm 48 312
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10.3.7.2. Mûanyag csõvezeték

22860 DN 100 mm 7 200 Ft/fm
22870 DN 150 mm 9 900
22880 DN 200 mm 12 000
22890 DN 250 mm 14 040
22900 DN 300 mm 18 900
22115 DN 350 mm 25 000
22910 DN 400 mm 36 630
22920 DN 500 mm 47 400
22930 DN 600 mm 58 900
22940 DN 700 mm 73 900
22950 DN 800 mm 92 100
22960 DN 900 mm 112 100
22970 DN 1000 mm 131 100

10.4. Öntözés mûtárgyainak létesítése és felújítása

10.4.1. Vízszétosztás mûtárgyainak létesítése

22980 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet 414 000 Ft/db
22990 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 1 260 000

10.4.2. Vízszétosztás mûtárgyainak felújítása

22101 1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezet 270 000 Ft/db
22102 2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel 765 000

10.4.3. Vízkormányzás mûtárgyainak létesítése (tiltós mûtárgy)

Tiltós mûtárgy
22103 0–0,50 m3/s 1 152 000 Ft/db
22104 0,51–1,0 m3/s 2 340 000
22105 1,01–2,0 m3/s 3 744 000
22106 2,01–3,0 m3/s 5 670 000

10.4.4. Vízkormányzás mûtárgyainak felújítása (tiltós mûtárgy)

Tiltós mûtárgy
22107 0–0,50 m3/s 702 000 Ft/db
22108 0,51–1,0 m3/s 1 404 000
22109 1,01–2,0 m3/s 2 250 000
22111 2,01–3,0 m3/s 3 420 000

10.5. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

22112 0–500 l/perc teljesítményû szivattyúval 3 120 Ft/üó
22113 501–1000 l/perc teljesítményû szivattyúval 4 600
22114 1000 l/perc feletti teljesítményû szivattyúval 12 500

10.6. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései

10.6.1. Öntözõkút létesítményei berendezései

22116 Q= 0–0,5 m3/nap 86 400 Ft/db
22117 Q= 0,51–10,0 m3/nap 252 000
22118 Q= 0–400,0 m3/nap 2 160 000
22119 Q= 400,1–2000,0 m3/nap 16 200 000
22121 Q= 2000,1 m3/nap felett 58 500 000
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10.6.2. Szigetelt víztározók létesítése

22122 0–500,0 m3 között 15 750 Ft/m3

22123 500,1–5000,0 m3 között 14 400
22124 5000,1 m3 felett 13 500

C) 3. célterület: Melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 3.1. célterület

11. Vízháztartást szabályozó üzemi létesítmények (táblán belüli vízrendezési létesítmények és beavatkozások)

11.1. Kisvízfolyások, csatornák, árkok (vonalas létesítmények)

11.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítés

Normál vezetésû csatorna
31010 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm
31020 6,01–12,0 m2 szelvényterület 13 500
31030 12,01–18,0 m2 szelvényterület 18 000

Magasvezetésû csatorna
31040 1,01–6,0 m2 szelvényterület 10 800 Ft/fm
31050 6,01–12,0 m2 szelvényterület 27 000

11.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybõvítése

31060 1,0–6,0 m2 szelvényterület 6 030 Ft/fm
31070 6,01–12,0 m2 szelvényterület 11 340
31080 12,01–18,0 m2 szelvényterület 15 120

11.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

31090 1,0–6,0 m2 szelvényterület 5 040 Ft/fm
31100 6,01–12,0 m2 szelvényterület 9 450
31110 12,01–18,0 m2 szelvényterület 12 600

11.1.4. Burkolat készítés helyszíni betonozás

31120 Betonból 15 cm vastagságban 7 400 m2

11.2. Tározók

11.2.1. Tározóépítés földmunkái, mûtárgyépítési munkái, elõ- és utómunkái

11.2.1.1. Síkvidéki tározó

31130 Alapterülettõl függetlenül 450 Ft/tározott
m3

11.2.1.2. Dombvidéki tározó

31140 0–100 000 m3 tározókapacitás 540 Ft/tározott
m3

31150 100 001–200 000 m3 tározókapacitás 270
31160 200 001–300 000 m3 tározókapacitás 135
31170 300 001–500 000 m3 tározókapacitás 117
31180 500 001 m3 fölötti tározókapacitás 100
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11.2.1.3. Tározó mûtárgyainak építése

31190 Árapasztó mûtárgy gyepes vízlevezetõvel, fõmeder burkolásával a torkolatnál 36 000 Ft/fm
31200 Leürítõ mûtárgy NA 160, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal

(záportározó)
306 000

31210 Leürítõ mûtárgy NA 100, energiatörõ fogakkal, alvízi és vízoldali burkolattal
(záportározó)

198 000

11.2.2. Tározó felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

31220 0–100 000 m3 tározókapacitás között 81 Ft/tározott
m3

31230 100 001–500 000 m3 tározókapacitás között 72
31240 500 001 m3 fölötti tározókapacitás 63

11.2.3. Idõszakos belvíztározó létrehozása

31250 Legelõ övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m3/fm+mûtárgy 81 000 Ft/ha

11.3. Vízrendezés létesítményei és beavatkozásai

11.3.1. Felszíni vízrendezés

31260 0–50 ha között 324 000 Ft/ha
31270 51–200 ha között 216 000
31280 200 ha felett 180 000

11.3.2. Felszín alatti vízrendezés

31290 0–50 ha között 225 000 Ft/ha
31300 51–200 ha között 162 000
31310 200 ha felett 126 000

11.3.3. Talajcsõhálózat létrehozása

31320 Talajcsõhálózat kialakítása gyûjtõkkel 239 500 Ft/ha

11.3.4. Kombinált vízrendezés

31330 0–50 ha között 198 000 Ft/ha
31340 51–200 ha között 144 000
31350 200 ha felett 108 000

11.4. Kismûtárgyak építése

11.4.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

31360 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db
31370 NÁ 60 cm 576 000
31380 NÁ 80 cm 819 000
31390 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

11.4.2. Vízkormányzó létesítmények építése

31410 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db
31420 NÁ 60 cm 576 000
31430 NÁ 80 cm 819 000
31440 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

11.4.3. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése

31450 Fenéklépcsõ kétoldali burkolattal, vízládával 34 200 Ft/m2

31460 Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal 23 400
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11.5. Szivattyútelepek építése, kapacitásbõvítése, felújítása

11.5.1. Szivattyútelep építése

11.5.1.1. Diesel üzemû szivattyúval

31470 0–0,50 m3/s 19 800 000 Ft/db
31480 0,51–1,0 m3/s 25 200 000
31490 1,01–2,0 m3/s 46 800 000
31500 2,01–3,0 m3/s 61 200 000

11.5.1.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózat-
fejlesztési hozzájárulást)

31510 0–0,50 m3/s 32 400 000 Ft/db
31520 0,51–1,0 m3/s 46 800 000
31530 1,01–2,0 m3/s 54 000 000
31540 2,01–3,0 m3/s 64 800 000

11.5.2. Szivattyútelep kapacitásbõvítése

11.5.2.1. Diesel üzemû szivattyúval

31550 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 10 800 000 Ft/db
31560 l,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 36 000 000
31570 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 46 000 000

11.5.2.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bõvítését)

31580 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 7 650 000 Ft/db
31590 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 11 250 000
31600 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 26 100 000

11.5.3. Szivattyútelep felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

11.5.3.1. Diesel üzemû szivattyúval

31610 0–0,50 m3/s 11 880 000 Ft/db
31620 0,51–1,0 m3/s 15 120 000
31630 1,01–2,0 m3/s 28 080 000
31640 2,01–3,0 m3/s 36 720 000

11.5.3.2. Elektromos üzemû szivattyúval

31650 0–0,50 m3/s 20 700 000 Ft/db
31660 0,51–1,0 m3/s 30 780 000
31670 1,01–2,0 m3/s 32 400 000
31680 2,01–3,0 m3/s 38 880 000

11.6. Mezõgazdasági területrendezés építményei

11.6.1. Mezõgazdasági célú területrendezés

31690 0–50 ha között 270 000 Ft/ha
31700 51–200 ha között 225 000
31710 200 ha felett 180 000
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11.6.2. Mezõgazdasági célú tereprendezés

31720 0–50 ha között 540 000 Ft/ha
31730 51–200 ha között 450 000
31740 200 ha felett 260 000
31750 Öntözõtábla finomfelület rendezése, elõkészítõ munkák nélkül 45 000

11.6.3. Vízmosáskötések kialakítása

31760 Hordalékfogó cölöpgát rõzsefonattal 15 300 Ft/m2

31770 Trapézszelvényû fenéklépcsõ 81 000
31780 Acélhálós kõszerkezet (Gabion) 22 500 Ft/m3

11.6.4. Táblák közötti földúthálózat kialakítása

31790 Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal 300 Ft/m2

31800 Kõszórással 500
31810 Táblabejáró NÁ 40 cm csõvel, 12 fm hossz 342 000 Ft/db

11.6.5. Területrendezést elõkészítõ irtási munkák

11.6.5.1. Cserjeirtás

31820 Gépi 72 Ft/m2

31830 Kézi 151

11.6.5.2. Nádirtás

31840 Gépi 21 Ft/m2

31850 Kézi 41

11.6.5.3. Gaztalanítás

31860 Gépi 11 Ft/m2

31870 Kézi 21

11.6.6. Erózióvédelem létesítményei

11.6.6.1. Sáncolás

31880 Keskeny alapú sánc (0,40 m mély, 12,0–16,0 m alapszélesség) 950 Ft/fm
31890 Széles alapú sánc (0,30 m mély, 16,0–20,0 m alapszélesség) 720

II) 3.2. célterület

12. Közösségi meliorációs támogatások

12.1. Meliorációs földúthálózat

32010 Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal 300 Ft/m2

32020 Kõszórással 500
32030 Táblabejáró NÁ 40 cm csõvel, 12 fm hossz 342 000 Ft/db

12.2. Út menti árkok és mûtárgyaik

32040 1,0–6,0 m2 szelvényterület 7 200 Ft/fm

12.3. Talajcsövezés és létesítményei

32050 Területnagyságtól függetlenül 239 500 Ft/ha
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12.4. Esésnövelõ és átemelõ szivattyútelepek létesítése és korszerûsítése

12.4.1. Diesel üzemû szivattyúval

32060 0–0,50 m3/s 19 800 000 Ft/db
32070 0,51–1,0 m3/s 25 200 000
32080 1,01–2,0 m3/s 46 800 000
32090 2,01–3,0 m3/s 61 200 000

12.4.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfej-
lesztési hozzájárulást)

32100 0–0,50 m3/s 32 400 000 Ft/db
32110 0,51–1,0 m3/s 46 800 000
32120 1,01–2,0 m3/s 54 000 000
32130 2,01–3,0 m3/s 64 800 000

12.5. Szivattyútelep kapacitásbõvítése

12.5.1. Diesel üzemû szivattyúval

32140 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 10 800 000 Ft/db
32150 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 36 000 000
32160 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 46 000 000

12.5.2. Elektromos üzemû szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bõvítését)

32170 0,5 m3/s-ról 1,0 m3/s-ra 7 650 000 Ft/db
32180 1,0 m3/s-ról 2,0 m3/s-ra 11 250 000
32190 2,0 m3/s-ról 3,0 m3/s-ra 26 100 000

12.6. Mûtárgyak létesítése és felújítása

12.6.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

32200 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db
32210 NÁ 60 cm 576 000
32220 NÁ 80 cm 819 000
32230 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

12.6.2. Vízkormányzó létesítmények építése

32240 NÁ 40 cm 369 000 Ft/db
32250 NÁ 60 cm 576 000
32260 NÁ 80 cm 819 000
32270 100 × 100 × 100 keretelem 1 224 000

12.6.3. Esést koncentráló mûvek (bukók, surrantók) építése

32280 Fenéklépcsõ kétoldali burkolattal, vízládával 34 200 Ft/m2

32290 Surrantó energiatörõ küszöbbel, lezárófogakkal 23 400

12.7. Vízmosáskötés kialakítása

32300 Hordalékfogó cölöpgát rõzsefonattal 15 300 Ft/m2

32310 Trapézszelvényû fenéklépcsõ 81 000
32320 Acélhálós kõszerkezet (Gabion) 22 500 Ft/m3
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12.8. Felesleges utak, árkok megszüntetése

32330 Felesleges út megszüntetése 180 Ft/m2

32340 Felesleges árok megszüntetése 360 Ft/m3

12.9. Teraszolás

12.9.1. Rézsûs teraszkiképzés

32350 Megmozgatandó föld 500 Ft/m3

12.9.2. Támfallal kombinált terasz

Helyszíni beton
32360 0,0–1,5 m magasság között 63 000 Ft/fm
32370 1,51–3,0 m magasság között 108 000

Terméskõ
32380 0,0–1,5 m magasság között 90 000 Ft/fm
32390 1,51–3,0 m magasság között 162 000

Elõregyártott
32400 0,0–1,5 m magasság között 22 500 Ft/fm
32410 1,51–3,0 m magasság között 81 000

12.9.3. Vízlevezetõ vápák

32420 Vápás beton vízelvezetõ (3 m széles) kiemelt szegéllyel 12 600 Ft/m2

12.10. Mezõvédõ erdõsávok

32430 Talaj elõkészítés (talajlazítás, szántás, elõmunkák) 126 000 Ft/ha
32440 Csemetetelepítés cserjeszegéllyel (11 000 db/ha) 648 000

12.11. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem csak beruházáshoz kap-
csolódóan)

32450 Szivattyútelepi vezérlõegység 2 800 000 Ft/szivattyú
telep

32460 Központi irányítóegység 2 800 000 Ft/központ
32470 Automata meteorológiai állomás 580 000 Ft/darab

2. számú melléklet a 77/2008. (VI. 14.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez]

Értékelés

A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Szakmai szempontok
Vonalas létesítmények*

Vízkárelhárítás, belvízvédekezés haté-
konyságának elõsegítése

Terv alapján 5

Mezõgazdasági termelés biztonságának
emelése, vizek és vizes élõhelyek ökoló-
giai állapotának megõrzése

Terv alapján 2

5328 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/88. szám



Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Kapcsolódás vízvisszatartó, víztározó
létesítményekhez

Terv alapján 3

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

10

Tározók*
Vízkárelhárítás, belvízvédekezés haté-
konyságának elõsegítése

Terv alapján 5

Többcélú hasznosítás 2
Belvízkár (belvíztározó), helyi vízkár
(záportározó) elhárító hatás. A felszín alat-
ti vízkészletet igénybe nem vevõ fejlesztés

3

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

10

Összesen: max. 20
Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap át-
lag létszámának szinten tartása (legalább 1 fõ)

3

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatot-
tak számának bõvítése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új munka-
helyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 11
25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 10
50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely 9
75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely 8
100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely 7
125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely 6
150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely 4
175 000 001 Ft/új munkahely felett 2

Az ügyfél részt vesz az agrár-környezet-
gazdálkodási programban (a támogatási
kérelem benyújtásakor érvényes helyt adó,
vagy részben helyt adó támogatási határo-
zattal rendelkezik.)

2

A megvalósítás helye
Hátrányos helyzetû térségben van 6

Pénzügyi terv önkormányzat esetén Bázis évre vonatkozóan
Felhalmozási kiadások 3
Saját bevételek aránya 3
Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek
fedezik-e a mûködési kiadásokat)

3

Beruházás befejezését követõ elsõ évre vo-
natkozóan
Felhalmozási kiadások 2
Saját bevételek aránya 2
Pénzügyi stabilitás (mûködési bevételek
fedezik-e a mûködési kiadásokat)

2

Üzemeltetési vizsgálat Az önkormányzat területén a belvízzel ve-
szélyeztetett területek aránya a bázis évhez
képest a beruházást követõ elsõ gazdasági
évre hány százalékkal csökken. 10 száza-
lékpontonkénti csökkenésre 1 pont adható,
de maximum 5 pont.

5

Összesen: 20
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Pénzügyi terv vízgazdálkodási társulat
esetén
Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata Saját tõke változása 3

Befektetett eszközök változása 2
Az ügyfél értékelése Likviditás 2

Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájá-
rulások fedezik-e a mûködési költségeket)

2

A kivetett és befolyt érdekeltségi hozzájá-
rulások aránya

3

Terv adatok értékelés Likviditás 2
Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájá-
rulások fedezik-e a mûködési költségeket)

1

Üzemeltetési vizsgálat A beruházással érintett mû vízgyûjtõ terü-
letén a belvízzel veszélyeztetett területek
aránya a bázis évhez képest a beruházást
követõ elsõ gazdasági évre hány százalék-
kal csökken. 10 százalékpontonkénti csök-
kenésre 1 pont adható, de maximum
5 pont.

5

Összesen: 20
Ha az ügyfél nem természetes személy
Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkor-
mányzat nyilatkozata

3

Nõk foglalkoztatása
A foglalkoztatottak számának több, mint
50%-a nõ

3

A foglalkoztatottak számának 20–50%-a nõ 2
A foglalkoztatottak számának kevesebb,
mint 20%-a nõ

1

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása 2
Összesen: 70

Mûködtetési terv
15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû kérelem esetén kötelezõ benyújtani

Mûködtetési terv Fejlesztés összefoglaló 2
Helyzetelemzés 5
Fejlesztés bemutatása 10
Fejlesztés várható hatásai 4
Pénzügyi fenntarthatóság 3
Kockázatelemzés 6

Összesen: max. 30
Mindösszesen: max. 100

Kommunikációs terv (+)5
Társadalmi felelõsségvállalás (+)5

Öntözés mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Szakmai szempontok
Öntözés üzemi létesítményei

Alacsony nyomású – a szórófejnél kisebb
mint 4 bar nyomású –, kis és közepes in-
tenzitású, esõztetõ, valamint mikroöntözõ
berendezések alkalmazása

Mûszaki paraméterek alapján Igen: 10 Nem: 0
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

A fejlesztésnek aszálykár-elhárítási funk-
ciója van, kizárólag felszíni vízkészletre
támaszkodik

Adatlap alapján 5

A beruházás környezetkímélõ termesztés-
technológiába történõ beillesztése

Adatlap alapján 5

Öntözés közösségi létesítményei
Meglévõ öntözõ-vízszolgáltató mû kihasz-
náltságának fokozása

Adatlap alapján 10

Helyi vízkészletek felhasználása Adatlap alapján 5
A kiszolgált öntözésre berendezett terület
nagysága

Adatlap alapján Nagyobb, vagy egyenlõ
mint 50 ha: 5

Kisebb mint 50 ha: 0
Összesen: max. 20

Horizontális szempontok
A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap
átlag létszámának szinten tartása (legalább
1 fõ)

3

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatot-
tak számának bõvítése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új munkahe-
lyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 11
25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 10
50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely 9
75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely 8
100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely 7
125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely 6
150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely 4
175 000 001 Ft/új munkahely felett 2

Az ügyfél részt vesz az agrár-környezet-
gazdálkodási programban (a támogatási
kérelem benyújtásakor érvényes helyt adó,
vagy részben helyt adó támogatási határo-
zattal rendelkezik.)

2

A megvalósítás helye
Hátrányos helyzetû térségben van 6

Pénzügyi terv mezõgazdasági termelõ ese-
tén
A vállalkozás pénzügyi tervének koheren-
ciája

Befektetett eszközök változása 1
Saját tõke változása a beruházás idõtarta-
ma alatt

1

Értékcsökkenés változása 2
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak
alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában feltün-
tetett bázis adatainak összevetése referen-
cia adatokkal
Termelési érték 2
Adózás elõtti eredmény 2
Termelési értékarányos jövedelmezõség 2
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata Pénzügyi tábla adatainak összevetése refe-
renciaadatokkal a mûködtetés alatt
Termelési érték 1
Adózás elõtti eredmény 1
Termelési értékarányos jövedelmezõség 1

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Az üzem által a bázis évhez képest a hatá-
rozatot követõ 4. évre vállalt mezõgazda-
sági terület nõ, akkor
5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.

5

Összesen: 20
Pénzügyi terv TCS, TÉSZ esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének koheren-
ciája

Befektetett eszközök változása 2

Saját tõke változása a beruházás idõtarta-
ma alatt

2

Értékcsökkenés változása 2
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak
alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás bázis évében az egy tagra
jutó árbevétel értéke meghaladja a 8 millió
forintot akkor 2 pont, ha a 12 millió forin-
tot akkor 3 pont, ha a 16 millió forintot,
akkor 4 pont. Induló TCS esetében a szá-
mítást a pályázat és az azt követõ 2 év terv
adatai alapján kell elvégezni.

6

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Ha vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a
4. évre nézve benyújtás évéhez képest
több, mint 10%-kal bõvül, akkor 1 pont,
ha több, mint 20%-kal, akkor 2 pont. In-
duló TCS esetében, ha eléri az egy tagra
jutó árbevétel a 8,8 millió forintot akkor
1 pont, ha a 9,6 millió forintot, akkor
2 pont.

2

Ha pályázó benyújtást követõ 3 évben rea-
lizált árbevétele, a benyújtás évében ter-
vezett (bázis év) árbevételéhez képest a
növekmények értéke eléri a támogatás
1,2-szeresét, akkor 2 pont, ha az 1,4-szere-
sét, akkor 4 pont.

4

Összesen: 20
Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társa-
ság, vízgazdálkodási társulat esetén
Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata Saját tõke változása 3

Befektetett eszközök változása 2
Az ügyfél értékelése Likviditás 2

Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájá-
rulások fedezik-e a mûködési költségeket)

2

A kivetett és befolyt érdekeltségi hozzájá-
rulások aránya

3
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Tervadatok értékelés Likviditás 2
Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájá-
rulások fedezik-e a mûködési költségeket)

1

A beruházással érintett mû területén a bá-
zis évhez képest a beruházást követõ elsõ
évre az öntözhetõ területek aránya nõ, ak-
kor 5 százalékpontonkénti növekedésre
1 pont adható, de maximum 5 pont.

5

Összesen: 20
Ha az ügyfél nem természetes személy
Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkor-
mányzat nyilatkozata

3

Nõk foglalkoztatása
A foglalkoztatottak számának több, mint
50%-a nõ

3

A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nõ

2

A foglalkoztatottak számának kevesebb,
mint 20%-a nõ

1

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása 2
Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nõ 3
Az ügyfél roma származású 3
Az ügyfél csökkent munkaképességû 2
Összesen: 70

Üzleti terv vagy Mûködtetési terv
15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû kérelem esetén kötelezõ benyújtani

Üzleti terv Vezetõi összefoglaló 1
Ügyfél bemutatása 3
Piacelemzés és értékesítés 4
Mûködési terv 8
Szervezet, emberi erõforrások 1
Fejlesztés bemutatása 13

Összesen: max. 30
Mûködtetési terv Fejlesztés összefoglaló 2

Helyzetelemzés 5
Fejlesztés bemutatása 10
Fejlesztés várható hatásai 4
Pénzügyi fenntarthatóság 3
Kockázatelemzés 6

Összesen: max. 30
Mindösszesen: max. 100

Kommunikációs terv (+)5
Társadalmi felelõsségvállalás (+)5
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Melioráció mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Szakmai szempontok
Üzemi melioráció

Az ügyfél komplex meliorációt valósít
meg. (Legalább a vízrendezés és terület-
rendezés elemeibõl egyaránt tervez beavat-
kozást)

Terv alapján Igen: 5 Nem: 0

Talajvédelmi funkciója van Adatlap alapján 5
Talaj-vízháztartást javító funkciója van Adatlap alapján 5
A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

5

Közösségi létesítmények
Kapcsolódik védett területek vízellátásá-
hoz

Terv alapján Igen: 5 Nem: 0

Vízvisszatartó, tározó létesítményeket tar-
talmaz

Terv alapján 5

Belvízkárt, helyi vízkárt elhárító hatása
van

Terv alapján 5

A beruházás a 2. számú melléklet szerinti
vízgazdálkodási terület részét képezi

5

Összesen: max. 20
Horizontális szempontok

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap
átlag létszámának szinten tartása (legalább
1 fõ)

3

A kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónap
átlag létszámához képest a foglalkoztatot-
tak számának bõvítése a fejlesztés hatására

Igényelt támogatás összege/új munkahe-
lyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 11
25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 10
50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely 9
75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely 8
100 000 001–125 000 000 Ft/új munkahely 7
125 000 001–150 000 000 Ft/új munkahely 6
150 000 001–175 000 000 Ft/új munkahely 4
175 000 001 Ft/új munkahely felett 2

Az ügyfél részt vesz az agrár-környezet-
gazdálkodási programban (a támogatási
kérelem benyújtásakor érvényes helyt adó,
vagy részben helyt adó támogatási határo-
zattal rendelkezik.)

2

A megvalósítás helye
hátrányos helyzetû térségben van 6

Pénzügyi terv mezõgazdasági termelõ ese-
tén
A vállalkozás pénzügyi tervének koheren-
ciája

Befektetett eszközök változása 1
Saját tõke változása a beruházás idõtarta-
ma alatt

1
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Értékcsökkenés változása 2
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak
alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában feltün-
tetett bázis adatainak összevetése referen-
cia adatokkal
Termelési érték 2
Adózás elõtti eredmény 2
Termelési értékarányos jövedelmezõség 2

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata Pénzügyi tábla adatainak összevetése refe-
rencia adatokkal a mûködtetés alatt
Termelési érték 1
Adózás elõtti eredmény 1
Termelési értékarányos jövedelmezõség 1

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Az üzem által a bázis évhez képest a hatá-
rozatot követõ 4. évre vállalt mezõgazda-
sági terület nõ, akkor
5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont
adható, de maximum 5 pont.

5

Összesen: 20
Pénzügyi terv TCS, TÉSZ esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének koheren-
ciája

Befektetett eszközök változása 2

Saját tõke változása a beruházás idõtarta-
ma alatt

2

Értékcsökkenés változása 2
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak
alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás bázis évében az egy tagra
jutó árbevétel értéke meghaladja a 8 millió
forintot akkor 2 pont, ha a 12 millió forin-
tot akkor 3 pont, ha a 16 millió forintot,
akkor 4 pont. Induló TCS esetében a szá-
mítást a pályázat és az azt követõ 2 év terv
adatai alapján kell elvégezni

6

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Ha vállalkozás 1 tagra jutó árbevétele a
4. évre nézve benyújtás évéhez képest
több, mint 10%-kal bõvül, akkor 1 pont,
ha több, mint 20%-kal, akkor 2 pont. In-
duló TCS esetében, ha eléri az egy tagra
jutó árbevétel a 8,8 millió forintot akkor
1 pont, ha a 9,6 millió forintot, akkor
2 pont

2

Ha pályázó benyújtást követõ 3 évben rea-
lizált árbevétele, a benyújtás évében terve-
zett (bázis év) árbevételéhez képest a
növekmények értéke eléri a támogatás
1,2-szeresét, akkor 2 pont, ha az 1,4-szere-
sét, akkor 4 pont

4

Összesen: 20
Pénzügyi terv nonprofit gazdasági társa-
ság, vízgazdálkodási társulat esetén
Pénzügyi terv koherenciájának vizsgálata Saját tõke változása 3

Befektetett eszközök változása 2
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Az ügyfél értékelése Likviditás 2
Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájá-
rulások fedezik-e a mûködési költségeket)

2

A kivetett és befolyt érdekeltségi hozzájá-
rulások aránya

3

Terv adatok értékelés Likviditás 2
Pénzügyi stabilitás (érdekeltségi hozzájá-
rulások fedezik-e a mûködési költségeket)

1

A beruházással érintett mû vízgyûjtõ terü-
letén a bázis évhez képest a beruházást kö-
vetõ elsõ évre a meliorált területek aránya
nõ, akkor 5 százalékpontonkénti növeke-
désre 1 pont adható, de maximum 5 pont

5

Összesen: 20
Ha az ügyfél nem természetes személy
Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkor-
mányzat nyilatkozata

3

Nõk foglalkoztatása
A foglalkoztatottak számának több, mint
50%-a nõ

3

A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nõ

2

A foglalkoztatottak számának kevesebb,
mint 20%-a nõ

1

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása 2
Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nõ 3
Az ügyfél roma származású 3
Az ügyfél csökkent munkaképességû 2
Összesen: 70

Üzleti terv vagy Mûködtetési terv
15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû kérelem esetén kötelezõ benyújtani

Üzleti terv Vezetõi összefoglaló 1
Ügyfél bemutatása 3
Piacelemzés és értékesítés 4
Mûködési terv 8
Szervezet, emberi erõforrások 1
Fejlesztés bemutatása 13

Összesen: max. 30
Mûködtetési terv Fejlesztés összefoglaló 2

Helyzetelemzés 5
Fejlesztés bemutatása 10
Fejlesztés várható hatásai 4
Pénzügyi fenntarthatóság 3
Kockázatelemzés 6

Összesen: max. 30
Mindösszesen: max. 100

Kommunikációs terv (+)5
Társadalmi felelõsségvállalás (+)5
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III. rész HATÁROZATOK

A Köztársasági Elnök
határozatai

A Köztársasági Elnök
136/2008. (VI. 14.) KE

határozata

elnöki tisztségben történõ megerõsítésrõl

A Magyar Tudományos Akadémia 2008. májusi rendes
közgyûlésének a miniszterelnök útján tett elõterjesztésére
– az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének i) pontja, vala-
mint a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
XL. törvény 15. §-ának (1) bekezdése alapján – Pálinkás
Józsefet, az MTA rendes tagját a Magyar Tudományos
Akadémia elnöki tisztségében megerõsítem.

Budapest, 2008. május 27.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/02658/2008.

A Köztársasági Elnök
137/2008. (VI. 14.) KE

határozata

bírák felmentésérõl és bírák kinevezésérõl

Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bírósá-
gok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazság-
szolgáltatási Tanács elõterjesztésére

lemondására tekintettel

dr. Bors Ágnes Editet 2008. július 15-i hatállyal,

elsõ bírói kinevezés lejártára tekintettel

dr. Pálinkásné dr. Sümegi Irént 2008. június 30-i ha-
tállyal,

bírói tisztségének ellátására tartósan – egészségügyi ok-
ból – alkalmatlanná válása miatt

Bertalanné dr. Korek Ilonát 2008. június 30-i hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére

Miklósi Jenõ Ferencné dr. Csatay Évát 2009. március
31-i hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.

Dr. Berzétei Dórát,
dr. Honner Renátát,
Horváthné dr. Farkas Rita Klaudiát,
dr. Huszár Eszter Etelkát,
Kissné dr. Mányoki Lillát,
dr. Konarik Attilát,
dr. Kovács Gergelyt,
dr. Lakatos Tamást,
dr. Molnár István Miklóst,
dr. Nógrádi Beátát,
dr. Palotay András Pétert,
dr. Rábai Krisztinát,
dr. Szabó Tamást és
dr. Ujvári Ákost 2008. július 1. napjától határozatlan

idõtartamra bíróvá,

dr. Bencze Andreát,
dr. Daróczy Éva Máriát,
dr. Hajdu Csabát,
Hegedûsné dr. Turóczi Valériát,
dr. Kratochwill Dávidot,
Oláhné dr. Tóth Orsolyát,
dr. Sarudi Mártát,
Ságiné dr. Márkus Anettet,
dr. Sörös Lászlót,
dr. Szabó Andreát,
dr. Szabó Kornélia Rékát,
dr. Szegõ Mariannát,
dr. Szirmai Rékát és
dr. Turu Olgát a 2008. július 1. napjától 2011. június 30.

napjáig terjedõ idõtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2008. június 9.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02872-1/2008.

A Köztársasági Elnök
138/2008. (VI. 14.) KE

határozata
államtitkár felmentésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
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évi LVII. törvény 49. §-a alapján a miniszterelnök elõter-
jesztésére dr. Németh Imrét, a Miniszterelnöki Hivatal ál-
lamtitkárát, e tisztségébõl 2008. május 29-i hatállyal fel-
mentem.

Budapest, 2008. május 29.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/02762/2008.

A Köztársasági Elnök
139/2008. (VI. 14.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi

XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére

a Magyar Honvédség NATO-tagságából eredõ feladatai
végrehajtásához nyújtott segítsége, valamint nemzetközi
katonai kapcsolataink fejlesztése érdekében végzett tevé-
kenysége elismeréseként

Raymond Henault vezérezredesnek, a NATO Katonai
Bizottsága elnökének, a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2008. június 6.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02888/2008.
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