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II. Tör vé nyek

2008. évi LII.
törvény

az Albán Köztársaságnak az Észak-atlanti
Szerzõdéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzõkönyv,

valamint a Horvát Köztársaságnak
az Észak-atlanti Szerzõdéshez való csatlakozásáról

szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad az
Al bán Köz tár sa ság nak az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez való 
csat la ko zá sá ról szó ló Jegy zõ könyv (a to váb bi ak ban:
 Albán Csat la ko zá si Jegy zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak el -
is me ré sé re.

2. § Az Or szág gyû lés az Al bán Csat la ko zá si Jegy zõ -
köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

3. § Az Al bán Csat la ko zá si Jegy zõ könyv hi te les szö ve -
ge és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a követ -
kezõ:

„PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC
TREATY ON THE ACCESSION OF THE

REPUBLIC OF ALBANIA

The Par ti es to the North At lan tic Tre aty, sig ned in
Was hing ton on Ap ril 4, 1949,

Be ing sa tis fi ed that the se cu rity of the North At lan tic
area will be en han ced by the ac ces si on of the Re pub lic of
Al ba nia to that Treaty,

Ag ree as fol lows:

Ar tic le I

Upon ent ry into for ce of this Pro to col, the Sec re ta ry
Ge ne ral of the North At lan tic Tre aty Or ga ni sa ti on shall,
on be half of all Par ti es, com mu ni ca te to the Go vern ment of 
the Re pub lic of Al ba nia an in vi tat ion to ac ce de to the
North At lan tic Tre aty. In ac cor dan ce with ar tic le 10 of the
Tre aty, the Re pub lic of Al ba nia shall be co me a Party on
the date when it de po sits its inst ru ment of ac ces si on with
the Government of the United States of America.

Ar tic le II

The Pre sent Pro to col shall en ter into for ce when each of
the Par ti es to the North At lan tic Tre aty has no ti fi ed the

Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca of its
ac cep tan ce the re of. The Go vern ment of the Uni ted Sta tes
of Ame ri ca shall in form all Par ti es to the North At lan tic
Tre aty of the date of re ce ipt of each such no ti fi ca ti on and
of the date of the entry into force of the present Protocol.

Ar tic le III

The pre sent Pro to col, of which the Eng lish and French
texts are equ ally aut hen tic, shall be de po si ted in the
Ar chi ves of the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of
Ame ri ca. Duly cer ti fi ed co pi es the re of shall be trans mit ted 
by that Go vern ment to the Go vern ments of all the Par ti es
to the North Atlantic Treaty.

In wit ness whe re of, the un der sig ned ple ni po ten ti a ri es
have sig ned the pre sent Protocol.

Sig ned at Brus sels on this 9th day of July, 2008.

(alá írá sok)

JEGYZÕKÖNYV AZ ALBÁN
KÖZTÁRSASÁGNAK AZ ÉSZAK-ATLANTI

SZERZÕDÉSHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSÁRÓL

A Was hing ton ban 1949. áp ri lis 4-én alá írt Észak-at lan ti
Szer zõ dés ré szes Fe lei,

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy az észak-at lan ti tér ség biz ton -
sá gát nö ve li az Al bán Köz tár sa ság csat la ko zá sa a Szer zõ -
dés hez,

meg ál la pod nak a kö vet ke zõk ben:

1. Cikk

Je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg, az
Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té nek fõ tit ká ra, min den
ré szes Fe let kép vi sel ve, az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez tör -
té nõ csat la ko zás ra szó ló meg hí vást jut tat el az Al bán Köz -
tár sa ság Kor má nyá nak. A Szer zõ dés 10. cik ké nek meg -
felelõen, az Al bán Köz tár sa ság azon a na pon vá lik ré szes
Fél lé, ami kor a csat la ko zá si ok ira tát le tét be he lye zi az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nál.

2. Cikk

Je len Jegy zõ könyv ak kor lép ha tály ba, ami kor az
Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes Fe le i nek mind egyi ke, an -
nak el fo ga dá sá ról ér te sí tet te az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok Kor má nyát. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má -
nya az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes Fe le i nek mind egyi -
két tá jé koz tat ja min den egyes ér te sí tés be ér ke zé sé rõl és
a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap já ról.
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3. Cikk

Je len Jegy zõ köny vet, mely nek an gol és fran cia nyel vû
szö ve ge egy aránt hi te les, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kor má nyá nak le vél tá rá ban kell el he lyez ni. E Kor mány az
Észak-at lan ti Szer zõ dés ben ré szes min den Fél Kor má nyá -
nak meg fe le lõ en hi te le sí tett má so la tot jut tat el.

Fen ti ek ta nú bi zony sá gá ul, az alul írott Meg bí zot tak
 jelen Jegy zõ köny vet alá írá suk kal lát ták el.

Alá írás ra ke rült Brüsszel ben, 2008. jú li us 9-én.

(alá írá sok)”

4. § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad
a Hor vát Köz tár sa ság nak az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez
való csat la ko zá sá ról szó ló Jegy zõ könyv (a to váb bi ak ban:
Hor vát Csat la ko zá si Jegy zõ könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak
el is me ré sé re.

5. § Az Or szág gyû lés a Hor vát Csat la ko zá si Jegy zõ -
köny vet e tör vénnyel ki hir de ti.

6. § A Hor vát Csat la ko zá si Jegy zõ könyv hi te les szö ve -
ge és an nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a követ -
kezõ:

„PROTOCOL TO THE NORTH ATLANTIC
TREATY ON THE ACCESSION

OF THE REPUBLIC OF CROATIA

The Par ti es to the North At lan tic Tre aty, sig ned in
Was hing ton on Ap ril 4, 1949,

Be ing sa tis fi ed that the se cu rity of the North At lan tic
area will be en han ced by the ac ces si on of the Re pub lic of
Cro a tia to that Tre aty,

Ag ree as fol lows:

Ar tic le I

Upon ent ry into for ce of this Pro to col, the Sec re ta ry
Ge ne ral of the North At lan tic Tre aty Or ga ni sa ti on shall,
on be half of all Par ti es, com mu ni ca te to the Go vern ment of 
the Re pub lic of Cro a tia an in vi tat ion to ac ce de to the North 
At lan tic Tre aty. In ac cor dan ce with ar tic le 10 of the
Tre aty, the Re pub lic of Cro a tia shall be co me a Party on the 
date when it de po sits its inst ru ment of ac ces si on with the
Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca.

Ar tic le II

The Pre sent Pro to col shall en ter into for ce when each of
the Par ti es to the North At lan tic Tre aty has no ti fi ed the

Go vern ment of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca of its
ac cep tan ce the re of. The Go vern ment of the Uni ted Sta tes
of Ame ri ca shall in form all Par ti es to the North At lan tic
Tre aty of the date of re ce ipt of each such no ti fi ca ti on and
of the date of the ent ry into for ce of the pre sent Pro to col.

Ar tic le III

The pre sent Pro to col, of which the Eng lish and French
texts are equ ally aut hen tic, shall be de po si ted in the
Ar chi ves of the Go vern ment of the Uni ted Sta tes of
Ame ri ca. Duly cer ti fi ed co pi es the re of shall be trans mit ted 
by that Go vern ment to the Go vern ments of all the Par ti es
to the North At lan tic Tre aty.

In wit ness whe re of, the un der sig ned ple ni po ten ti a ri es
have sig ned the pre sent Pro to col.

Sig ned at Brus sels on this 9th day of July, 2008.

(alá írá sok)

JEGYZÕKÖNYV
A HORVÁT KÖZTÁRSASÁGNAK

AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZÕDÉSHEZ VALÓ
CSATLAKOZÁSÁRÓL

A Was hing ton ban 1949. áp ri lis 4-én alá írt Észak-at lan ti
Szer zõ dés ré szes Fe lei,

meg gyõ zõd ve ar ról, hogy az észak-at lan ti tér ség biz ton -
sá gát nö ve li a Hor vát Köz tár sa ság csat la ko zá sa a Szer zõ -
dés hez,

meg ál la pod nak a kö vet ke zõk ben:

1. Cikk

Je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg, az
Észak-at lan ti Szer zõ dés Szer ve ze té nek fõ tit ká ra, min den
ré szes Fe let kép vi sel ve, az Észak-at lan ti Szer zõ dés hez tör -
té nõ csat la ko zás ra szó ló meg hí vást jut tat el a Hor vát Köz -
tár sa ság Kor má nyá nak. A Szer zõ dés 10. cik ké nek meg -
felelõen, a Hor vát Köz tár sa ság azon a na pon vá lik ré szes
Fél lé, ami kor a csat la ko zá si ok ira tát le tét be he lye zi az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má nyá nál.

2. Cikk

Je len Jegy zõ könyv ak kor lép ha tály ba, ami kor az
Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes Fe le i nek mind egyi ke, an -
nak el fo ga dá sá ról ér te sí tet te az Ame ri kai Egye sült Ál la -
mok Kor má nyát. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok Kor má -
nya az Észak-at lan ti Szer zõ dés ré szes Fe le i nek mind egyi -
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két tá jé koz tat ja min den egyes ér te sí tés be ér ke zé sé rõl és
a je len Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé nek nap já ról.

3. Cikk

Je len Jegy zõ köny vet, mely nek an gol és fran cia nyel vû
szö ve ge egy aránt hi te les, az Ame ri kai Egye sült Ál la mok
Kor má nyá nak le vél tá rá ban kell el he lyez ni. E Kor mány az
Észak-at lan ti Szer zõ dés ben ré szes min den Fél Kor má nyá -
nak meg fe le lõ en hi te le sí tett má so la tot jut tat el.

Fen ti ek ta nú bi zony sá gá ul, az alul írott Meg bí zot tak je -
len Jegy zõ köny vet alá írá suk kal lát ták el.

Alá írás ra ke rült Brüsszel ben, 2008. jú li us 9-én.

(alá írá sok)”

7. § (1) Ez a tör vény – a (2) és (3) be kez dés ben megha -
tározott ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3. §-a az Al bán Csat la ko zá si Jegy zõ -
könyv 2. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E tör vény 5. és 6. §-a a Hor vát Csat la ko zá si Jegy zõ -
könyv 2. cik ké ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(4) Az Al bán Csat la ko zá si Jegy zõ könyv, va la mint
a Hor vát Csat la ko zá si Jegy zõ könyv, il let ve e tör vény
2–3. §-a és 5–6. §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ja it a
kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter azok is mert té vá lá sát kö ve -
tõ en a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye -
di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(5) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

III. Kormány rendeletek

A Kormány
240/2008. (X. 1.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között

az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat
létesítésérõl szóló Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má -

nya kö zött az Iván dár da/Bran jin Vrh au tó pá lya-kap cso lat
lé te sí té sé rõl  szóló  szóló Egyez mény (a továb biak ban:
Egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az Egyez mény hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö vet -
ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát

Köztársaság Kormánya között
az Ivándárda/Branjin Vrh autópálya-kapcsolat

létesítésérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár -
sa ság Kor má nya (a továb biak ban: Szer zõ dõ Fe lek)

– tö re ked ve a köl csö nös jó szom szé di és ba rá ti kap -
csolatok fej lõ dé se és erõ sö dé se jobb fel té te le i nek biz -
tosítására, va la mint a nem zet kö zi tu riz mus, a ke res ke de -
lem és a köz le ke dés te rü le tén való együtt mû kö dés szé le sí -
té sé re,

– kü lö nös te kin tet tel azon szán dé kuk ra, hogy meg te -
remt sék a za var ta lan nem zet kö zi két ol da lú és a ha tár men ti
köz úti köz le ke dés fel té te le it,

– fi gye lem mel az V/C. (Bu da pest–Eszék–Sza ra je -
vó–Mosz tar–Plo cse) össz eu ró pai köz le ke dé si fo lyo só fej -
lesz té sé re, va la mint a Szer zõ dõ Fe lek köz le ke dé si mi nisz -
te rei ál tal el fo ga dott, a két or szág kö zöt ti au tó pá lya ha tár -
csat la ko zá si pont já ra vo nat ko zó szán dék nyi lat ko zat ra,
amely ben a ha tár át me ne tet Iván dár da/Bran jin Vrh-nál ha -
tá roz ták meg,

– te kin tet tel a két or szág kö zöt ti nem zet kö zi szerzõ -
désekre és meg ál la po dá sok ra, kü lö nö sen a Ma gyar Köz -
tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya
kö zött a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va -
ro zás ról Bu da pes ten, 1992. no vem ber 18-án alá írt Meg ál -
la po dás ra,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a ma gyar or szá gi M6 au tó út, il let ve a
hor vát or szá gi A5 au tó út kö zöt ti össze köt te tés sel létre -
hozzák a két or szág kö zöt ti köz vet len gyors for gal mi köz -
úti kap cso la tot. A két au tó út az D250 és D251 szá mú ha -
tár jel kö zött éri el az ál lam ha tárt és kap cso ló dik egy más -
hoz.
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2. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a sa ját ál la muk te rü le té re esõ út -
pálya és tar to zé kai meg épí té sét sa ját erõ for rá sa ik ból
 valósítják meg.

3. Cikk

(1) Az Egyez mény vég re haj tá sá ban ille té kes szerv a Ma -
gyar Köz tár sa ság ban a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal
irá nyí tott mi nisz té ri um, a Hor vát Köz tár sa ság ban a Ten ge ré -
sze ti, Köz le ke dé si és Inf ra struk tu rá lis Mi nisz té ri um.

(2) Az Egyez mény vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada -
to kat a Szer zõ dõ Fe lek ille té kes szer ve i nek kép vi se lõi ál -
tal irá nyí tott tár ca kö zi út ügyi szak ér tõi Mun ka cso port
(a továb biak ban: Mun ka cso port) ko or di nál ja.

(3) Mind két Szer zõ dõ Fél ille té kes szer ve ki je lö li a
Mun ka cso port ve ze tõ jét és tag ja it, akik nek sze mé lyé rõl
írás ban ér te sí tik egy mást.

4. Cikk

(1) Az ezen Egyez mény 1. Cik ké ben meg ha tá ro zott ha -
tár csat la ko zá si pon ton meg épí tés re ke rü lõ ha tár át ke lõ hely 
épí té sé rõl és meg nyi tá sá ról a Szer zõ dõ Fe lek kü lön nem -
zet kö zi szer zõ dés ben ren del kez nek.

(2) A ha tár for ga lom-el len õr zés hez szük sé ges igaz ga tá si 
célú épü le tek, ob jek tu mok és inf ra struk tú ra lé te sí té sét a
Szer zõ dõ Fe lek az au tó út épí té se kor össze han gol ják. A
Szer zõ dõ Fe lek meg vizs gál ják ezen lé te sít mé nyek kö zös
meg épí té sé nek, hasz ná la tá nak és üze mel te té sé nek le he tõ -
sé ge it.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek a tel jes körû inf ra struk tú rát sa ját
le he tõ sé ge ik hez és a szük ség let hez mér ten, fo ko za to san
épí tik meg. A meg va ló sí tás pénz ügyi fe de ze té nek biz to sí -
tá sa cél já ból a Szer zõ dõ Fe lek össze han golt lé pé se ket
tesz nek nem zet kö zi pénz ügyi for rá sok fel ku ta tá sa és le -
het sé ges igény be vé te le ér de ké ben.

5. Cikk

Ezen Egyez mény 1. Cik ké ben meg ha tá ro zott au tó pá -
lya-kap cso lat meg épí té sé nek fel té te le it, va la mint mû kö dé -
se meg kez dé sé nek idõ pont ját és az üze mel te tés mód ját a
Szer zõ dõ Fe lek a Mun ka cso port ja vas la ta alap ján ha tá roz -
zák meg.

6. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy az ezen
Egyez mény 4. Cik ké ben meg ha tá ro zott ha tár át ke lõ he -

lyet a nem zet kö zi sze mély- és te her for ga lom szá má ra
nyit ják meg.

7. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek az ál lam ha tár át lé pé sé nek, va la mint a
sze mély- és az áru for ga lom el len õr zé sé nek sza bá lya it kü -
lön meg ál la po dás ban rögzítik.

8. Cikk

(1) Ez az Egyez mény azon ké sõb bi dip lo má ci ai jegy zék
kéz hez vé te lét kö ve tõ 30. (har min ca dik) na pon lép ha tály -
ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek ér te sí tet ték egy mást ar ról,
hogy az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ
jogi elõ írásaiknak eleget tettek.

(2) Ezen Egyez ményt a Szer zõ dõ Fe lek ha tá ro zat lan idõ re
kö tik. Az Egyez ményt bár me lyik Szer zõ dõ Fél bár mi kor fel -
mond hat ja a má sik Szer zõ dõ Fél hez dip lo má ci ai úton in té zett 
írá sos ér te sí tés sel. Eb ben az eset ben az Egyez mény a fel mon -
dás ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé nek nap já tól szá mí tott
6 (hat) hó nap el tel té vel ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez az Egyez mény a Szer zõ dõ Fe lek kö zös meg egye -
zé se alap ján írás ban bár mi kor mó do sít ha tó vagy ki egé szít -
he tõ.

Ké szült Eszé ken, 2008. szep tem ber 3. nap ján, két ere -
de ti pél dány ban, ma gyar és hor vát nyel ven, mind két szö -
veg egy aránt hiteles.

(Aláírások)”

4. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép hatályba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az Egyez mény 8. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép hatályba.

(3) Az Egyez mény, il let ve a ren de let 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té
vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di határozatával állapítja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter gon -
dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
241/2008. (X. 1.) Korm.

rendelete

a nyug el lá tá sok és a bal ese ti já ra dék
2008. évi ki egé szí tõ eme lé sé rõl

A Kor mány a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról szó ló 
1997. évi LXXXI. tör vény (a to váb bi ak ban: Tny.) 101. §-a 
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
fog lalt fel adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) 2008. no vem ber 1-jé tõl – 2008. ja nu ár 1-jei vissza -
me nõ le ges ha tállyal – 1,1 szá za lék kal kell emel ni a 2008.
ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tott öreg sé gi
nyug dí jat (ide ért ve a bá nyász nyug dí jat, a kor en ged mé -
nyes nyug dí jat, az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta -
tók öreg sé gi nyug dí ját és a szol gá la ti nyug dí jat), a rok -
kant sá gi nyug dí jat, a bal ese ti rok kant sá gi nyug dí jat, az öz -
ve gyi és a szü lõi nyug dí jat, az ár va el lá tást, va la mint a bal -
ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá so kat.

(2) Ha egy sze mély ré szé re több nyug el lá tást fo lyó sí ta -
nak, ak kor a nyug el lá tá so kat kü lön-kü lön kell az (1) be -
kez dés sze rint emel ni.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rint kell emel ni a me zõ gaz -
da sá gi szö vet ke ze ti öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és öz ve -
gyi já ra dé kot, va la mint a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti
ta gok nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi és öz -
ve gyi já ra dé kát is.

(4) Az eme lést a 2008. no vem ber havi el lá tás nak
a) a nem tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás,
b) az egyes sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó in téz ke dé -

sek kel, va la mint a sem mis sé nyil vá ní tott el íté lés sel össze -
füg gés ben járó eme lés, to váb bá a nem ze ti helyt ál lá sért
járó pót lék,

c) az egyes nyug dí jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg egyes
nyug díj-ki egé szí té sek meg szün te té sé rõl szó ló 1991. évi
XII. tör vény alap ján meg szün te tett nyug díj-ki egé szí tés he -
lyé be lépõ pót lék
nél kü li össze gé re kell vég re haj ta ni.

2. §

Az öz ve gyi és a szü lõi nyug díj meg osz tá sa ese tén a jo -
go sul ta kat a fo lyó sí tott nyug díj rész ala pul vé te lé vel meg ál -
la pí tott eme lés il le ti meg.

3. §

Szo ci ál po li ti kai (szo ci á lis biz ton sá gi) egyez mény
 alapján meg ál la pí tott nyug el lá tás ból a ma gyar jog sza bá -

lyok sze rint el is mert szol gá la ti idõ tar ta má nak meg fe le -
lõ – a ma gyar szer zõ dõ fe let ter he lõ – ará nyos részt kell az
1. § sze rint emel ni.

4. §

(1) Azt az öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug dí jat, ame lyet 2007. de cem ber 31-ét kö ve tõ en át me -
ne ti já ra dék, rend sze res szo ci á lis já ra dék vagy bal ese ti já -
ra dék meg szû né sét kö ve tõ nap tól ál la pí tot tak meg, a meg -
szün te tett el lá tás meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját ala pul véve
kell az 1. §-ban fog lal tak sze rint emel ni. Ezt az emelt
nyug el lá tást ala pul véve kell a hoz zá tar to zói, bal ese ti hoz -
zá tar to zói nyug el lá tá so kat is meg ál la pí ta ni.

(2) Több nyug el lá tás ra való jo go sult sá got érin tõ vál to -
zás ese tén a vál to zás idõ pont já tól kez dõ dõ en a sa ját jogú
és a hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok össze gét az 1. §
(1)–(2) be kez dé sé nek fi gye lem be vé te lé vel kell to vább
 folyósítani olyan összeg ben, mint ha ez az el lá tás a vál -
tozás nap ját meg elõ zõ en is ön ál ló an ke rült vol na folyó -
sításra.

(3) A 2007. de cem ber 31-ét kö ve tõ en meg ál la pí tott öz -
ve gyi, szü lõi nyug dí jat, ár va el lá tást és bal ese ti hoz zá tar to -
zói nyug el lá tást az 1. § sze rint a meg ál la pí tás idõ pont já tól
kez dõ dõ en kell emel ni, fel té ve, hogy a jog szer zõ nyug el lá -
tá sát 2008. ja nu ár 1-je elõtt ál la pí tot ták meg.

5. §

(1) A 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí -
tott bal ese ti já ra dé kot az 1. § ren del ke zé sei sze rint kell
emel ni.

(2) Azt a bal ese ti já ra dé kot, ame lyet bal ese ti rok kant sá -
gi nyug díj meg szû né sét kö ve tõ nap tól ál la pí tot tak meg, a
meg szün te tett el lá tás meg ál la pí tá sá nak idõ pont ját ala pul
véve kell az 1. §-ban fog lal tak sze rint emel ni.

6. §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti a Nyug díj biz to sí -
tá si Alap nak

a) a bá nyász nyug dí jak,
b) az egyes mû vé sze ti te vé keny sé ge ket foly ta tók öreg -

sé gi nyug díj ra jo go sult sá gá ról szó ló 5/1992. (I. 13.) Korm. 
ren de let sze rint a mû vé szek ré szé re meg ál la pí tott öreg sé gi
nyug dí jak,

c) a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti öreg sé gi, mun ka kép te -
len sé gi és öz ve gyi, va la mint a me zõ gaz da sá gi szak szö vet -
ke ze ti ta gok nö velt össze gû öreg sé gi, mun ka kép te len sé gi
és öz ve gyi já ra dé ka
eme lé sé nek fe de ze tét és a vég re haj tás költ sé ge it.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti össze gek át uta lá sá ra, il le tõ -
leg el szá mo lá sá nak mód já ra vo nat ko zó an kü lön jog sza -
bály ren del ke zé sei az irány adók.

7. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép hatályba.

(2) Az 1–5. §-ok sze rin ti nyug díj eme lés vég re haj tá sa
so rán a no vem ber hó nap ra járó – már emelt össze -
gû – nyug el lá tás sal egy ide jû leg kell ki fi zet ni

a) a 2008. ja nu ár–ok tó ber hó na pok ra járó nyug díj eme -
lés tíz havi össze gét, il let ve, ha az érin tett több nyug el lá -
tás ban, il le tõ leg a nyug el lá tás mel lett no vem ber hó nap ban
eme lés re ke rü lõ egyéb el lá tás ban is ré sze sül, ezen el lá tá -
sok eme lé sé nek 2008. ja nu ár–ok tó ber hó na pok ra járó, tíz
havi együt tes össze gét,

b) a ti zen har ma dik havi nyug díj nak – a Tny. 6/A. §
(4) be kez dé se alap ján – 2008. no vem ber ben fo lyó sí tás ra
ke rü lõ össze gét.

(3) Amennyi ben az 1. és a 3–5. §-ok sze rin ti el lá tá sok ra
való jo go sult ság e kor mány ren de let ha tály ba lé pé se elõtt
meg szûnt, a vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lést, vagy 
ha az érin tett több nyug el lá tás ban, il le tõ leg a nyug el lá tás
mel lett no vem ber hó nap ban eme lés re ke rü lõ egyéb el lá tás -
ban is ré sze sül, il let ve ré sze sült, az ezen el lá tá sok után
vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lé sek együt tes össze -
gét kell – ké re lem re – egy összeg ben ki fi zet ni a meg szün te -
tett el lá tás jo go sult ja, il le tõ leg a jo go sult ha lá la ese tén a Tny.
83. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély ré szé re.

(4) A Tny. 50. §-ának (6) be kez dé sé ben, il le tõ leg a tár -
sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról szó ló 1997. évi LXXXI.
tör vény vég re haj tá sá ról szó ló 168/1997. (X. 6.) Korm.
ren de let 62. §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
együtt fo lyó sí tá si összeg ha tár – 2008. ja nu ár 1-jei vissza -
me nõ le ges ha tállyal – havi 64 970 fo rint ra vál to zik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
242/2008. (X. 1.) Korm.

rendelete

a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok
2008. évi ki egé szí tõ eme lé sé rõl

A Kor mány az Al kot mány 35. §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kör ben, az Al kot -

mány 35. §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) A nyug díj fo lyó sí tó szer vek, va la mint a Ma gyar Ál lam -
kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gai ál tal fo lyó sí tott nyug díj sze rû
rend sze res szo ci á lis el lá tá sok havi össze ge 2008. no vem ber
1-jé tõl – 2008. ja nu ár 1-jei vissza me nõ le ges ha tállyal – a
(2)–(4) be kez dés ben fog lal tak sze rint emel ke dik.

(2) 1,1 szá za lék kal kell emel ni
a) az át me ne ti já ra dék össze gét,
b) a havi 85 500 fo rin tot el nem érõ egész ség ká ro so dá si

já ra dék össze gét az zal, hogy az egész ség ká ro so dá si já ra -
dék havi össze ge az eme lés sel együt te sen sem ha lad hat ja
meg a havi 85 500 fo rin tot,

c) az egyes sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó in téz ke dé -
sek kel, va la mint a sem mis sé nyil vá ní tott el íté lés sel össze -
füg gés ben járó eme lés össze gét, to váb bá az egyes nyug dí -
jak fe lül vizs gá la tá ról, il le tõ leg egyes nyug díj-ki egé szí té -
sek meg szün te té sé rõl szó ló 1991. évi XII. tör vény alap ján
meg szün te tett nyug díj-ki egé szí tés he lyé be lé pett pót lék
össze gét.

(3) A va kok sze mé lyi já ra dé kát havi 15 360 fo rint ra kell
emel ni.

(4) A nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok kö zül
a) a rok kant sá gi já ra dék össze gét havi 360 fo rint tal,
b) a rend sze res szo ci á lis já ra dék össze gét a 2008. de -

cem ber 31-ig a 62. élet évü ket be töl tõ sze mé lyek ese té ben
havi 340 fo rint tal, egyéb ese tek ben havi 290 fo rint tal,

c) a köz pon ti szo ci á lis se gély össze gét havi 340 fo rint -
tal,

d) a há zas tár si pót lék, il let ve a há zas tár si pót lék hoz járó
ki egé szí tés havi együt tes össze gét 220 fo rint tal,

e) a há zas társ után járó jö ve de lem pót lék össze gét havi
150 fo rint tal
kell emel ni.

2. §

Azt a sze mélyt, aki több nyug díj sze rû rend sze res szo -
ciális el lá tás ban ré sze sül, az e ren de let ben meg ha tá ro zott
eme lé sek el lá tá son ként kü lön-kü lön is meg il le tik.

3. §

(1) Az 1. § (2) és (4) be kez dé sei sze rint meg emelt nyug -
díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok fe de ze tét a köz pon ti 
költ ség ve tés a Nyug díj biz to sí tá si Alap nak meg té rí ti.

(2) Az össze gek át uta lá sá nak, il le tõ leg el szá mo lá sá nak
mód já ról és idõ pont já ról a Pénz ügy mi nisz té ri um, az
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 Országos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, va la mint a
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um meg ál la po dást köt.

4. §

(1) Az 1–2. § sze rin ti eme lést oly mó don kell vég re -
haj ta ni, hogy az érin tett sze mé lyek nek a 2008. ja -
nuár–ok tó ber hó na pok ra járó eme lés tíz havi össze gét
no vem ber hó nap ban egy összeg ben kell ki utal ni. A no -
vem ber hó nap ra járó el lá tást az 1–2. § sze rint meg emelt
összeg ben kell ki fi zet ni.

(2) A 2007. de cem ber 31. utá ni idõ pont tól meg ál la pí tott 
el lá tás ese tén a vissza me nõ le ges eme lés idõ ará nyos része
jár. 

5. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép hatályba.

(2) Az (5) be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
na pon ha tá lyát vesz ti. E ren del ke zés a ha tály ba lé pést kö -
ve tõ má so dik napon hatályát veszti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ idõ pont tól meg ál -
la pí tás ra kerülõ

a) rok kant sá gi já ra dék össze ge havi 33 330 fo rint,
b) rend sze res szo ci á lis já ra dék össze ge havi 27 000 fo rint 

az zal, hogy ezen össze gek re az 1–2. § sze rin ti eme lés nem
jár.

(4) Amennyi ben az 1–2. § sze rin ti el lá tá sok ra való jo go -
sult ság e kor mány ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg szûnt,
a vissza me nõ le ge sen járó ki egé szí tõ eme lést a meg szün te -
tett el lá tás jo go sult ja, il le tõ leg a jo go sult ha lá la ese tén a
hoz zá tar to zó ja vagy örö kö se részére – kérelemre – egy
összegben kell kiutalni.

(5) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem ze ti
helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lék be ve ze té sé rõl szó ló
173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet

a) 2. §-a (1) be kez dé sé nek da) és dc) al pont já ban, va la -
mint 4. §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„137 300 Ft-ot” szö veg rész he lyé be a „138 800 Ft-ot”
szövegrész,

b) 4. §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„137 300 Ft” szö veg rész he lyé be a „138 800 Ft” szö veg -
rész,

c) 4. §-ának (2) be kez dé sé ben a „68 650 Ft-ot” szö veg -
rész he lyé be a „69 400 Ft-ot” szö veg rész
lép.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt meg ál la pí tott nem ze -
ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót lé kot az (5) be kez dés sze rint
mó do sí tott összeg ha tá rok ala pul vé te lé vel – 2008. no vem -
ber 1-jé tõl, 2008. ja nu ár 1-jei vissza me nõ le ges ha -
tállyal – meg kell emel ni. Az eme lést a nyug el lá tá sok, va -

la mint a nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok e ren -
de let sze rint meg emelt össze ge i nek fi gye lem be vé te lé vel
kell vég re haj ta ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
4/2008. (X. 1.) MeHVM

ren de lete

a Mi nisz ter el nök ség fe je zet nél a ha zai nem ze ti
és et ni kai ki sebb sé gek, va la mint a ha tá ron túli

ma gya rok tá mo ga tá sá val kap cso la tos
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak

sza bá lya i ról szó ló
1/2008. (V. 8.) MeHVM ren de let mó do sí tá sá ról

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl szó ló 29/2008. (II. 19.) Korm. ren de let 1. §-a
f) és g), il let ve 3. §-a d) és e) al pont ja i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben el jár va, fi gye lem mel az ál lam ház tar tás ról szó -
ló, több ször mó do sí tott 1992. évi XXXVIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Áht.) 124. § (9) be kez dé sé re – a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A Mi nisz ter el nök ség fe je zet nél a ha zai nem ze ti és et ni -
kai ki sebb sé gek, va la mint a ha tá ron túli ma gya rok tá mo -
ga tá sá val kap cso la tos fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról szó ló 1/2008. (V. 8.) MeHVM
ren de let 9. § (5) be kez dés e) pont já nak má so dik mon da ta
az aláb bi ra mó do sul:

„Fel ada ta az erre ki je lölt szer ve zet be vo ná sá val, erre a
cél ra el kü lö ní tett tá mo ga tá si ke ret át adá sá val elõ se gí te ni a
kül ho ni ma gya rok pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl való tá jé koz ta -
tá sát, ver seny ké pes sé gük nö ve lé sét, a for rá sok eséllyel
tör té nõ meg szer zé sé re való fel ké szü lé sü ket a kö zös tér -
ség- és in téz mény fej lesz tés ér de ké ben.”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ren del ke zé sét a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni
kell.

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

128/2008. (X. 1.) FVM
rendelete

az iparialma-termesztés
2008. évi termõegyensúly-helyreállításának

csekély összegû (de minimis)
támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint a ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Értelmezõ rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” ren de let: az Eu ró pai
Bi zott ság 1535/2007/EK ren de le te (2007. de cem ber 20.)
az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû (de mi ni mis) tá -
mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról;

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a Ma gyar or szá gon be je -
len tett la kó hellyel, szék hellyel vagy te lep hellyel ren del ke -
zõ, a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint a
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII.
tör vény (a továb biak ban: el já rá si tör vény) alap ján re giszt -
rá ci ós szám mal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély, jogi sze -
mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet,
amely a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ter mõ föl det kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti ér vé nyes jog cím
alap ján hasz nál;

c) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a Kö zös ség
irány mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok
meg men té sé hez és szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál -
la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 2004/C 244/02 Bi zott sá gi
köz le mény (2004. ok tó ber 1.) 2.1. pont ja sze rin ti vál lal -
ko zás;

d) TÉSZ: a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok és
ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról  szóló
19/2008. (II. 19.) FVM ren de let sze rin ti ter me lõi szer -
vezet;

e) ipa ri alma: a 0808 10 10 00 vám ta ri fa szám be so ro -
lás ba tar to zó alma.

A támogatás célja, jellege

2.  §

(1) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
igé nyel he tõ az ipa ri al ma-ter mesz tés ter mõ egyen sú lya
hely re ál lí tá sá hoz.

(2) Az e ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás a me zõ gaz -
da sá gi „de mi ni mis” ren de let sze rin ti cse kély össze gû tá -
mo ga tás nak mi nõ sül.

A támogatás igénybevételének feltételei

3.  §

Tá mo ga tást ve het igény be az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ,
aki:

a) leg alább 0,3 hek tár egy be füg gõ te rü le tû gyü möl csös 
mû ve lé si ágba tar to zó kül te rü le ten vagy leg alább 0,3 hek -
tár egy be füg gõ te rü le tû bel te rü le ten ipa ri al ma-ter mesz tést
foly tat,

b) ren del ke zik az ül tet vény fek vé sé nek he lye sze rint
ille té kes Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti
szer ve (a továb biak ban: MgSzH) ál tal ki bo csá tott ha tó sá gi 
bi zo nyít vánnyal, amely az a) pont sze rin ti al ma ter mõ te rü -
let 2008. évi mû ve lés ben tar tá sát, il let ve a nö vény vé del mi
te vé keny ség rõl  szóló 5/2001. (I. 16.) FVM ren de let 2. szá -
mú mel lék le te sze rin ti per me te zé si nap ló jog sza bály ban
fog lal tak nak meg fe le lõ ve ze té sét ta nú sít ja,

c) nyi lat ko zik a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg -
elõ zõ két pénz ügyi év ben és a fo lyó pénz ügyi év ben ka pott 
va la mennyi, a me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” ren de let ha tá -
lya alá tar to zó cse kély össze gû tá mo ga tás eu ró ban szá mí -
tott össze gé rõl,

d) nyi lat ko zik, hogy az ipa ri alma elõ ál lí tá sát sa ját
 feldolgozás vagy pi a ci úton tör té nõ ér té ke sí tés cél já ból
vég zi, és a meg ter melt ipa ri al mát sa ját maga fel dol goz ta
vagy köz vet le nül fel dol go zó nak vagy TÉSZ-nek ér té ke sí -
tet te,

e) ren del ke zik az ér té ke sí tett ipa ri alma mennyi sé gé rõl
ki ál lí tott szám la má sod pél dá nyá val vagy fel vá sár lá si
jeggyel vagy a sa ját fel dol go zó üzem ben tör té nõ fel dol go -
zás ról  szóló hi te les szám vi te li bi zony lat tal (a továb biak -
ban együtt: ér té ke sí té si bi zony lat),

f) nyi lat ko zik ar ról, hogy a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sá nak idõ pont já ban

fa) nincs le járt adó tar to zá sa, il let ve adók mód já ra be -
haj tan dó köz tar to zá sa, ki vé ve, ha szá má ra fi ze té si ha lasz -
tást vagy rész let fi ze tést en ge dé lyez tek,
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fb) nincs költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény -
be vé te le  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to -
zá sa,

fc) nem áll csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rás
alatt, vagy ter mé sze tes sze mély ese tén nem áll gaz dál ko -
dá si te vé keny sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el já rás alatt,

fd) nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

A támogatás mértéke és forrása

4.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke hek tá ron ként át la go san
10 000 kg, vagy azt meg ha la dó mennyi sé gû ipa ri alma
2008. évi ér té ke sí té sét ala pul véve 70 000 Ft/ha. Amennyi -
ben az ér té ke sí tett mennyi ség hek tá ron kén ti át la ga en nél
ke ve sebb, a tá mo ga tás mér té két ará nyo san csök ken te ni
kell.

(2) A tá mo ga tás for rá sa a Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem -
tá mo ga tá sok 10032000-01220191-51200002 szá mú Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: FVM) fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si 
ke ret szám la.

A támogatás igénylése és kifizetése

5.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te le irán ti – az 1. szá mú mel -
lék let sze rin ti – ké rel met az MgSzH-hoz kell pos tai úton
vagy sze mé lye sen be nyúj ta ni. A tá mo ga tá si ké re lem be ér -
ke zé sé nek ha tár ide je 2008. no vem ber 10. A ha tár idõ el -
mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak nincs he lye.

(2) A ter me lõ nek a ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) az ipa ri alma ér té ke sí té sé rõl a 2008. év ben ki ál lí tott,

sa ját ne vé re  szóló ér té ke sí té si bi zony la to kat és azok egy
fény má solt pél dá nyát. Az ere de ti és a fény má solt do ku -
men tu mok kö zöt ti el té rés ese tén csak a mind két for má ban
ren del ke zés re álló, egye zõ tar tal mú ér té ke sí té si do ku men -
tu mok ve he tõk figye lembe,

b) a re giszt rá ci ós szám ról ki adott iga zo lás má so la tát,
c) a nö vény vé del mi te vé keny ség rõl  szóló 5/2001.

(I. 16.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti per me -
te zé si nap ló má so la tát,

d) kül te rü let ese té ben a föld hasz ná la ti lap má so la tát.

(3) Egy ter me lõ csak egy ké re lem alap ján igé nyel het tá -
mo ga tást. Amennyi ben a ter me lõ nek több me gye te rü le tén 
is van ül tet vé nye, a tá mo ga tá si ké rel met a leg na gyobb te -
rü le tû ül tet vény he lye sze rint ille té kes MgSzH-hoz kell
be nyúj ta ni. Az osz tat lan kö zös tu laj do nú te rü le tek vo nat -
ko zá sá ban, a ké re lem ben, az adott hely raj zi szá mon csak
az ál ta la hasz nált me zõ gaz da sá gi te rü let nagy sá gát ad hat ja 
meg a ké rel me zõ.

6.  §

(1) Az MgSzH a tá mo ga tá si ké rel mek ér kez te té sét
köve tõen el len õr zi a tá mo ga tás me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál -
tal ki szá mí tott össze gét, a tá mo ga tá si jo go sult ság feltéte -
leinek tel je sü lé sét, és azo kat a ké re lem hez csa tolt ha tó sá gi
bi zo nyít vánnyal iga zol ja.

(2) Az MgSzH az ér kez te tett tá mo ga tá si ké rel met, az ér -
té ke sí té si bi zony la to kat, va la mint a be nyúj tás idõ pont ját
iga zo ló bo rí té kot – sze mé lyes be nyúj tás ese tén az át vé tel
idõ pont já ra  szóló, az MgSzH ál tal ki ál lí tott el is mer -
vényt – az ál ta la ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal együtt
a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott tíz na pon be lül, de leg -
ké sõbb 2008. no vem ber 20-ig be ér ke zõ leg to váb bít ja a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Pi a ci Tá mo ga -
tá sok és Kül ke res ke del mi In téz ke dé sek Igaz ga tó sá ga
(a továb biak ban: MVH) ré szé re. A Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal Köz pon ti Szer ve a 2. szá mú mel lék let
sze rin ti ada to kat or szá go san össze sít ve, leg ké sõbb 2008.
no vem ber 20-ig be ér ke zõ leg az MVH ré szé re to váb bít ja
elekt ro ni kus for má ban és pa pír ala pon is.

(3) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel mek ada ta it fel dol goz za, és 
az MgSzH ál tal ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vány alap ján – a
me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” ren de let sze rin ti ke ret figye -
lembe véte lével – dönt a jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé rõl.

(4) Az MVH ha tá ro za tá ban meg je lö li a tá mo ga tás össze -
gét, és tá jé koz tat ja a tá mo ga tás ra jo go sul tat a tá mo ga tás me -
zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” jel le gé rõl. A ha tá ro zat ban utal ni
kell a me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” ren de let nek az 1.  §
a) pont já ban fel tün te tett cí mé re, az Eu ró pai Kö zös ség Hi va -
ta los lap já ban  való ki hir de té se nap já ra, to váb bá meg kell ha -
tá roz ni a tá mo ga tás össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban (eu ró -
ban) ki fe jez ve. Az MVH a ha tó sá gi dön té sé hez csa tol ja a tá -
mo ga tá si ké re lem hez mel lé kelt ér té ke sí té si bi zony la to kat.

(5) Az MVH a ké rel mek fel dol go zá sát köve tõen a jó vá -
ha gyott össze gek rõl tá jé koz tat ja az FVM-et, amely a tá -
mo ga tás fe de ze tét a 4.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szám la ter hé re ha la dék ta la nul biz to sít ja.

7.  §

Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met
a) ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja, amennyi ben:
aa) a ké re lem ha tár idõn túl ér ke zett az MgSzH-hoz,
ab) a ké rel me zõ az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ké rel met 

nem lát ta el ere de ti alá írá sá val,
ac) egy ké rel me zõ több tá mo ga tá si ké rel met nyúj tott

be, az 5.  § (3) be kez dés ren del ke zé se i nek nem meg fe le lõ
tá mo ga tá si ké rel met il le tõ en,

b) el uta sít ja amennyi ben:
ba) az e ren de let ke re té ben igé nyelt tá mo ga tás a ter me -

lõ ál tal igény be vett más me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” tá -
mo ga tá sok kal együt te sen meg ha lad ja a me zõ gaz da sá gi
„de mi ni mis” ren de let ben meg ha tá ro zott kü szöb ér té ket,
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bb) a ké rel me zõ a tá mo ga tá si ké rel met hi bá san vagy
 hiányosan nyúj tot ta be.

8.  §

(1) Az MVH – az el já rá si tör vény 60.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – 2008. de cem ber
20-ig in téz ke dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl.

(2) Az MVH a tá mo ga tá si összeg eu ró ra tör té nõ át vál tá -
sa kor a 2008. szep tem ber 1-jén ér vé nyes, az Eu ró pai Köz -
pon ti Bank ál tal köz zé tett fo rint/euró át vál tá si ár fo lya mot
al kal maz za, amely nek ér té ke 237,68 Ft/euró.

A támogatás nyilvántartása és ellenõrzése

9.  §

(1) E ren de let vo nat ko zá sá ban a me zõ gaz da sá gi „de mi -
ni mis” ren de let 4. cik ké nek 5. pont ja sze rin ti nyil ván tar -
tást az MVH ve ze ti.

(2) Amennyi ben az utó el len õr zés meg ál la pít ja, hogy a
tá mo ga tás igény be vé te le az el já rá si tör vény ben fog lal tak
sze rint jo go su lat lan nak mi nõ sül, ak kor az MVH az el já rá si 
tör vény ben fog lal tak nak meg fele lõen jár el.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha -
tályba.

(2) Ez a ren de let a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ ága zat ban nyúj tott cse kély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló
1535/2007/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 337.,
2007.12.20., 35. o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal -
maz.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

1. számú melléklet a 128/2008. (X. 1.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

az iparialma-termesztés 2008. évi termõegyensúly-helyreállításának
csekély összegû (de minimis) támogatása igényléséhez

A ké re lem be nyúj tá sá nak he lye: az MgSzH ül tet vény fek vé se sze rint ille té kes te rü le ti szer ve

1. A me zõ gaz da sá gi ter me lõ ada tai:

  Neve: .............................................................................................................................................................................

  Le ve le zé si címe:     ............................................................ (hely ség) .......................... út/utca/tér ....... hsz.

MVH re giszt rá ci ós szá ma:          

Adó szá ma:               

Adó azo no sí tó jele:          

2. A tá mo ga tás igény lé sé nél figye lembe ve he tõ te rü le tek ada tai:

Az ipa ri alma ter mõ te rü le tek ada tai

„A”
Te le pü lés neve

„B”
Hely raj zi szám

„C”
Hasz ná lat jog cí me

„D”
Te rü let (hek tár,

két ti ze des pon tos ság gal)

Össze sen: Dö=

[A 3.  § a) pont já nak meg fe le lõ, azaz egyen ként leg alább 0,3 ha te rü le tû egy be füg gõ ipa ri alma ter mõ te rü le te ket sa ját
 tulajdon és egyéb hasz ná la ti jog cím (ha szon bér let, egyéb) sze rint el kü lö nít ve, ezen be lül hely raj zi szá mon ként
 külön-külön kell fel tün tet ni.]



3. A szám lá val, fel vá sár lá si jeggyel iga zolt 2008. évi ipa ri al ma-ér té ke sí tés mennyi sé ge:

„E”
Sor szám

„F”
A szám la szá ma, 

fel vá sár lá si jegy szá ma

„G”
A szám la, fel vá sár lá si jegy

 ki bo csá tá sá nak kel te

„H”
Ér té ke sí tett ipa ri alma

 mennyi sé ge (kg)

1.

2.

3.

.....

Össze sen: XXX XXX Hö=

4. A tá mo ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sa:

  a) A tá mo ga tás alap ját ké pe zõ te rü let: (,,Dö”) = .................................................................................................. ha
  [a 2. pont sze rin ti táb lá zat „D” osz lo pá nak össze sen sora]

  b) A 2008. év ben ér té ke sí tett ipa ri alma mennyi sé ge: (,,Hö”) = .......................................................................... kg
  [a 3. pont sze rin ti táb lá zat „H” osz lo pá nak össze sen sora]

  c) A 2008. év ben ér té ke sí tett ipa ri alma mennyi sé gé nek hek tá ron kén ti át la ga:

(,,I”) = ( „Hö”/,,Dö”) = ................... kg/ha

  [a b) pont sze rin ti mennyi ség oszt va az a) pont sze rin ti te rü let nagy ság gal]

d) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás hek tá ron kén ti össze ge (,,J”):
1. Amennyi ben ,,I” na gyobb vagy egyen lõ, mint 10 000 kg/ha,
   ak kor ,,J” = 70 000 Ft/ha;
   a tá mo ga tás szá mí tott össze ge: 70 000 Ft/ha × ,,Dö” = ................... Ft
2. Amennyi ben ,,I” ki sebb, mint 10 000 kg/ha,
   ak kor ,,J” = ,,I”/10 000 kg/ha × 70 000 Ft/ha = ................... Ft/ha
   a tá mo ga tás szá mí tott össze ge: ,,J” × ,,Dö” = ................... Ft

(Az igé nyel he tõ tá mo ga tás ma xi má lis ér té ke – amennyi ben a ké rel me zõ nem vett igény be ko ráb ban me zõ gaz da sá gi
„de mini mis” tá mo ga tást – 7500 euró, azaz a 237,68 fo rint/euró át vál tá si ár fo lya mon szá mol va 1 782 600 fo rint le het. 
Ha a ké rel me zõ nek volt ko ráb bi me zõ gaz da sá gi de mi ni mis tá mo ga tá sa, úgy a ma xi má li san igé nyel he tõ összeg a ko -
ráb bi de mi ni mis tá mo ga tá sok ér té ké vel csök ken.  Amennyi ben az igé nyelt tá mo ga tás össze ge meg ha lad ja a 7500 eu rós  kü -
szöb ér té ket, a tá mo ga tá si ké re lem el uta sí tás ra ke rül.)

5. Nyi lat ko za tok:

Alul írott nyi lat ko zom, hogy:

5.1. A me zõ gaz da sá gi „de mi ni mis” tá mo ga tá sok kal kap cso la tos jo go sult sá go kat, kö te le zett sé ge ket meg is mer tem;

5.2. Nem ren del ke zem le járt ese dé kes sé gû adó tar to zás sal – ki vé ve, ha az adó ha tó ság fi ze té si ha lasz tást vagy rész let -
fi ze tést en ge dé lye zett – vagy adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás sal;

5.3. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja e nyi lat ko zat  valóságtartalmának iga zo lá sát kér je az Áht.
18/C. § (13)–(15) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás ban, vagy köz vet le nül az ál la mi, ön kor mány za ti adó ha tó -
ság tól és a vám ha tó ság tól;

5.4. Nincs költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zá -
som;

5.5. Nem ál lok csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si, il let ve ter mé sze tes sze mély ese tén gaz dál ko dá si te vé keny sé -
gem mel kap cso la tos vég re haj tá si el já rás alatt;

15748 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/141. szám



5.6. Vál lal ko zá som nem mi nõ sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak;

5.7. Az ipa ri alma elõ ál lí tá sát sa ját fel dol go zás ra vagy pi a ci úton tör té nõ ér té ke sí tés cél já ból vég zem, és a meg ter melt 
ipa ri al mát sa ját ma gam dol go zom fel, il let ve köz vet le nül a fel dol go zó nak vagy TÉSZ-nek ér té ke sí tet tem;

5.8. Fo lyó év ben és a meg elõ zõ két pénz ügyi év ben (azaz a 2006. és 2007. évek ben) az Eu ró pai Bi zott ság
1860/2004/EK ren de le te, il let ve az 1535/2007/EK ren de let alap ján;

5.9. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lek.

      ..................................................................................................................... jog cí men ................. euró összeg ben

      ..................................................................................................................... jog cí men ................. euró összeg ben

      ..................................................................................................................... jog cí men ................. euró összeg ben

    cse kély össze gû „de mi ni mis” tá mo ga tás ban ré sze sül tem / nem ré sze sül tem.

Kelt: ............................., 200... .......................... hó .... nap

.......................................................

ké rel me zõ alá írá sa

2. számú melléklet a 128/2008. (X. 1.) FVM rendelethez

Adatállomány-összesítõ

Ügy fél ada tai* Ké re lem ada tai* Ipa ri alma ter mõ te rü le tek ada tai Ér té ke sí tés ada tai

Me gye Re giszt ráci ós
szám

Adó-
azo no sí tó jel

Adó-
szám

Név

Igé nyelt 
tá mo ga tás
össze ge

(Ft)

Ja va solt
 tá mo ga tás

össze ge
 (Ft)

MgSzH-hoz 
 való

 be ér ke zés
idõ pont ja
(év/hó nap/

nap)

Hely ség Hrsz.

Te rü let-
nagy ság
(hek tár

két ti ze des
pon tos-
ság gal)

Bi zony lat
szá ma**/
sor szám

Bi zony lat
kel te

 (év/hó nap/
nap)

Ér té ke sí tett
ipa ri alma
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 * Az ügy fél és a ké re lem ada ta it – több szám la, il let ve több te rü let ese tén – szám lán ként és te rü le ten ként min den sor ban fel kell tün tet ni.

** (Betû/szám – kü lön le ges ka rak te rek nél kül).
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

129/2008. (X. 1.) FVM
rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján
a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Garancia Részlege társfinanszírozásában
meg valósuló, a félig önellátó mezõgazdasági

üzemek szerkezetének
 átalakításához nyújtott támogatás

igénybevételének részletes szabályairól  szóló
145/2004. (IX. 30.) FVM rendelet

 módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg valósuló, a fé lig ön el lá tó me zõ gaz da sá gi üze -
mek szer ke ze té nek át ala kí tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás
igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 145/2004.
(IX. 30.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 6.  § d) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a gaz dál -
ko dó:)

„d) a tá mo ga tá si ké re lem ben vál lal ja, hogy az üz le ti terv -
ben fog lalt me zõ gaz da sá gi ter me lõ te vé keny ség(ek)bõl a tá -
mo ga tá si idõ szak vé gé re a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ év Eu ró pai Mé ret egy ség ér té két leg alább öt ven
szá za lék kal nö ve li, vagy a tá mo ga tá si idõ szak vé gé re leg -
alább az öt Eu ró pai Mé ret egy ség ér té ket el éri;”

2.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Amennyi ben a gaz dál ko dó a 6.  § d) pont já ban sze -

rep lõ kri té ri um nak nem fe lel meg, a tá mo ga tá si jo go sult sá -
ga a tá mo ga tá si idõ szak utol só évé re esõ rész re vonatko -
zóan meg szû nik, és a tá mo ga tá si idõ szak utol só évé re ki fi -
ze tett tá mo ga tá si összeg jo go su lat la nul igény be vett tá mo -
ga tás nak mi nõ sül.”

3.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek re is alkalmazni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel az R. 9.  § (3) és (4) be -
kez dé se ha tá lyát veszti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

130/2008. (X. 1.) FVM
ren de le te

az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó

tá mo ga tás rész le tes fel té te le i rõl szó ló 
27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl szó ló 2007. évi XVII. tör -
vény 81. § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az 
ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té sé hez nyúj tan dó tá mo ga tás
rész le tes fel té te le i rõl szó ló 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de -
let (a to váb bi ak ban: R.) 2. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
8. pont tal egé szül ki:

/E ren de let al kal ma zá sá ban/
„8. Víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló

ki vi te lû tech no ló gi ai elem: olyan tulaj don sá gú technoló -
giai elem, kü lö nö sen be ton, amely nek anya ga tö mör, víz -
zá ró ki vi te lû és ké mi ai tu laj don sá gai alap ján tar tó san el -
len áll a trá gya kor ró zi ós bon tó ha tá sa i nak (pl. szul fát ál ló),
vagy amely olyan fe lü let re fel hor dott, vagy fe lü let re rög zí -
tett szi ge te lõ ré teg gel, illetve le mez zel ke rül ki ala kí tás ra,
amely biz to sít ja a trá gya (át me ne ti és tar tós) tá ro ló i ra elõ -
írt 20 éves élet tar tam alatt a trá gya híg fá zi sa el szi vár gá sá -
nak meg aka dá lyo zá sát.”
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2. §

Az R. 3. §-a a kö vet ke zõ (7)–(8) be kez dé sek kel egé szül
ki: 

„(7) Az ügy fél az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok
igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 23/2007.
(IV. 17.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban: Vhr.) 25. §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott meg va ló sí tá si idõ szak
utol só nap já ig be nyúj tott, tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba fog lalt, vissza von ha tat lan nyi lat ko za tá ban vál lal -
hat ja azt is, hogy a tá mo ga tás meg va ló sí tá si hely re vo nat -
ko zó ré szé rõl le mond,

a) amen nyi ben az adott tá mo ga tá si ha tá ro zat vo nat ko -
zá sá ban még nem nyúj tott be ki fi ze té si ké rel met, avagy a
be nyúj tott, az adott tá mo ga tá si ha tá ro zat hoz kap cso ló dó
ki fi ze té si ké re lem vo nat ko zá sá ban ér de mi dön tés re nem
ke rült sor, és

b) amennyi ben a mun ka vál la lói lét szám ra és a komp le -
xi tás ra az ugyan azon tá mo ga tá si ké re lem ben sze re pel te tett 
meg va ló sí tá si he lyek vo nat ko zá sá ban az adott pont szá -
mok vál to zat la nok ma rad nak, és

c) az zal a fel tét el lel, hogy a tá mo ga tá si ké rel mét érin -
tõen – az üze mel te té si idõ szak ra vo nat ko zó an – a pénz -
ügyi terv ben vál lalt ál lat lét szám leg fel jebb a meg va ló sí tá si 
hely re vo nat ko zó an a tá mo ga tá si dön tés alap ját ké pe zõ ál -
lat lét szám mal csök kent he tõ.

(8) A Vhr. 20. § (3)–(4) be kez dé se i ben fog lalt fel té te le -
ket e jog cím te kin te té ben meg va ló sí tá si he lyen ként kell al -
kal maz ni.”

3. §

Az R. 4/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 
„4/A. § Egy ké re lem alap ján igény be ve he tõ tá mo ga tás

össze ge meg va ló sí tá si he lyen ként nem ha lad hat ja meg a
2 757 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.”

4. §

Az R. 8. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki: 
„(3) Azon ké rel mek, ame lyek nem tar tal maz nak ki töl -

tött fõ la pot és leg alább egy ki töl tött tech no ló gia be tét la -
pot, ér de mi vizs gá lat nél kül el uta sí tás ra ke rül nek.
Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si idõ szak ban
be adott tech no ló gi ai be tét lap nem tar tal maz za a tá mo ga -
tás sal érin tett tá mo ga tá si egy ség re vo nat ko zó an a be ru há -
zás sal köz vet le nül érin tett ál la tok szá mát és a tech no ló gia

ter ve zett ki vi te le zé si költ sé gét, az MVH a tá mo ga tás sal
érin tett tá mo ga tá si egy ség kód ját az ér de mi vizs gá lat so rán 
fi gyel men kí vül hagy ja.”

5. §

(1) Az R. 9. § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A ki fi ze té si ké rel me ket
a) 2008. év ben
aa) szep tem ber 1.–ok tó ber 15.,
ab) de cem ber 1–31. kö zött le het be nyúj ta ni;
b) 2009-tõl kez dõ dõ en éven te
ba) már ci us 1–31.,
bb) jú ni us 1–30.,
bc) szep tem ber 1–30.,
bd) de cem ber 1–31. kö zött le het be nyúj ta ni.”

(2) Az R. 9. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A be ru há zás meg va ló sí tá sa so rán a köz ben sõ ki fi -

ze té si ké rel mek kel csak annyi anyag költ ség ke rül het el -
szá mo lás ra, amennyi tény le ge sen be épí tés re ke rült.”

6. §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
3. szá mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.

(5) Az R. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
5. szá mú mel lék le te lép.

(6) Az R. 13. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
6. szá mú mel lék le te lép.

7. § 

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pést kö ve tõ har ma dik na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si  mi nisz ter



1. szá mú mel lék let a 130/2008. (X. 1.) FVM ren de let hez

„3. szá mú mel lék let a 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Tá mo ga tá si egy sé gek ál lat egy ség re ve tí tett el szá mol ha tó ki adá sa az ál lat tar tó te le pen kép zõ dõ
trá gya ke ze lé sét, tá ro lá sát, rész be ni fel dol go zá sát és fel hasz ná lá sát szolgáló beruházásokra vonatkozóan

Cél-
te rü le ti

kód

Te vé-
keny ség-

tí pus

 Fõ
cso port

 Csoport

 Tá mo-
ga tá si
egy ség
kód ja

 Meg ne ve zés
 Ma xi mum 

el szá mol ha tó
ki adás

 Ki adás 
mér ték egy ség

 1  Az ál lat tar tó te le pe ken kép zõ dõ trá gya ke ze lé sét, tá ro lá sát, rész be ni fel dol go zá sát és fel hasz ná lá sát 
szol gá ló épí té sze ti, tech no ló gi ai és gép be ru há zá sok cél te rü le te

 1  1  Gép be szer zé sek

 1  1  1  ALMOS ÉS SZILÁRD ISTÁLLÓTRÁGYA KEZELÉSÉRE ÉS
MOZGATÁSÁRA ALKALMAS ERÕ- ÉS MUNKAGÉPEK

 1  1  1  1 Hom lok ra ko dó gé pek

 1  1  1  2 For gó ra ko dó gé pek

  1  1  3 Te lesz kó pos ra ko dó gé pek

 1  1  1  4 Von ta tott és rá sze relt ra ko dó gé pek

 1  1  1  5 Bá la bon tó, al mo zó be ren de zé sek

 1  1  1  6 Trá gya szó ró és trá gya szál lí tó pót ko csik

 1  1  1  7 Ma ga já ró szer ves trá gya-ki jut ta tó be ren de zé sek

 1  1  1  8 Kom poszt ké szí tés gé pei

  1  2  HÍGTRÁGYA SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS KIJUTTATÁSÁRA ALKALMAS ERÕ- ÉS
MUNKAGÉPEK

 1  1  2  1 Ön já ró, több cé lú híg trá gya szál lí tó, ki jut ta tó gé pek [fel szí vás (ön fel töl tés),
ta laj fel szí ni és fel szín alat ti ki jut ta tás (csõ füg gö nyös, in jek to ros)
fel sze relt ség gel]

 1  1  2  2 Von ta tott több cé lú, híg trá gya szál lí tó és ki jut ta tó tar tály ko csik [fel szí vás
(ön fel töl tés), ta laj fel szí ni és fel szín alat ti ki jut ta tás (csõ füg gö nyös,
in jek to ros) fel sze relt ség gel]

 1  1  2  3  Von ta tott híg trá gya szál lí tó tar tály ko csik és fel épít mé nye ik

 A gép ka ta ló gus ban sze rep lõ aláb bi kó dok sze rint

 1911 – tel jes kö rû en  Gép
ka ta-
 ló gus

sze rin ti
 re fe ren -

cia ár

 ezer Ft

 1912 – tel jes kö rû en  ezer Ft

 1913 – tel jes kö rû en  ezer Ft

 2511 – Er dé sze ti ra ko dók, fa ra ko dók, kon té ner eme lõk és szü re te lõ tar tály
ki vé te lé vel

 ezer Ft

2512 – csak a 2511-ben sze rep lõ ra ko dó gé pek trá gya-tech no ló gi á ban
al kal ma zott adap te rei

 ezer Ft

 2542 – tel jes kö rû en  ezer Ft

 2331 – tel jes kö rû en  ezer Ft

 2332 – tel jes kö rû en  ezer Ft

 2514 – csak híg trá gya vagy is tál ló trá gya fel épít mény re  ezer Ft

 2592 – ki vé ve zú zók  ezer Ft

 1994 – ki vé ve a mû trá gya-ki jut ta tó gé pek  ezer Ft

 2341 – tel jes kö rû en  ezer Ft

 2342 – tel jes kö rû en  ezer Ft

 2613 – csak trá gya szál lí tó és trá gya szó ró ki vi tel re  ezer Ft

 2623 – csak trá gya szál lí tó és trá gya szó ró ki vi tel re  ezer Ft

 1  2  Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zá sok

 1  2  1  ISTÁLLÓN BELÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA

 1  2  1  1  Épí tett trá gya ke ze lé si tech no ló gia

 1  2  1  1  1  Pa do zat alat ti, be ton trá gya pin cés gyûj tõ- és tá ro ló tér ki ala kí tá sa  61 000  Ft/ÁE

 1  2  1  1  2 Pa do zat szint alat ti süllyesz tett gyûj tõ- és el ve ze tõ trá gya csa tor na
ki ala kí tá sa

 26 840  Ft/ÁE

 1  2  1  1  3 Ta po só rá csos pa do zat ki ala kí tá sa  36 478  Ft/ÁE
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 1  2  1  1  4 Nö vek võ al mos tech no ló gi á hoz sík be ton pa do zat ki ala kí tá sa  47 580  Ft/ÁE

 1  2  1  1  5 Sík be ton kut ri ca- vagy is tál ló pa do zat te rü le té nek ki ala kí tá sa  38 090  Ft/ÁE

 1  2  1  1  6 Mély al mos tech no ló gi á hoz a süllyesz tett be ton pa do zat ki ala kí tá sa  55 400  Ft/ÁE

 1  2  1  1  7 Se kély „lagúnás” trá gya gyûj tõ tér ki ala kí tá sa sza ka szos híg trá gya
le ürí tés sel

 48 800  Ft/ÁE

 1  2  1  1  8 Fer de pa do za tos pi he nõt erû, ta po só al mos is tál ló pa do zat ki ala kí tá sa  78 400  Ft/ÁE

 1  2  1  1  9 Mû anyag ta po só rá csos pa do zat ki ala kí tá sa  73 000  Ft/ÁE

 1  2  1  1  10 Fel szín alat ti trá gya el ve ze tõ mû anyag ge rinc csõ ve ze ték ki ala kí tá sa
az is tál lón be lül

 16 470  Ft/ÁE

 1  2  1  1  11 Is tál ló pa do zat asz falt bo rí tá sa  14 000  Ft/ÁE

 1  2  1  2  Be sze relt tech no ló gi ai be ren de zé sek  

 1  2  1  2  1 Csör lõs, trá gya szá nos trá gya ki hú zó be ren de zés be épí té se  18 800  Ft/ÁE

 1  2  1  2  2 Me cha ni kus, pa do zat ba épí tett trá gya ki hú zó te le pí té se  19 800  Ft/ÁE

 1  2  1  2  3 Ke reszt irá nyú trá gya ki hor dó be ren de zés ma gas ba hor dó priz má zó val  15 250  Ft/ÁE

 1  2  1  2  4 Be épí tett fel sõ pá lyás al mo zó be ren de zés lé te sí té se  43 000  Ft/ÁE

 1  2  1  3  Át te le pít he tõ tech no ló gi ai be ren de zé sek  

 1  2  1  3  1 Ma gas nyo má sú, vi zes mo só-fer tõt le ní tõ be ren de zés  3 000  Ft/ÁE

 1  2  1  3  2 Ae ro sol ge ne rá to rok be épí té se  3 500  Ft/ÁE

 1  2  2  ISTÁLLÓN KÍVÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA

 1  2  2  1  Híg trá gya-el ve ze tés, trá gya szál lí tás

 1  2  2  1  1 Nyi tott, trá gya lé-el ve ze tõ be to no zott csa tor na ki ala kí tá sa  17 690  Ft/ÁE

 1  2  2  1  2 Fel szín alat ti be ton ele mes zárt trá gya el ve ze tõ csa tor na ki ala kí tá sa  18 300  Ft/ÁE

 1  2  2  1  3 Fel szín alat ti trá gya el ve ze tõ mû anyag csõ rend szer ki ala kí tá sa  16 470  Ft/ÁE

 1  2  2  1  4 Be ton gyûj tõ-át eme lõ akna ki ala kí tá sa, be- és ki tá ro ló,
ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló szi vattyúk kal

 3 050  Ft/ÁE

 1  2  2  1  5 Szál lí tó sza la gos trá gya moz ga tás ki épí té se  2 500  Ft/ÁE

 1  2  2  2  Trá gya tá ro lás  

 1  2  2  2  1 Szi ge telt, be ton al mos-trá gya tá ro ló tér ki ala kí tá sa ol dal fa lak kal,
trá gya lé/csur ga lék víz gyûj tõ vel

 65 880  Ft/ÁE

 1  2  2  2  2 Sík be ton ka rám te rü let ki ala kí tá sa  24 960  Ft/ÁE

 1  2  2  2  3 Al mos trá gya át me ne ti tá ro ló szi ge telt, be ton tál ca ki ala kí tá sa  7 150  Ft/ÁE

 1  2  2  2  4 Szi ge telt, is tál ló hoz, ill. ki fu tó hoz kap cso ló dó, trá gya át me ne ti tá ro ló
be ton tál ca, ill. akna ki ala kí tá sa

 8 320  Ft/ÁE

 1  2  2  2  5 Mo no lit- és ele mes vas be ton híg trá gya tá ro ló lé te sí té se a be sze relt
gé pé sze ti esz kö zök kel (be- és ki tá ro ló szi vattyúk, ko csi töl tõ ál lás,
ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló szi vattyúk)

 73 200  Ft/ÁE

 1  2  2  2  6 Fém le me zes, mû anyag vagy üveg szá las szer ke ze tû híg trá gya tá ro ló
tar tály lé te sí té se a be sze relt gé pé sze ti esz kö zök kel (be- és ki tá ro ló
szi vattyúk, ko csi töl tõ ál lás, ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló szi vattyúk)

 76 860  Ft/ÁE

 1  2  2  2  7 Szi vár gás men tes, szi vár gás jel zõ vel el lá tott trá gya tá ro ló föld me den ce
lé te sí té se a be sze relt gé pé sze ti esz kö zök kel (be- és ki tá ro ló
szi vattyúk, ko csi töl tõ ál lás, ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló szi vattyúk)

 45 750  Ft/ÁE

 1  2  2  2  8 Szi ge telt be ton alj za tú, fe dett trá gya tá ro ló szín lé te sí té se  76 860  Ft/ÁE

 1  2  2  2  9 Meg lé võ trá gya tá ro ló me den ce szi vár gás men te sí té se
fó lia szi ge te lés sel

 32 940  Ft/ÁE

 1  2  2  2  10 Meg lé võ trá gya tá ro ló me den ce szi vár gás men te sí té se be to no zás sal  54 900  Ft/ÁE

 1  2  2  2  11 Zárt, mû anyag töm lõs híg trá gya tá ro ló lé te sí té se a be- és ki tá ro lás, a
ke ve rés és ho mo ge ni zá lás gépi be ren de zé se i vel

 55 700  Ft/ÁE

 1  2  2  3  Trá gya ke ze lés  

 1  2  2  3  1 Be ton gyûj tõ-át eme lõ-ke ze lõ me den ce ki ala kí tá sa ada go ló, be- és
ki tá ro ló, ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló be ren de zé sek kel

 4 000  Ft/ÁE

 1  2  2  3  2 Szi lárd bur ko la tú, szi ge telt kom posz tá ló-trá gya tá ro ló tér ki ala kí tá sa  18 300  Ft/ÁE

 1  2  2  3  3 Híg trá gya fá zis bon tó be ren de zés ki épí té se me cha ni kus
szét vá lasz tás ra al kal mas (dob szû rõ, csi gás prés) be ren de zés sel

 9 760  Ft/ÁE
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 1  2  2  3  4 Szel lõz te té ses trá gya szá rí tá si tech no ló gia ki ala kí tá sa ket re ces
ba rom fi tar tá si tech no ló gi ák hoz

 18 300  Ft/ÁE

 1  2  2  3  5 Ae rob fer men tá ci ós trá gya ke ze lé si tech no ló gia ki ala kí tá sa  70 760  Ft/ÁE

 1  2  2  3  6 Meg lé võ híg trá gya ke ze lõ-ki jut ta tó rend sze rek fej lesz té sé hez
ada go ló, vil la mos- és trak to ros haj tá sú be- és ki tá ro ló,
ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló be ren de zé sek be épí té se

 2 600  Ft/ÁE

 1  2  2  4 Trá gya hasz no sí tás  

 1  2  2  4  1 Híg trá gya fel szí ni ki jut ta tó, ill. ta laj ba in jek tá ló rend szer ki ala kí tá sa
csé vél he tõ töm lõs be ren de zés sel

 10 250  Ft/ÁE

 1  2  2  4  2 Híg trá gya ki ön tö zé sé hez fel szín alat ti el osz tó csõ rend szer ki épí té se  36 600  Ft/ÁE

 1  2  2  4  3 Híg trá gya hasz no sí tó te rü let re való ki jut ta tá sá hoz gyors kap cso lós,
át te le pít he tõ nyo mó csõ rend szer ki ala kí tá sa

 2 500  Ft/ÁE

 1  2  2  4  4 Híg trá gya fel szí ni, sá vos ki jut ta tá sá ra al kal mas mo bil, kon zo los
ön tö zõ be ren de zés lé te sí té se

 15 000  Ft/ÁE

 1  2  2  5  Trá gya fel dol go zás ana e rob fer men tá ci ó val  

 1  2  2  5  1 Szi ge telt ana e rob fer men tá ló tar tály lé te sí té se  109 800  Ft/ÁE

 1  2  2  5  2 Elõ tá ro ló tar tály lé te sí té se fer men tor hoz  29 200  Ft/ÁE

 1  2  2  5  3 Utó tá ro ló tar tá lyok lé te sí té se a ki er jedt anyag hoz  29 300  Ft/ÁE

 1  2  2  5  4 Ke ve rõ és fo ga dó ak na a gépi esz kö zök kel  7 300  Ft/ÁE

 1  2  2  5  5 A trá gya szál lí tás, moz ga tás csõ rend sze re és be épí tett gépi egy sé gei
komp let ten

 47 000  Ft/ÁE

 1  2  2  5  6 Gáz tá ro ló tar tály komp let ten a fák lyá zó val  36 600  Ft/ÁE

 1  2  2  5  7 Gáz tisz tí tó és dú sí tó rend szer  2 800  Ft/ÁE

 1  2  2  5  8 Gáz mo tor a ge ne rá tor ral és ve zér lés sel a vil la mos há ló zat ba
táp lá lás hoz

 95 200  Ft/ÁE

 1  2  2  5  9 Hõ ener gia hasz no sí tás hoz a te le pi hõ ter me lõk bio gáz ra való
át ala kí tá sa

 3 700  Ft/ÁE

 1  2  2  5  10 A bio gáz üzem köz pon ti ve zér lõ rend sze re, fûtõ és gáz ve ze ték
rend sze re komp let ten

 70 000  Ft/ÁE

 1  2  2  6  Csa pa dék trá gya rend szer tõl el kü lö ní tett el ve ze té se  

 1  2  2  6  1 Ki fu tók, vá ra ko zók, gyûj tõ ka rá mok vagy trá gya tá ro ló te rek
te tõ fe dé se, esõ csa tor nák-te tõ ere szek fel sze re lé se

 9 400  Ft/ÁE

 1  2  2  6  2 Is tál lók esõ csa tor ná i nak fel sze re lé se  6 000  Ft/ÁE

 1  2  2  6  3 Nyi tott fel szí ni csa pa dék el ve ze tõ, ill. szik kasz tó árok ki ala kí tá sa  1 700  Ft/ÁE

 1  2  2  6  4 Fel szín alat ti csa pa dék el ve ze tõ be ton csa tor nák, ill. mû anyag
csõ rend sze rek ki ala kí tá sa

 3 100  Ft/ÁE

 1  2  2  7  Mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sa  

 1  2  2  7  1 Fi gye lõ ku tak te le pí té se  2 930  Ft/ÁE

 1  2  2  7  2 Szi vár gás jel zõ szen zo rok és ri asz tó be ren de zé sek te le pí té se  3 170  Ft/ÁE

 1  3  Te le pi inf ra struk tú ra-fej lesz té si be ru há zá sok

 1  3  1  A TRÁGYATÁROLÓBA ÉS ONNAN TÖRTÉNÕ BE-, ILLETVE
ELSZÁLLÍTÁSI ÚTVONALON A TELEPI KÖZLEKEDÕ UTAK KIÉPÍTÉSE
AZ ELÕÍRT VÉDÕTÁVOLSÁGNAK MEGFELELÕEN

 1  3  1  1  Szi lárd, be ton vagy asz falt bur ko la tú te le pi köz le ke dõ út ki ala kí tá sa  
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 1  3  1  1  1 Leg fel jebb 7,5 ton na te her bí rás ra és leg fel jebb 3 mé ter szé les ség ben
ki ala kí tott te le pi köz le ke dõ utak

 A tá mo -
ga tá si

ké re lem -
ben meg -

adott,
ÉNGY
alap ján
ké szí tett
költ ség-
fõ össze -
sí tõ sze -

rin ti
költ ség -

ve tés

 ezer Ft

 1  3  1  1  2 7,5 és 15 ton na kö zöt ti te her bí rás ra és leg fel jebb 4 mé ter
szé les ség ben ki ala kí tott köz le ke dõ utak

 ezer Ft

 1  3  1  1  3 Meg lé võ szi lárd vagy szórt út alap nak asz falt bur ko lat tal való
le fe dé se

 ezer Ft

 1  3  1  2  Ma ka dám jel le gû te le pi köz le ke dõ út ki ala kí tá sa 

 1  3  1  2  1 Út alap nél kü li, szórt kö ve ze tû te le pi köz le ke dõ utak  ezer Ft

 1  3  1  2  2 Szórt kö ve ze tû te le pi köz le ke dõ utak, út alap ki ala kí tá sá val  ezer Ft

 1  3  2  HÍGTRÁGYA KEZELÕ, ILLETVE TÁROLÓ TELEPI VILLAMOS
ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

 1  3  2  1  Vil la mos ve ze té kek, ve ze ték tar tók te le pí té se, sze re lé se  A tá mo -
ga tá si

ké re lem -
ben

meg -
adott,

ÉNGY
alap ján

ké szí tett, 
költ ség-
fõ össze -

sí tõ 
sze rin ti
költ ség -

ve tés

 1  3  2  1  1 Vil la mos lég- és föld ká be lek ki épí té se és be kö té se a szük sé ges
tar tó szer ke ze tek kel és sze rel vé nyek kel

 ezer Ft

 1  3  2  1  2 Kap cso ló és ve zér lõ ele mek, sze rel vé nyek ki épí té se, szük sé ges
transz for má tor bõ ví tés biz to sí tá sa

 ezer Ft

„

2. szá mú mel lék let a 130/2008. (X. 1.) FVM ren de let hez

„9. szá mú mel lék let a 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Az ál lat tar tó te le pe ken kép zõ dõ trá gya ke ze lé sét, tá ro lá sát, rész be ni fel dol go zá sát és fel hasz ná lá sát szol gá ló
épí té sze ti és tech no ló gi ai be ru há zá sok kö te le zõ en elv árt mû sza ki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

1.2.1.1.1. Pa do zat alat ti, be ton trá gya pin cés gyûj tõ- és tá ro ló tér ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A leg alább egy ter me lé si cik lus hoz tar to zó ter melt trá gya mennyi ség hez mé re te zett föld me der vagy pa do zat ra
el he lye zett trá gya gyûj tõ ki ala kí tá sa leg alább 60 cm mély sé gû ak ná hoz.
– A híg trá gya szál lí tá sát, a trá gya pin ce le ürí té sét szi vár gás men te sen biz to sí tó csõ ve ze ték ki ala kí tá sa a
gyûj tõve ze té kig, le ürí tõ zá ró elem be épí té se.
– A terv nek meg fe le lõ alj zat be ton vagy szi ge te lõ bé le lés el ké szí té sét szol gá ló pin ce fe nék ki ala kí tá sa meg fe le lõ
ágya zó anyag (pl. ka vics) fel töl tés sel.
– Szi lárd sá gi lag mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak (anya gá ban vagy védõ ré te gé vel) el len ál ló
pin ce fe nék (alj zat be ton) ki ala kí tá sa egy vagy több ré teg ben.
– Szi lárd sá gi lag mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló ol dal- és vá lasz fa lak be to no zá sa
zsa lu zás sal, ill. zsa lu kõ vel, il let ve
– elõ re gyár tott, mi nõ sí tett, szi vár gás men tes, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló trá gya pin ce ele mek
be épí té se.
– vagy az elõ zõ há rom sor ban sze re pel te tett meg ol dá sok he lyett szi lárd sá gi lag meg fe le lõ vá lasz- és ol dal fa lak
ki ala kí tá sa szi ge te lõ bé lés anyag meg tá masz tá sá hoz, tar tá sá hoz. 
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– az elõ zõ sor ban sze rep lõ mû sza ki meg ol dás hoz kap cso ló dó an a híg trá gya tá ro lá sá ra való ta nú sít vánnyal ren del ke zõ 
szi ge te lõ bé lés anyag (pl. fó li ák, mû anyag- és gumi le me zek) be épí té se.
– A ter ve zés nek meg fe le lõ rács pad ló tar tó ele mek (tá ma szok, át hi da lók, ge ren dák) el he lye zé se rács pad ló mé re té hez
il lesz ke dõ pon tos osz tás tá vol ság ban.

EK – Ko ráb bi pa do zat és tar tó ele mek, trá gya csa tor nák bon tá sa, be ton ré szek vá gá sa, ill. fel tö ré se és el szál lí tá sa.
– Föld mun kák a ki ter melt föld el szál lí tá sá val.
– Be to no zás anyag költ sé gei te lep hely re szál lít va.
– Be to no zás és a kap cso ló dó zsa lu zá si és la ka tos mun kák.
– Alap erõ sí tés, nyí lás át he lye zés, be fa la zás trá gya pin ce ki ala kí tás hoz.
– Ürí tõ, el zá ró sze rel vé nyek, el ve ze tõ csa tor nák anya gai kap cso ló dó gé pé szet tel.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
– Víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló be ton be dol go zá sa, ill. zá ró ré teg fel vi te le be ton fe lü let re, vagy
– Kész me den ce ele mek be szer zé se, le szál lí tá sa, be épí té se, tö mí té se.

1.2.1.1.2. Pa do zat szint alat ti süllyesz tett gyûj tõ- és el ve ze tõ trá gya csa tor na ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A leg alább egy napi ter melt trá gya mennyi ség gyûj té sé re és szál lí tá sá ra al kal mas csa tor na föld mun kái.
– A va salt be ton csa tor na meg épí té se, mely nek pro fil ja a tech no ló gi ai mé re te zés kor ter ve zett nek fe lel jen meg, tel jes
hossz ban biz to sít sa az el tö mõ dés, el zá ró dás-men tes sé get és fo lya ma tos át me net tel il lesz ked jen az ál la tok tar tá sá ra
szol gá ló pa do zat hoz.
– Szi lárd sá gi lag mé re te zett csa tor na fe nék és -fal szi vár gás men tes és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló, víz zá ró
ki ala kí tá sa.

EK – Ko ráb bi pa do zat és tar tó ele me i nek bon tá sa, be ton ré szek fel tö ré se és el szál lí tá sa.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Épí té si mun kák, be to no zás a kap cso ló dó la ka tos- és ács mun kák kal.
– Ürí tõ, el zá ró sze rel vé nyek, el ve ze tõ csa tor nák be épí té se kap cso ló dó gé pé szet tel.
– Híg trá gya ese tén a szi vár gás men tes ség és híg trá gya kor ró zi ós ha tá sá nak való el len ál lás ki ala kí tá sa mû anyag víz zá ró 
és kor ró zió ál ló anya gok kal.
– A trá gya csa tor na fe lett el he lye zen dõ rács pa do zat tar tó pro fil ki ala kí tá sa víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te lé vel.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.1.3. Ta po só rá csos pa do zat ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést,

to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és/vagy épí té sze ti ter ve zés.
– Az ál lat vé del mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ta po só rács ele mek be épí té se a sta bil fel fek vés biz to sí tá sá val.
– A be épí tett ta po só rács ele mek ál lat vé del mi szem pont ból tör té nõ, ál lat or vos ál ta li el len õr zé sé nek iga zo lá sa.

EK – Rács pad lók be szer zé se, te lep hely re szál lít va.
– Rács pad ló ki ala kí tá sá hoz tar tó- és rög zí tõ ele mek be sze re lé se.
– Emelt szin tû rács pa do zat ese tén a be já ra ti fel haj tók ki épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.1.4. Nö vek võ al mos tech no ló gi á hoz sík be ton pa do zat ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést,

to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Egyen le tes, sima ta laj fe lü let biz to sí tá sa.
– Szórt, ki egyen lí tõ ka vics, ka vics ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá.
– Szi ge telt, tö mör szi vár gás men tes pa do zat be ton ki ala kí tás – csú szás men tes ki vi tel ben – a be ton ol dal pe rem mel és
-fal lal együtt.

EK – Föld mun ka a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Va salt be ton ké szí té se terv sze rint a csat la ko zó la ka tos- és ács mun kák kal.
– Ka rám, ill. kut ri ca fal rög zí tõ ele mek be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.1.5. Sík be ton kut ri ca- vagy is tál ló pa do zat te rü le té nek ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést,

to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Egyen le tes, sima ta laj fe lü let ki ala kí tá sa, szórt, ki egyen lí tõ ka vics vagy ho mok ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá
(sík be ton alat ti tü kör és tá masz tó ré teg ki ala kí tá sa).
– Szi ge telt, tö mör szi vár gás men tes pa do zat be ton ki ala kí tás hé zag- és csú szás men tes fe lü le tû ki vi tel ben, terv sze rin ti
hõ szi ge te lés sel és lej tés sel.
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EK – A ko ráb bi pad ló zat, mû tár gyak fel tö ré se, el tá vo lí tá sa.
– Föld mun kák, a ki ter melt fö lös anyag el szál lí tá sá val.
– Va salt be ton ké szí tés terv sze rint a csat la ko zó la ka tos- és ács mun kák kal.
– Me leg pad ló ré teg be épí té se.
– A ka rám, ill. kut ri ca fal rög zí tõ ele mek anya gai, be épí té se.

1.2.1.1.6. Mély al mos tech no ló gi á hoz a süllyesz tett be ton pa do zat ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést,

to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A leg alább egy ter me lé si cik lus hoz tar to zó ter melt trá gya mennyi ség hez mé re te zett föld me der ki ala kí tá sa, terv
sze rin ti szint mély ség ben.
– Egyen le tes, sima ta laj fe lü let ki ala kí tá sa, szórt, ki egyen lí tõ ka vics vagy ho mok ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá
(sík be ton alat ti tü kör és tá masz tó ré teg ki ala kí tá sa).
– Szi ge telt, tö mör szi vár gás men tes pa do zat be ton és ol dal pe rem ki ala kí tá sa.

EK – A ko ráb bi pad ló zat, mû tár gyak fel tö ré se, el tá vo lí tá sa.
– Föld mun kák, a ki ter melt fö lös anyag el szál lí tá sá val.
– Va salt be ton ké szí tés anya gai terv sze rint a csat la ko zó la ka tos- és ács mun kák kal.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.1.7. Se kély „la gú nás” trá gya gyûj tõ tér ki ala kí tá sa sza ka szos híg trá gya le ürí tés sel
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A tech no ló gi á ban meg ha tá ro zott idõ in ter val lum hoz tar to zó ter melt trá gya mennyi ség hez mé re te zett, leg alább 30 cm
mély sé gû la gú ná hoz föld me der ki ala kí tá sa.
– A híg trá gya szál lí tá sát, a la gú na le ürí té sét szi vár gás men te sen biz to sí tó csõ há ló zat ki ala kí tá sa, le ürí tõ záró elem
be épí té se.
– A meg fe le lõ alj zat be ton vagy szi ge te lõ bé le lés el ké szí té sét szol gá ló la gú na fe nék ki ala kí tá sa meg fe le lõ ágya zó anyag 
(pl. ka vics) fel töl tés sel.
– Szi lárd sá gi lag mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló la gú na fe nék (alj zat be ton) ki ala kí tá sa
egy vagy több ré teg ben, to váb bá szi lárd sá gi lag mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló ol dal- és
vá lasz fa lak be to no zá sa zsa lu zás sal, il let ve zsa lu kõ vel.
– Elõ re gyár tott, mi nõ sí tett, a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló, víz zá ró trá gya la gú na ele mek be épí té se.
– vagy az elõ zõ két sor ban sze re pel te tett meg ol dás he lyett szi lárd sá gi lag meg fe le lõ vá lasz és ol dal fa lak ki ala kí tá sa
szi ge te lõ bé lés anyag meg tá masz tá sá hoz, tar tá sá hoz.
– az elõ zõ sor ban sze rep lõ mû sza ki meg ol dás hoz kap cso ló dó an a híg trá gya tá ro lá sá ra való ta nú sít vánnyal ren del ke zõ
szi ge te lõ bé lés anyag (pl. fó li ák, mû anyag- és gumi le me zek) be épí té se.
– A szi ge te lõ bé lés anyag hoz szi vár gás men te sen csat la ko zó, zár ha tó le ürí tõ elem és el ve ze tõ csõ sza kasz be épí té se a
gyûj tõ csa tor ná ig.
– Tá ma szok, át hi da lók, ge ren dák el he lye zé se rács pad ló mé re té hez il lesz ke dõ pon tos osz tás tá vol ság ban.
– Spe ci á lis fi az ta tó kut ri cák hoz, va la mint ma lac ne ve lõ bat té ri ák hoz al kal maz ha tó rá sze relt trá gya gyûj tõ tál ca
vá lasz tá sa ese tén – a fen ti be ton trá gya tér lé te sí té se he lyett – a lá bak ra sze relt tál ca és az el ve ze tõ csõ be épí té se.

EK – Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Ürí tõ, el zá ró sze rel vé nyek, el ve ze tõ csa tor nák anya gai kap cso ló dó gé pé szet tel.
– Va salt be ton la gú na szer ke zet anya gai a kap cso ló dó la ka tos- és ács mun kák kal.
– Alap erõ sí tés, nyí lás át he lye zés, be fa la zás trá gya la gú na ki ala kí tás hoz.
– Kész me den ce ele mek be szer zé se, le szál lí tá sa, be épí té se, tö mí té se.
– Terv sze rin ti rács pad ló tar tó ele mek meg épí té se.
– La gú na fe lü let re víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg anya gai.
– Spe ci á lis fi az ta tó kut ri cák hoz, va la mint ma lac ne ve lõ bat té ri ák hoz al kal maz ha tó rá sze relt trá gya gyûj tõ tál ca
vá lasz tá sa ese tén – a fen ti be ton trá gya tér költ sé gei he lyett – a lá bak ra sze relt tál ca és az el ve ze tõ csõ anya ga i nak
be szer zé si és be épí té si költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.1.8. Fer de pa do za tos pi he nõt erû, ta po só al mos is tál ló pa do zat ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Szi vár gás men tes, sík és csú szás men tes pa do zat fe lü let, sé rü lést nem oko zó ki vi tel lel.
– A pi he nõ tér rõl le szi vár gó trá gya lé, il let ve a le ta po sott trá gya el tá vo lí tá sá ra al kal mas pa do zat ki ala kí tá sa.
– Szi lárd sá gi lag mé re te zett be ton pa do zat szi vár gás men tes és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló, víz zá ró
ki ala kí tá sa.
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EK – Korábbi padozat és tartóelemeinek bontása, betonrészek feltörése és elszállítása.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Építési munkák, betonozás anyagai a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunka költség.

1.2.1.1.9. Mû anyag ta po só rá csos pa do zat ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést,

to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és/vagy épí té sze ti ter ve zés.
– Az ál lat vé del mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ta po só rács ele mek be épí té se a sta bil fel fek vés biz to sí tá sá val.
– A be épí tett ta po só rács ele mek ál lat vé del mi szem pont ból tör té nõ, ál lat or vos ál ta li el len õr zé sé nek iga zo lá sa.

EK – Rács pad lók be szer zé se, te lep hely re szál lít va.
– Rács pad ló ki ala kí tá sá hoz tar tó- és rög zí tõ ele mek be sze re lé se.
– Emelt szin tû rács pa do zat ese tén a be já ra ti fel haj tók ki épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.1.10. Fel szín alat ti trá gya el ve ze tõ mû anyag ge rinc csõ ve ze ték ki ala kí tá sa az istállón be lül
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést,

to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és/vagy épí té sze ti ter ve zés.
– A trá gya pin cé ben vagy la gú ná ban ter me lõ dõ trá gya össze gyûj té sé re és szi vár gás men tes el tá vo lí tá sá ra szol gá ló,
ta laj ban fek võ ge rinc csõ ve ze ték ki épí té se.
– A trá gya szál lí tó csõ rend szer el zá ró dás és el tö mõ dés esé lyé nek mi ni ma li zá lá sát szol gá ló ter ve zés és ki vi te le zés.
– A kor ró zi ó nak, a trá gya ve gyi ha tá sa i nak el len ál ló anyag ból ké szült trá gya el ve ze tõ ele mek al kal ma zá sa.

EK – A trá gya szál lí tó csõ há ló zat ele mek be szer zé se, te lep hely re szál lít va.
– A csõ há ló zat le fek te té sét szol gá ló föld mun kák (ta laj ásás, egyen ge tés, ágyás ré teg fel töl tés stb.).
– A szük sé ges tech no ló gi ai sze re lé si mun kák anya gai.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.1.11. Is tál ló pa do zat asz falt bo rí tá sa
MT – A pa do zat fel újí tás szint jé nek és ki ala kí tá sá nak ter ve zé se.

– A ko ráb bi fe lü let tisz tí tá sa, tör me lék men te sí té se, fe lü let elõ ké szí té se.
– Ta pa dást se gí tõ anyag ré teg fel hor dá sa.
– A terv sze rin ti vas tag sá gú asz falt ré teg fel vi te le, be dol go zá sa, sík já nak ki ala kí tá sa.

EK – A tisz tí tás és fe lü let-elõ ké szí tés anyag- és gépi mun ka költ sé gei.
– A kö tõ anyag költ sé ge.
– Az asz falt ré teg ké szí tés anyag- és gépi mun ka költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.2.1. Csör lõs, trá gya szá nos trá gya ki hú zó be ren de zés be épí té se
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti és mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Adott szint ben egyen le tes, sík te rep (tü kör) ki ala kí tá sa tá masz tó ré teg te rí té sé vel a trá gya gyûj tõ vá lyú alá.
– Az al mos trá gya gyûj té sé re szol gá ló szi vár gás men tes, a trá gya kor ró zi ós ha tá sa it és az el tá vo lí tó be ren de zés
kop ta tá sát álló fe lü let kép zé sû be ton vá lyú ki ala kí tá sa.
– A terv nek meg fe le lõ (szi lárd sá gi lag mé re te zett) csör lõ tá masz ki ala kí tá sa.
– A vil la mos ság biz ton sá gi sza bá lyok nak iga zol tan meg fe le lõ vil la mos táp ve ze ték ki épí té se me cha ni kai túl ter he lés
el le ni vé de lem mel, kap cso ló szek rénnyel.

EK – Ko ráb bi pa do zat, egyéb mû tár gyak fel tö ré se, el szál lí tá sa.
– Több épü let ki szol gá lá sá hoz a be ren de zés át te le pí té sé re sín rend szer ki épí té se anyag költ sé ge.
– Gyûj tõ csa tor na föld- és be to no zá si mun kák költ sé gei.
– A be ren de zés üzem be ál lí tá sá hoz szük sé ges la ka tos- és vil la mos-sze re lõ mun kák anyag költ sé ge.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.2.2. Me cha ni kus, pa do zat ba épí tett trá gya ki hú zó te le pí té se
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti és mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A trá gya gyûj tõ be ton csa tor na meg épí té se szi vár gás men tes, a trá gya kor ró zi ós ha tá sa it és az el tá vo lí tó be ren de zés
kop ta tá sát álló be ton fe lü let tel.
– A meg haj tó és mû köd te tõ egy ség (haj tás ház) sta bil rög zí té sét biz to sí tó be ton al épít mény (akna) ki ala kí tá sa.
– A kor ró zió ál ló ki vi te lû, a szi lárd sá gi igény be vé te lek nek el len ál ló me cha ni kus trá gya ki hú zó be ren de zés be épí té se.
– A vil la mos ság biz ton sá gi sza bá lyok nak meg fe le lõ vil la mos táp ve ze ték ki épí té se túl ter he lés el le ni vé de lem mel,
kap cso ló szek rénnyel.
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– A mû köd te tést (üte me zést) ve zér lõ, üzem biz tos elekt ro ni ka be épí té se, be ál lí tá sa.
– Üzem be he lye zés és a ke ze lõk mun ka biz ton sá gi ok ta tá sa.

EK – A ko ráb bi pa do zat, egyéb mû tár gyak fel tö ré se, el szál lí tá sa.
– Föld mun kák, a ki ter melt fö lös anyag el szál lí tá sá val.
– Va salt be ton ké szí tés anya gai terv sze rint a csat la ko zó la ka tos- és ács mun kák kal.
– A trá gya el tá vo lí tó ve ze tõ ele me i nek anyag költ sé gei.
– A trá gya el tá vo lí tó be épí té sé hez a szük sé ges la ka tos- és vil la mos-sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.2.3. Ke reszt irá nyú trá gya ki hor dó be ren de zés ma gas ba hor dó priz má zó val
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A trá gya ak na szi vár gás men tes ki be to no zá sa a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló ki vi tel ben, a rög zí tõ- és
csat la ko zó ele mek be épí té sé vel.
– Az al mos trá gya át adó ga rat, a meg haj tó, ill. a fer de fel hor dó rész egy sé gek be épí té se.
– A vil la mos ság biz ton sá gi sza bá lyok nak iga zol tan meg fe le lõ vil la mos táp ve ze ték ki épí té se és be kö té se (túl ter he lés
el le ni vé de lem mel, kap cso ló szek rénnyel).

EK – A ko ráb bi pa do zat, egyéb mû tár gyak fel tö ré se, el szál lí tá sa.
– Föld mun kák, a ki ter melt fö lös anyag el szál lí tá sá val.
– Va salt be ton ak na ké szí tés anyag költ sé gei terv sze rint a csat la ko zó la ka tos- és ács mun kák kal.
– A ma gas ba hor dó priz má zó be épí té sé hez szük sé ges la ka tos- és vil la mos-sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.2.4. Be épí tett fel sõ pá lyás al mo zó be ren de zés lé te sí té se
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó

tech no ló gi ai ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Ter vek nek meg fe le lõ, a biz ton sá gos üze me lést le he tõ vé tevõ fel sõ pá lyás tar tó szer ke zet ki épí té se.
– Az ál la tok fe lett el ha la dó an mû kö dõ, a napi al mo zás hoz ele gen dõ tel je sít mé nyû alom ki szó ró be ren de zés be épí té se.

EK – Tar tó- és váz szer ke zet la ka tos mun ká i nak anyag költ sé ge.
– A be épí ten dõ váz ele mek és az al mo zó gép be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– A be épí tés hez szük sé ges kõ mû ves és vil lany sze re lõ mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.3.1. Ma gas nyo má sú, vi zes mo só-fer tõt le ní tõ be ren de zés
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó be ren de zés ki vá lasz tá sa, al kal ma zá sá nak tech no ló gi ai ter ve zé se.
– Leg alább 100 bar nyo má sig sza bá lyoz ha tó, 8 l/min. víz szál lí tást el érõ, vál toz tat ha tó mo só su gár for má jú fej jel
mo sás ra, és sza bá lyoz ha tó vegy szer-kon cent rá ci ó val fer tõt le ní tés re is al kal mas, fo lya ma tos üze mel te tés re mé re te zett
ipa ri ki vi te lû, ma gas nyo má sú, vi zes mo só-fer tõt le ní tõ be ren de zés be szer zé se.
– Az is tál ló tech no ló gi á hoz il lesz ke dõ ki osz tá sú víz- és vil la mos csat la ko zó he lyek ki épí té se.

EK – A ma gas nyo má sú, vi zes mo só-fer tõt le ní tõ be ren de zés be szer zé se.
– Víz- és vil la mos csat la ko zó he lyek ki épí té sé hez szük sé ges anya gok, sze rel vé nyek be szer zé se.
– Sta bil be épí tés ese tén a ma gas nyo má sú el osz tó fém, ill. mû anyag csõ ve ze ték ki épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.1.3.2. Ae ro sol ge ne rá tor be épí té se
MT – Az ae ro sol ge ne rá tor al kal ma zá sá nak tech no ló gi ai ter ve zé se.

– Az ál lat tar tás ban hasz ná la tos ke ze lõ- és vegy sze rek ae ro sol for má já ban tör té nõ ki jut ta tá sá ra, al mos
trá gya tech no ló gia ese tén az alom elõ ke ze lé sé re is al kal mas ae ro sol ge ne rá tor be épí té se, jel lem zõ en 10 mik ro mé ter
kö rü li, de a 30 mik ro mé tert el nem érõ csepp mé ret tel, a ke ze len dõ te rek mé re té hez il lesz ke dõ en ter ve zett ki jut ta tá si
tel je sít ménnyel.
– A vil la mos csat la ko zá si he lyek és tar tó áll vá nyok ki épí té se.

EK – A tech no ló gi ai terv ben meg ha tá ro zott pa ra mé te rek kel ren del ke zõ ae ro sol ge ne rá tor be szer zé se.
– Vil la mos és la ka tos sze re lé si anya gok be szer zé se.
– A vil la mos csat la ko zá sok ki épí té sé vel kap cso la tos, re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.1.1. Nyi tott, trá gya lé-el ve ze tõ be to no zott csa tor na ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A trá gya lé-csa tor na pro fil ki mé lyí té se a ta laj ban, tá masz tó ré teg te rí té sé vel.
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– Az is tál lók ban vagy/és be to no zott ki fu tó kon ke let ke zõ trá gya mennyi ség szál lí tá sá ra al kal mas, leg alább 5 dm3/s
át eresz tõ ké pes sé gû be ton csa tor na meg épí té se szi vár gás men tes, és a trá gya kor ró zi ós ha tás nak el len ál ló ki vi tel ben
hely szí ni be to no zás sal, vagy elõ re gyár tott ele mek fel hasz ná lá sá val.
– A csa tor na pro fil ja a tech no ló gi ai mé re te zés kor ter ve zett nek fe lel jen meg, és a tel jes hossz ban biz to sít sa az
el tö mõ dés- és el zá ró dás-men tes sé get.

EK – Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Va salt be ton el ve ze tõ csa tor na meg épí té se, a kap cso ló dó la ka tos- és zsa lu zá si mun kák anyag költ sé ge.
– Csa tor na fe lü let re mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.1.2. Fel szín alat ti be ton ele mes zárt trá gya el ve ze tõ csa tor na ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Az is tál lók ban vagy/és be to no zott ki fu tó kon ke let ke zõ – leg alább 1 napi – trá gya mennyi ség biz ton sá gos, ter ve zett
távú szál lí tá sá ra al kal mas csa tor na árok ki ala kí tá sa.
– A mé re te zés sze rin ti szál lí tá si ka pa ci tá sú csa tor na ki ala kí tá sa, amely tel jes hossz ban biz to sít ja az el tö mõ dés- és
el zá ró dás-men tes sé get.
– Szi vár gás men tes és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló be ton csa tor na ki ala kí tá sa a be ton ele mek
csat la ko zá sa i nak szi vár gás men tes tö mí té sé vel.
– A csa tor na el tö mõ dés el há rí tá sá ra ter ve zett tisz tí tó nyí lá sok ki ala kí tá sa.

EK – Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Köz mû fel tá rás, köz mû át he lye zés.
– Elõ re gyár tott be ton csa tor na ele mek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal, ill. a hely szí ni be to no zás költ sé gei.
– A be ton ele mek el he lye zé sé nek és össze kö té sé nek anya gai, gépi mun kái.
– Az ej tõ- és tisz tí tó ak nák ki épí té se.
– Út alat ti át ve ze té sek nél szük sé ges meg erõ sí té sek ki ala kí tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.1.3. Fel szín alat ti trá gya el ve ze tõ mû anyag csõ rend szer ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Az is tál lók ban vagy/és be to no zott ki fu tó kon ke let ke zõ trá gya mennyi ség – tech no ló gia ál tal elõ írt idõ kö zön ként
tör té nõ – biz ton sá gos, ta laj szint alat ti szál lí tá sá ra al kal mas csõ ve ze ték ár ká nak ki ala kí tá sa tá masz tó ré teg te rí té sé vel.
– A mû anyag csõ rend szer ele me i nek szi vár gás men tes össze sze re lé se és le fek te té se a terv sze rin ti szin tek nek
meg fe le lõ en.

EK – Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Köz mû fel tá rás, köz mû át he lye zés anya gai, gépi mun kái.
– A mû anyag csa tor na ele mek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– A csa tor na ele mek el he lye zé sé nek és össze kö té sé nek gépi mun kái.
– Az ej tõ- és tisz tí tó ak nák ki épí té se.
– Út alat ti át ve ze té sek nél szük sé ges meg erõ sí té sek ki ala kí tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.1.4. Be ton gyûj tõ-át eme lõ akna ki ala kí tá sa, be- és ki tá ro ló, ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló szi vattyúk kal
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A híg trá gya be- és el ve ze tõ nyí lá sok ki ala kí tá sa az el tö mõ dés- és szi vár gásmen tes ség biz to sí tá sá val.
– A trá gya ak na al já nak és ol da la i nak ki be to no zá sa a szi lárd sá gi kö ve tel mé nyek nek és gé pé sze ti igé nyek nek
meg fe le lõ en, a szi vár gás men tes ség és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló ki vi tel biz to sí tá sá val.
– Hid ra u li kus ke ve rés re-ho mo ge ni zá lás ra is al kal mas át eme lõ, ill. to váb bí tó szi vattyú be épí té se a tar tó- és rög zí tõ
ele mek kel, majd csõ ve ze ték re kö té se.
– A szi vattyú biz ton sá gos és bal eset men tes üze mel te té sé hez szük sé ges ke ze lõ ál lás ki ala kí tá sa, a vil la mos csat la ko zó
ve ze ték és kap cso ló szek rény ki épí té se.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem a ke ze lõk ok ta tá sá val.

EK – A ko ráb bi szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré sé nek gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Ürí tõ, el zá ró sze rel vé nyek, el ve ze tõ csa tor nák be épí té se.
– Be ton ak na ele me i nek meg épí té se a kap cso ló dó vas sze re lé si és zsa lu zá si mun kák kal.
– Terv sze rin ti szi vattyú tar tó- és csat la ko zó ele mek meg épí té se.
– Ak na fe lü let re mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le.
– Ke ve rõ, ho mo ge ni zá ló és át eme lõ szi vattyúk be szer zé se és be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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1.2.2.1.5. Szál lí tó sza la gos trá gya moz ga tás ki épí té se
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– A trá gya szál lí tó sza lag be épí té se az egyes épü le tek kö zöt ti szál lí tás ra.
– A szál lí tó sza lag bur ko lá sa kül sõ kör nye ze ti ha tá sok el len.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem a ke ze lõk ok ta tá sá val.

EK – A trá gya szál lí tó be ren de zés ele me i nek be szer zé se.
– A szál lí tó sza lag sze re lé sé hez anya gok be szer zé se és a védõ bur ko lás la ka tos mun kák anya gai.
– Vil la mos sze re lé si anya gok be szer zé se, be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.2.1. Szi ge telt be ton al mos-trá gya tá ro ló tér ki ala kí tá sa ol dal fa lak kal, trá gya lé/csur ga lék víz-gyûj tõ vel
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A kör nye zet vé del mi és a kap cso ló dó egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek való meg fe le lés iga zo lá sa.
– A trá gya mennyi ség tá ro lá sá ra al kal mas tá ro ló tér hez az egyen le tes, sík ta laj fe lü let ki ala kí tá sa (ta laj tü kör
ki ala kí tá sa).
– A terv sze rin ti, de leg fel jebb a tá ro lan dó trá gya 5-10%-ának meg fe le lõ tér fo ga tú csur ga lék lé tá ro zó föld med ré nek
ki ala kí tá sa.
– Szórt, ki egyen lí tõ ka vics, ill. ho mok ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá.
– A trá gya szál lí tó és moz ga tó gé pek ter he lé sét is fi gye lem be vevõ mé re te zés sel ki szá mí tott mé re tû és mi nõ sé gû
be ton alj zat ki ala kí tá sa, te her hor dó ré teg te rí tés sel, va sa lás sal, az ol dal fa lak rög zí tõ ele me i nek be épí té sé vel.
– Lej tõs víz zá ró szi ge te lés, vagy víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló ta ka ró be ton ké szí té se fo lyó kák kal a tá ro ló
alap le me zen úgy, hogy az el szi vár gó trá gya lét a csur ga lék lé tá ro zó ba ve zes se.
– Ol dal só trá gya tám fal-ele mek ki ala kí tá sa, il let ve szi vár gás men tes be épí té se trá gya lé el ve ze tõ vá lyúk kal úgy, hogy a
trá gya ka zal leg alább 2 mé ter ma gas ság ban fel hal moz ha tó le gyen.
– Trá gya lé és csur ga lék víz tá ro zó szi vár gás men tes ki ala kí tá sa.
– A tá ro ló be já ra tá nak szál lí tá si út hoz való szi lárd bur ko la tú csat la koz ta tá sa, le he tõ vé téve min den idõ já rá si
kö rül mé nyek kö zött a biz ton sá gos és szak sze rû trá gya ke ze lést, szál lí tást.

EK – A ko ráb bi szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se és el szál lí tá sa gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Kész be ton ele mek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anya gai a tá ro ló tér és csur ga lék lé tá ro zó meg épí té sé nél.
– Ürí tõ, ill. vissza lo cso ló szi vattyú és csat la ko zó csõ ele mek be szer zé se, sze re lé si mun ká i nak anya gai.
– Tá ro lófe lü let re mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le terv sze rint.
– Am mó nia- és szag emisszió csök ken tõ zá ró ré teg, ta ka ró fe dél, ta ka ró pony va vagy egyéb tech no ló gi ai esz köz és
be ren de zés ki épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.2.2. Sík be ton ka rám te rü let ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést,

to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Egyen le tes, sík ta laj fe lü let ki ala kí tá sa szórt, ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sá val az alj zat be ton alá.
– Szi ge telt, tö mör szi vár gás men tes ka rám pa do zat sík be ton ki ala kí tás hé zag- és csú szás men tes fe lü let tel, trá gya
kor ró zi ó nak el len ál ló ki vi tel ben.
– A pa do zat lej tés sel tör té nõ ki vi te le zé se a trá gya csa tor na vagy a csur ga lék lé gyûj tõ fo lyó ka, csa tor na irá nyá ba.
– A ka rám fal rög zí tõ ele mek be épí té se.

EK – A ko ráb bi szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se és el szál lí tá sa gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anyag költ sé gei a be ton bur ko lat meg épí té sé nél te lep hely re szál lí tás sal.
– Tá ro lófe lü let re mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi tel terv sze rin ti anya gai.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség

1.2.2.2.3. Al mos trá gya át me ne ti tá ro ló szi ge telt, be ton tál ca ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés a tech no ló gi á ban elõ írt idõ in ter val lum hoz
tar to zó trá gya mennyi ség tá ro lá sá ra al kal mas.
– A fel szí ni vagy süllyesz tett tá ro ló tér hez egyen le tes, sík ta laj fe lü let ki ala kí tá sa, szórt, ki egyen lí tõ ka vics ré teg
biz to sí tá sá val.
– A trá gya szál lí tó és moz ga tó gé pek ter he lé sét is fi gye lem be vevõ mé re te zés sel ki szá mí tott mé re tû és mi nõ sé gû
be ton alj zat ki ala kí tá sa, vas be ton sze re lés sel, ol dal pe rem mel.
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– Víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sá nak el len ál ló ta ka ró be ton ké szí té se az el fo lyást, el szi vár gást meg gát ló
tál ca pe re mek vagy ol dal fa lak be to no zá sá val együtt.
– Az üzem biz tos trá gya el tá vo lí tást le he tõ vé tevõ csat la ko zá sok (trá gya ürí tõ nyí lá sok, trá gya vá lyúk) ki ala kí tá sa.
– A tá ro ló te le pi út hoz való szi lárd bur ko la tú csat la koz ta tá sa a biz ton sá gos és be- és ki szál lí tás meg ol dá sá ra.

EK – A szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se, el szál lí tá sa.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anya ga i nak be szer zé se, az épí tés gépi mun ká i nak költ sé gei a trá gya tál ca
meg épí té sé nél.
– A tá ro lófe lü let re fel vitt mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg terv sze rin ti anya gai.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.2.4. Szi ge telt, is tál ló hoz, ill. ki fu tó hoz kap cso ló dó, trá gya át me ne ti tá ro ló be ton tál ca, ill. akna ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés a tech no ló gi á ban elõ írt idõ in ter val lum hoz
tar to zó trá gya mennyi ség tá ro lá sá ra.
– A tá ro ló tér hez egyen le tes, sima ta laj fe lü le tû tá ro ló me der ki ala kí tá sa.
– Szórt, ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá.
– A trá gya szál lí tó és moz ga tó gé pek ter he lé sét is fi gye lem be vevõ mé re te zés sel ki szá mí tott mé re tû és mi nõ sé gû
be ton alj zat ki ala kí tá sa, te her hor dó ré teg te rí tés sel, be ton há ló sze re lés sel, ol dal pe rem va sa lás sal.
– Víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló ta ka ró be ton ké szí té se az el fo lyást, el szi vár gást meg gát ló
tál ca pe re mek vagy ol dal fa lak be to no zá sá val együtt.
– Az üzem biz tos trá gya el tá vo lí tást le he tõ vé tevõ csat la ko zá sok (trá gya ürí tõ nyí lá sok, trá gya vá lyúk) ki ala kí tá sa.

EK – A szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se, el szál lí tá sa gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anya ga i nak be szer zé se, épí té si mun kák anyag költ sé gei a trá gya tál ca
meg épí té sé nél.
– A tá ro lófe lü let re mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le terv sze rint.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.2.5. Mo no lit- és ele mes vas be ton híg trá gya-tá ro ló lé te sí té se a be sze relt gé pé sze ti esz kö zök kel (be- és ki tá ro ló szi vattyúk,
ko csi töl tõ ál lás, ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló szivattyúk)

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés. [Az épí ten dõ tá ro ló nak jog sza bály ban sze rep lõ Meg fe le lõ sé gi
Ta nú sít vánnyal vagy Szál lí tói Meg fe le lõ sé gi Nyi lat ko zat tal, ezek hi á nyá ban a kü lön jog sza bály sze rint az ele mek
trá gya tá ro lás ra való al kal mas sá gát ÉME vagy ETA (Eu ró pai Mû sza ki En ge dély) is iga zol hat ja.]
– A kör nye zet vé del mi és a kap cso ló dó egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek való meg fe le lés iga zo lá sa.
– A trá gya mennyi ség tá ro lá sá ra al kal mas tá ro ló tér hez az egyen le tes, sík ta laj fe lü let (ta laj tü kör) ki ala kí tá sa a fel szí nen, 
ill. a ter ve zett süllyesz tés nek meg fe le lõ szin ten, ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sá val az alj zat be ton alá.
– A trá gya ter he lés nek meg fe le lõ en mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló vas be ton fe nék le mez
ki ala kí tá sa, az ol dal fa lak rög zí tõ ele me i nek be épí té sé vel.
– A tá ro zó ol dal fa lá nak ki ala kí tá sa zsa lu zás sal vagy az elõ re gyár tott ele mek tö mí tett össze il lesz té sé vel meg fe le lõ
szi lárd sá gú, szivár gás men tes és a t rá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló ki vi te lû le gyen.
– A gé pé sze ti be ren de zé sek ál lá sa i nak, ál lás szer ke ze te i nek terv sze rin ti ki épí té se.
– A tá ro ló be já ra tá nak szál lí tá si út hoz való szi lárd bur ko la tú csat la koz ta tá sa.
– Vé dõ ke rí tés, ill. kor lát lé te sí té se a 150 cm-nél ala cso nyabb fal pe rem ma gas ság gal ren del ke zõ tá ro zók ese té ben.

EK – A szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se, el tá vo lí tá sa gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anya ga i nak, va la mint az elõ re gyár tott be ton ele mek be szer zé se,
be épí té sé hez szük sé ges anya gai.
– Terv elõ írás ese tén szi vár gás jel zõ rend szer be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
– A tárolófelületre terv elõ írás ese tén mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le.
– Gé pé sze ti és la ka tos be ren de zé sek be szer zé se, sze re lé si anya gai.
– Am mó nia- és szag-emisszió csök ken tõ zá ró ré teg, ta ka ró fe dél, ta ka ró pony va vagy egyéb tech no ló gi ai esz köz és
be ren de zés ki épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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1.2.2.2.6. Fém le me zes, mû anyag vagy üveg szá las szer ke ze tû híg trá gya tá ro ló tar tály lé te sí té se a be sze relt gé pé sze ti esz kö zök kel
(be- és ki tá ro ló szi vattyúk, ko csi töl tõ ál lás, keverõ-homogenizáló szivattyúk)

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Ipa ri gyárt má nyok ese tén a gyár tók nak a tel jes híg trá gya tá ro ló ra, mint kész ter mék re kell Meg fe le lõ sé gi
Nyi lat ko za tot biz to sí ta nia.
– A kör nye zet vé del mi és a kap cso ló dó egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek való meg fe le lés iga zo lá sa.
– A trá gya mennyi ség tá ro lá sá ra al kal mas tá ro ló tér ala po zá sá hoz az egyen le tes, sík ta laj fe lü let (ta laj tü kör) ki ala kí tá sa.
– Szórt, ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá.
– A trá gya ter he lés nek meg fe le lõ en mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló be ton fe nék le mez
ki ala kí tá sa, te her hor dó ré teg te rí tés sel, va sa lás sal, ill. az ol dal fa lak tar tó osz lo pa i nak vagy rög zí tõ ele me i nek
be épí té sé vel.
– A tá ro zó ol dal fal le me ze i nek fel sze re lé se, épí té se úgy, hogy a sta ti kai szi lárd ság és a szi vár gás men tes ség biz to sí tott
le gyen.
– A gé pé sze ti be ren de zé sek ál lá sa i nak, ál lás szer ke ze te i nek, to váb bá a híg trá gya szál lí tó csõ há ló zat ra csat la ko zá si
pon tok nak a terv sze rin ti ki ala kí tá sa.
– A tá ro ló be já ra tá nak szál lí tá si út hoz való szi lárd bur ko la tú csat la koz ta tá sa, le he tõ vé téve min den idõ já rá si
kö rül mé nyek kö zött a biz ton sá gos és szak sze rû trá gya ke ze lést, szál lí tást.

EK – Az ala po zás föld mun kái a fö lös anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák anyag költ sé gei.
– A tá ro ló tar tály ele mek be szer zé se hely szín re szál lít va.
– Tar tály ele mek tö mí té se, sze re lé se anyag költ sé gei.
– Gé pé sze ti be ren de zé sek, szi vattyúk be szer zé se, be épí té se.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.
– Am mó nia- és szag emisszió csök ken tõ zá ró ré teg, ta ka ró fe dél, ta ka ró pony va vagy egyéb tech no ló gi ai esz köz és
be ren de zés ki épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.2.7. Szi vár gás men tes, szi vár gás jel zõ vel el lá tott trá gya tá ro ló föld me den ce lé te sí té se a be sze relt gé pé sze ti esz kö zök kel (be-
és ki tá ro ló szi vattyúk, ko csi töl tõ ál lás, keverõ-homogenizáló szivattyúk)

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés a ta laj vi szo nyok és a ta laj víz szint
fi gye lem be vé te lé vel.
– A kör nye zet vé del mi és a kap cso ló dó egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek való meg fe le lés iga zo lá sa.
– A trá gya mennyi ség tá ro lá sá ra al kal mas tá ro ló tér hez a terv sze rin ti egyen le tes ta laj fe lü le tû fe lü le tek kel ren del ke zõ
me der ki ásá sa a kap cso ló dó ta laj mun kák kal.
– A trá gya ter he lés nek meg fe le lõ en mé re te zett ol dal fal, gát ki ala kí tá sa tö mö rí tés sel, majd a szi vár gás ér zé ke lõ rend szer 
ele me i nek be épí té se.
– Tá masz tó-vé dõ ré teg (pl. geo tex tí lia) el he lye zé se a fó lia ré teg alá, terv sze rint.
– A gé pé sze ti be ren de zé sek ál lá sa i nak, be ton mû tár gyak nak ki ala kí tá sa.
– A szi vár gás men tes sé get biz to sí tó meg fe le lõ en ru gal mas fó lia ré teg le te rí té se, kon fek ci o ná ló össze he gesz té se a fó lia
le me zek egy más hoz kap cso lá sá val, il let ve a mû tár gyak hoz, egyéb csat la ko zó ele mek hez való il lesz té sé vel, a zá rás
egyen kén ti be vizs gá lá sá val.
– Bé le lé sé re csak Épí tés ügyi Mû sza ki En ge déllyel (ÉME) vagy ta nú sít vánnyal ren del ke zõ fó li ák, ill. mû anya gok
hasz nál ha tók fel, ame lyek föld me den cés híg trá gya tá ro lók ban való al kal maz ha tó sá ga, UV ál ló sá ga a 20 évet
meg ha la dó elv árt élet tar tam ra iga zolt.
– A tá ro ló be já ra tá nak szál lí tá si út hoz való szi lárd bur ko la tú csat la koz ta tá sa.
– A terv sze rin ti vé dõ ke rí tés, ill. kor lát lé te sí té se.

EK – Az ala po zás föld mun kái a ki ter melt anyag be épí té sé vel.
– Szi vár gás jel zõ rend szer be épí té sé nek anyag költ sé gei.
– Fó lia le me zek, gé pé sze ti és la ka tos szer ke ze tek be szer zé se, hely szín re szál lí tás sal.
– Szi ge te lõ fó lia ele mek kon fek ci o ná lá sa, szi vár gás men tes ség tel jes körû el len õr zé sé nek költ sé gei.
– Gé pé sze ti be ren de zé sek, szi vattyúk be szer zé se, sze re lé si anya gai.
– Am mó nia- és szag emisszió csök ken tõ ta ka ró fó lia be szer zé se, be sze re lé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.
– Am mó nia- és szag emisszió csök ken tõ zá ró ré teg, ta ka ró fe dél, ta ka ró pony va vagy egyéb tech no ló gi ai esz köz és
be ren de zés ki épí té se.

1.2.2.2.8. Szi ge telt be ton alj za tú, fe dett trá gya tá ro ló szín lé te sí té se
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A kör nye zet vé del mi és a kap cso ló dó egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek való meg fe le lés iga zo lá sa.
– A szi lárd trá gya mennyi ség tá ro lá sá ra al kal mas tá ro ló tér hez az egyen le tes, sima ta laj fe lü let biz to sí tá sa.
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– Ta laj tü kör ki ala kí tá sa szórt, ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sá val az alj zat be ton alá.
– A trá gya szál lí tó és moz ga tó gé pek ter he lé sét is fi gye lem be vevõ mé re te zés sel ter ve zett vas be ton alj zat (alap le mez)
ki ala kí tá sa, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló ki vi tel ben, az ol dal fa lak tar tó osz lo pa i nak, ill. rög zí tõ ele me i nek
be épí té sé vel.
– A tá ro lan dó trá gya ré teg vas tag sá gá nak meg fe le lõ ma gas sá gú víz zá ró be ton ol dal fal ki ala kí tá sa.
– A tá ro ló be já ra tá nak szál lí tá si út hoz való szi lárd bur ko la tú csat la koz ta tá sa.

EK – A ko ráb bi bur ko la tok, mû tár gyak bon tá si mun kái el szál lí tás sal.
– Föld mun kák, az ala po zás és a tá masz tó ol dal fal és be ton épí té si mun kák hoz szük sé ges anya gok be szer zé se,
be épí té se.
– A tar tó osz lo pok, a te tõ szer ke zet és az ol dal bo rí tás terv sze rin ti anya ga i nak be szer zé se.
– A tá ro zó ol dal bur ko la tai meg épí té sé nek anyag költ sé gei.
– A trá gya ke ze lõ, -szál lí tó és -moz ga tó be ren de zé sek biz ton sá gos ki- és be te le pí té sét, moz gá sát biz to sí tó aj tók,
to váb bá a szel lõ zést és ter mé sze tes fényt biz to sí tó ab la kok, ill. nyí lá sok be épí té sé nek anyag költ sé gei.

1.2.2.2.9. Meg lé võ trá gya tá ro ló me den ce szi vár gás men te sí té se fó lia szi ge te lés sel
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A trá gya tá ro ló me den ce ma ra dék ta lan, a mû sza ki ál la pot fel mé ré sét és a to váb bi mun ká kat le he tõ vé tevõ
ki ta ka rí tá sa.
– A trá gya tá ro ló bel sõ fe lü le te i nek tisz tí tá sa, a fe lü le tek szi lár dí tá sa, a foly to nos sá gi hi á nyok ja ví tá sa.
– A szi vár gás men tes sé get és kor ró zió ál ló sá got kel lõ ru gal mas ság gal, de for mál ha tó ság gal biz to sí tó fó lia ré teg te rí té se,
rög zí té se és kon fek ci o ná lá sa, a he gesz té sek tel jes körû el len õr zé se a tol dá sok nál és a csat la ko zó sze rel vé nyek nél.
– A meg hi bá so dást, ill. a kör nye zet vé del mi fel ügye le tet le he tõ vé tévõ szi vár gás ér zé ke lõ rend szer ki jel zõ ele me i nek
be épí té se.
– Vé dõ ke rí tés, ill. kor lát lé te sí té se a terv sze rint.

EK – A trá gya tá ro ló üle dé ke i nek el tá vo lí tá sa, a fe lü le tek tisz tí tá sa és hely re ál lí tá sa.
– A szi ge te lõ fó lia el he lye zé se, rög zí té se, kon fek ci o ná lá sa, az el len õr zé sek el vég zé se.
– A gé pé sze ti be ren de zé sek (ke ve rõk, szi vattyúk, ko csi töl tõ ál lás stb.) és tar to zé ka ik be szer zé sé nek és sze re lé si
anya ga i nak költ sé gei.
– Am mó nia- és szag emisszió csök ken tõ zá ró ré teg, ta ka ró fe dél, ta ka ró pony va vagy egyéb tech no ló gi ai esz köz és
be ren de zés ki épí té se.

1.2.2.2.10. Meg lé võ trá gya tá ro ló me den ce szi vár gás men te sí té se be to no zás sal
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A trá gya tá ró ló me den ce ma ra dék ta lan, a mû sza ki ál la pot fel mé ré sét és a to váb bi mun ká kat le he tõ vé tevõ
ki ta ka rí tá sa.
– Terv sze rin ti szi vár gás ér zé ke lõ rend szer ki jel zõ ele me i nek be épí té se.
– Be ton trá gya tá ro lók bel sõ fe lü le te i nek mo sás sal tör té nõ tisz tí tá sa a re pe dé sek és eset le ges szer ke ze ti hi bák ész le lé se
ér de ké ben, majd ezek ki ja ví tá sa.
– Víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló vas be ton fe nék le mez és ol dal fa li bur ko la tok épí té se a gé pé sze ti
be ren de zé sek csat la ko zó ele me i nek be épí té sé vel.
– Vé dõ ke rí tés, ill. kor lát lé te sí té se, az 1 mé ter 50 cm-nél ki sebb fal pe rem ma gas ság gal ren del ke zõ tá ro zók ese té ben.

EK – A trá gya tá ro ló üle dé ke i nek el tá vo lí tá sa, a fe lü le tek tisz tí tá sa és hely re ál lí tá sa.
– Be ton- és vas be ton épí té si-sze re lé si mun kák gé pi- és anyag költ sé gei.
– A gé pé sze ti be ren de zé sek (ke ve rõk, szi vattyúk, ko csi töl tõ ál lás stb.) és tar to zé ka ik be szer zé sé nek és be épí té sé nek
anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
– Am mó nia- és szag emisszió csök ken tõ zá ró ré teg, ta ka ró fe dél, ta ka ró pony va vagy egyéb tech no ló gi ai esz köz és
be ren de zés ki épí té se.

1.2.2.2.11. Zárt, mû anyag töm lõs híg trá gya tá ro ló lé te sí té se a be- és ki tá ro lás, a ke ve rés és ho mo ge ni zá lás gépi be ren de zé se i vel
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés a ta laj vi szo nyok és a ta laj víz szint
fi gye lem be vé te lé vel.
– A kör nye zet vé del mi és a kap cso ló dó egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek való meg fe le lés iga zo lá sa. 
– A trá gya mennyi ség tá ro lá sá ra al kal mas tá ro ló tér hez a terv sze rin ti egyen le tes ta laj fe lü le tû fe lü le tek kel ren del ke zõ
me der ki ásá sa a kap cso ló dó ta laj mun kák kal.
– A trá gya ter he lés nek meg fe le lõ en mé re te zett ol dal fal, gát ki ala kí tá sa tö mö rí tés sel, majd a szi vár gás ér zé ke lõ rend szer 
ele me i nek be épí té se.
– A gé pé sze ti be ren de zé sek ál lá sa i nak, be ton mû tár gyak nak ki ala kí tá sa.
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– Csak Épí tés ügyi Mû sza ki En ge déllyel (ÉME) vagy ta nú sít vánnyal ren del ke zõ fó lia töm lõ hasz nál ha tó fel, amely nek
híg trá gya tá ro ló ként való al kal maz ha tó sá ga UV ál ló sá ga a 20 évet meg ha la dó elv árt élet tar tam ra iga zolt.

EK – Az ala po zás föld mun kái a ki ter melt anyag be épí té sé vel.
– Szi vár gás jel zõ rend szer be szer zé sé nek költ sé gei, be épí tés anya gai.
– Fó li at öm lõs tá ro ló be szer zé se hely szín re szál lí tás sal, te le pí tés elõ írás sze rint.
– Gé pé sze ti be ren de zé sek, szi vattyúk be szer zé se, be épí té si anya gai.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.3.1. Be ton gyûj tõ-át eme lõ-ke ze lõ me den ce ki ala kí tá sa, ada go ló, be- és ki tá ro ló, ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló be ren de zé sek kel
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Szórt, ki egyen lí tõ só der- vagy ho mok ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá.
– A terv sze rin ti víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló vas be ton fe nék le mez és az ol dal fa lak ki ala kí tá sa
zsa lu zás sal, vagy az elõ re gyár tott ele mek tö mí tett össze il lesz té sé vel.
– Az akna le fe dé se, ill. vé dõ kor lát lé te sí té se.
– A gyûj tõ- és át eme lõ szi vattyúk be épí té se.
– A trá gya ke ze lés szük ség le te i nek meg fe le lõ ke ze lõ anya gok ada go ló i nak, be ke ve rõ egy sé ge i nek és egyéb gépi
esz kö ze i nek be épí té se.

EK – Föld mun kák a ki ter melt föld el szál lí tá sá val.
– Be to no zás anyag költ sé gei te lep hely re szál lít va, a ki vi te le zés anyag költ sé gei.
– A kap cso ló dó zsa lu zá si és la ka tos mun kák gépi mun ka- és anyag költ sé gei.
– Víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le be ton fe lü let re.
– A ke ze lõ gé pé sze ti be ren de zé se i nek (be ke ve rõk, szi vattyúk stb.) és tar to zé ka ik be szer zé sé nek és be épí té si
anya ga i nak költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.3.2. Szi lárd bur ko la tú, szi ge telt kom posz tá ló-trá gya tá ro ló tér ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az egyen le tes, sík ta laj fe lü let (ta laj tü kör) ki ala kí tá sa, szórt, ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá.
– A trá gya szál lí tó és moz ga tó és kom posz tá ló gé pek ter he lé sét is fi gye lem be vevõ mé re te zés sel ter ve zett vas be ton
alj zat (alap le mez) ki ala kí tá sa.
– Víz zá ró szi ge te lés, vagy víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló ta ka ró be ton ké szí té se a tá ro ló alap le me zen úgy,
hogy kis lej tés sel az el szi vár gó csur ga lék lét vagy csa pa dé kot egy gyûj tõ tér be ve zes se.
– A kom posz tá ló tér szál lí tá si út hoz való szi lárd bur ko la tú csat la koz ta tá sa, le he tõ vé téve így min den idõ já rá si
kö rül mé nyek kö zött a biz ton sá gos és szak sze rû kom posz tá lá si mun ka mû ve le te ket, és a szál lí tást.

EK – A ko ráb bi szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se és el szál lí tá sa gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek ki vi te le zé si anyag költ sé gei a be ton bur ko lat meg épí té sé nél, te lep hely re
szál lí tás sal.
– Be ton fe lü let re mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le terv sze rint.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.3.3. Híg trá gya fá zis bon tó be ren de zés ki épí té se me cha ni kus szét vá lasz tás ra al kal mas (dob szû rõ, csi gás prés) be ren de zés sel
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A fá zis bon tó be ren de zés és a meg fe le lõ ki szol gá lást biz to sí tó csat la ko zó gé pé sze ti be ren de zé sek tar tó szer ke ze te i nek 
ki vi te le zé se, a be ren de zé sek fel sze re lé se.
– A híg trá gya és fá zis bon tott híg rész szál lí tá sát vég zõ csõ ve ze ték csat la ko zá sok szi vár gás men tes, zárt rend sze ré nek
ki épí té se.
– A le vá lasz tott és ki ter melt szi lárd rész köz vet len fo ga dá sá ra szi ge telt be ton fo ga dó tér vagy pót ko csi ál lás ki ala kí tá sa.
– Pró ba üzem mel tör té nõ üzem be he lye zés, és a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – A ko ráb bi szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se és el szál lí tá sa gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anyag költ sé gei a be ton bur ko lat meg épí té sé nél te lep hely re szál lí tás sal.
– A gé pé sze ti be ren de zé sek, la ka tos szer ke ze tek és vil la mos sze re lé si anya gok be szer zé se, szál lí tá sa, be épí té si
anya gai.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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1.2.2.3.4. Szel lõz te té ses trá gya szá rí tá si tech no ló gia ki ala kí tá sa ket re ces ba rom fi tar tá si tech no ló gi ák hoz
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A be ren de zés rész egy sé ge i nek (szá rí tó le ve gõ ke ve rõ ház, el osz tó lég ve ze ték) a lég szál lí tó csõ ve ze ték és a
trá gya sza la gok fe let ti lég be fú vó ele mek tech no ló gi ai elõ írás nak, il let ve terv nek meg fe le lõ be épí té se.

EK – A szel lõz te té ses szá rí tó be ren de zés be épít he tõ ki egé szí tõ ele me i nek be szer zé se, be épí té si anya gai
– Vil la mos sze re lé si anya gok költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.3.5. Ae rob fer men tá ci ós trá gya ke ze lé si tech no ló gia ki ala kí tá sa zárt térben
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A szi lárd trá gya fer men tá ció, kom posz tá lás tech no ló gi ai át fu tá si ide jé nek meg fe le lõ mé re tû fer men tá ló tér (vá lyú)
szi vár gás men tes ki ala kí tá sa, be to no zá sa, a ke ve rõ, át for ga tó gép ve ze tõ ele me i nek be épí té sé vel.
– A be- és ki tá ro lás biz to sí tá sa a szál lí tó, ra ko dó gé pek mé re té nek meg fe le lõ en.

EK – Meg lé võ épü let szük sé ges bel sõ bon tá si mun ká i nak el vég zé se, nyí lás zá rók szük sé ges át ala kí tá sa, cse ré je.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek ki vi te le zé si anyag költ sé gei a be ton bur ko lat meg épí té sé nél te lep hely re
szál lí tás sal.
– A fer men tá lás, for ga tás, ki sze re lés be épí ten dõ gé pé sze ti be ren de zé se i nek be szer zé se, be épí té si anya gai.
– Vil la mos sze re lé si anya gok költ sé gei
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség

1.2.2.3.6. Meg lé võ híg trá gya ke ze lõ-ki jut ta tó rend sze rek fej lesz té sé hez ada go ló, vil la mos- és trak to ros haj tá sú be- és ki tá ro ló,
ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló berendezések be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést,
to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó mû sza ki és tech no ló gi ai ter ve zés.
– A be- és ki tá ro ló és/vagy ke ve rõ-ho mo ge ni zá ló szi vattyúk gé pé sze ti egy sé gek terv sze rin ti ka pa ci tás sal.
– A trá gya ke ze lés hez szük sé ges ada go lók, be ke ve rõk és egyéb ele mek be épí té se terv sze rin ti ki vi tel ben és
ka pa ci tás sal.
– A gépi be ren de zé sek vil la mos csat la ko zá sa i nak terv sze rin ti biz ton sá gos ki épí té se.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem.

EK – A gé pé sze ti be ren de zé sek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya ga i nak be szer zé se.
– Vil la mos sze re lé si anya gok be szer zé se.
– A trá gya ke ze lõ be ren de zés funk ci o ná lis vizs gá la tá nak költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.4.1. Híg trá gya fel szí ni ki jut ta tó, ill. ta laj ba in jek tá ló rend szer ki ala kí tá sa csé vél he tõ töm lõs be ren de zés sel
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó mû sza ki és tech no ló gi ai ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az át te le pít he tõ tran zit-tá ro ló váz szer ke ze té nek és bo rí tá sá nak terv sze rin ti ki ala kí tá sa, ill. be szer zé se és fel töl té se,
ki ön tö zõ be ren de zés hez csat la koz ta tás sal.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem le foly ta tá sa.

EK – A híg trá gya ki jut ta tás ra al kal mas csé vél he tõ ön tö zõ be ren de zés be szer zé se, hely szín re szál lí tás sal.
– Tran zit híg trá gya tá ro ló lé te sí tés anya gai, ill. be szer zé se.
– Trak tor meg haj tá sú ön tö zõ szi vattyú, gyors kap cso lá sú nyo mó csõ ido mok, va la mint a kon zo los ön tö zõ be ren de zés
be szer zé se.
– A re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka és a pró ba üzem költ sé gei.

1.2.2.4.2. Híg trá gya ki ön tö zé sé hez fel szín alat ti el osz tó csõ rend szer ki épí té se
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és mû sza ki ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A csõ há ló zat be épí té sé hez fagy ha tár alat ti mély sé gû árok há ló zat ki ásá sa.
– Zárt, a csat la ko zá sok nál is szi vár gás men tes híg trá gya szál lí tó csõ há ló zat le fek te té se és be te me té se.
– A ki ön tö zõ be ren de zé sek táp lá lá sá hoz a csat la ko zá si pon tok, hid rán sok ki épí té se, biz to sít va a két ve ze ték
szi vár gás men tes csat la koz ta tá sá nak le he tõ sé gét.

EK – Föld mun kák az ár kok ki ásá sá hoz és vissza te me té sé hez.
– A csõ ve ze té kek terv sze rin ti ele me i nek, sze rel vé nye i nek be szer zé se, be épí té si anya gai.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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1.2.2.4.3. Híg trá gya hasz no sí tó te rü let re való ki jut ta tá sá hoz gyors kap cso lós, át te le pít he tõ nyo mó csõ rendszer ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó mû sza ki 

és tech no ló gi ai ter ve zés.
– A nyo mó csõ rend szer ele me i nek be szer zé se, össze épí té se a ter ve zett nyom vo nal(ak)on.
– Szük ség sze rint nyo mó csõ eme lõ tá ma szok lé te sí té se, át fú rá sok ki ala kí tá sa (vé dõ csö vek kel).
– Csat la koz ta tás, pró ba üzem.

EK – A nyo mó csõ ele mek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– Tá masz tó la ka tos szer ke ze tek anya ga i nak be szer zé se, át ve ze té sek ki épí té sé nek gépi mun kái.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.4.4. Híg trá gya fel szí ni, sá vos ki jut ta tá sá ra al kal mas mo bil, kon zo los ön tö zõ be ren de zés lé te sí té se
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó mû sza ki 

és tech no ló gi ai ter ve zés.
– A kon zo los híg trá gya ki ön tö zõ be ren de zés be szer zé se, kü lön mo to ros moz ga tó-be ren de zés sel.
– A rend szer ele me i nek össze épí té se, a szük sé ges ki egé szí tõ ele mek rá épí té se.
– A sá vos ta laj ra jut ta tó csõ rend szer rá épí té se. 
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem.

EK – A kon zo los ön tö zõ be ren de zés be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– A híg trá gya ki jut ta tó csõ rend szer rá épí tés anyag költ sé gei.
– Pró ba üzem és funk ci o ná lis vizs gá lat költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.5.1. Szi ge telt ana e rob fer men tá ló tar tály lé te sí té se
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés bio gáz üzem lét re ho zá sá ra.
– Egyen le tes, sík ta laj fe lü let (ta laj tü kör) ki ala kí tá sa a fel szí nen, vagy a terv sze rin ti süllyesz tett mun ka gö dör szint jén,
szórt, ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sá val az alj zat be ton (fe nék le mez) alá.
– A trá gya ter he lés nek meg fe le lõ en mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ós ha tá sa i nak el len ál ló be ton fe nék le mez
ki ala kí tá sa va sa lás sal, ill. az ol dal fa lak rög zí tõ ele me i nek be épí té sé vel.
– A gáz tö mö ren zárt be ton vagy fém fer men tá ló tar tály fel épí té se, az elõ írt hõ szi ge te lést biz to sí tó bur ko lat tal, az
alap anyag be tá ro ló-, ke ve rõ- és fû tõ be ren de zé sek, va la mint a gáz ve ze ték csat la ko zá si pont ja i val.
– Az alap anyag-szál lí tó be ren de zés csat la koz ta tá sa, a fû tõ be ren de zés hõ át adó já nak be épí té se.
– Üzem be he lye zés pró ba üzem mel és a ke ze lõk mun ka biz ton sá gi ok ta tá sa.

EK – A szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se, el tá vo lí tá sa.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anya ga i nak be szer zé se.
– Terv elõ írás ese tén szi vár gás jel zõ rend szer be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
– Gé pé sze ti és la ka tos be ren de zé sek be szer zé se, vil la mos sze re lé si anya gok költ sé gei.

1.2.2.5.2. Elõ tá ro ló tar tály lé te sí té se fer men tor hoz
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés bio gáz üzem lét re ho zá sá ra.
– A tech no ló gi á ban meg ha tá ro zott mé re tû föld me der ki ala kí tá sa ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sá val az alj zat be ton
(fe nék le mez) alá.
– Szi lárd sá gi lag mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó já nak el len ál ló alap le mez és ol dal fa lak be to no zá sa, ill.
ki épí té se terv sze rint.
– A fer men tá lan dó trá gya be táp lá lá sát és to váb bí tá sát biz to sí tó csat la ko zá si pon tok szi lárd és szi vár gás men tes
ki épí té se.
– A trá gya be- és ki tá ro lá sát, ke ve ré sét vég zõ szi vattyú(k), gépi be ren de zé sek be épí té se a tar tó szer ke zet tel együtt.
– A tá ro ló be já ra tá nak szál lí tá si út hoz való szi lárd bur ko la tú csat la koz ta tá sa.
– Vé dõ ke rí tés, ill. kor lát lé te sí té se, a 150 cm-nél ala cso nyabb fal pe rem-ma gas ság gal ren del ke zõ tá ro zók ese té ben.

EK – A szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré sé nek, és a tör me lék el tá vo lí tá sá nak gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anya ga i nak be szer zé se.
– Terv elõ írás ese tén szi vár gás-jel zõ rend szer be szer zé se.
– Gé pé sze ti és la ka tos be ren de zé sek anya ga i nak biz to sí tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.5.3. Utó tá ro ló tar tá lyok lé te sí té se a ki er jedt anyag hoz
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés, bio gáz üzem lét re ho zá sá ra.
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– Te rep ren de zés, a tech no ló gi ai és mû sza ki terv ben meg ha tá ro zott tá ro ló ka pa ci tá sú – elõ írt ki er jesz tett
anyag mennyi ség tá ro lá sá ra al kal mas mé re tû – tá ro ló tér hez az egyen le tes, sík ta laj fe lü let biz to sí tá sa a fel szí nen, ill. a
meg ha tá ro zott mély sé gû mun ka gö dör ben, ki egyen lí tõ ka vics ré teg te rí té sé vel az alj zat be ton alá.
– A trá gya ter he lés nek meg fe le lõ en mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló vas be ton fe nék le me zés és az
ol dal fa lak ki ala kí tá sa zsa lu zás sal vagy az elõ re gyár tott ele mek tö mí tett össze il lesz té sé vel, a rög zí tõ ele me i nek
be épí té sé vel.
– A gé pé sze ti be ren de zé sek ál lá sa i nak, ál lás szer ke ze te i nek ki épí té se.
– Gáz tö mör le fe dés és a fej lõ dõ bio gáz el ve ze tés ki épí té se.
– A tá ro ló be já ra tá nak szál lí tá si út hoz való szi lárd bur ko la tú csat la koz ta tá sa.
– Vé dõ ke rí tés, ill. kor lát lé te sí té se, a 150 cm-nél ala cso nyabb fal pe rem-ma gas ság gal ren del ke zõ tá ro zók ese té ben.

EK – A szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se, el tá vo lí tá sa gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anya ga i nak be szer zé se.
– Terv elõ írás ese tén szi vár gás jel zõ rend szer be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
– Gé pé sze ti be ren de zé sek be szer zé se, la ka tos és vil la mos sze re lés anya gai.

1.2.2.5.4. Ke ve rõ és fo ga dó ak na a gépi esz kö zök kel
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés bio gáz üzem lét re ho zá sá ra.
– A fer men tá lan dó trá gya és az ada lék anya gok be- és el ve ze tõ nyí lá sa i nak ki ala kí tá sa az el tö mõ dés és
szi vár gás men tes ség biz to sí tá sá val, a trá gya to váb bí tó csõ rend szer csat la koz ta tá sa.
– A trá gya ak na fe nék le me zé nek és ol dal fa la i nak ki be to no zá sa a szi lárd sá gi kö ve tel mé nyek nek és gé pé sze ti
igé nyek nek meg fe le lõ en, a szi vár gás men tes és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló ki vi tel ben.
– Hid ra u li kus ke ve rés re-ho mo ge ni zá lás ra is al kal mas át eme lõ, ill. to váb bí tó szi vattyú be épí té se a tar tó és rög zí tõ
ele mek kel és csõ ve ze ték re kö té se.
– A tech no ló gi ai elõ írá sok nak meg fe le lõ üzem me net biz to sí tá sá ra a be ada golt anya gok mé ré sé re szol gá ló mér le gek és 
át fo lyás mé rõk be sze re lé se.
– Üzem be he lye zés pró ba üzem mel és a ke ze lõk mun ka biz ton sá gi ok ta tá sa.

EK – A szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se, el tá vo lí tá sa.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anya ga i nak be szer zé se.
– Terv elõ írás ese tén szi vár gás jel zõ rend szer be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
– Gé pé sze ti be ren de zé sek be szer zé se, la ka tos- és vil la mos sze re lés anya gai

1.2.2.5.5. A trá gya szál lí tás, moz ga tás csõ rend sze re és be épí tett gépi egy sé gei komp let ten
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés bio gáz üzem lét re ho zá sá ra.
– A ter ve zett bio gáz üzem elõ írt, sza bá lyos mû kö dé sét biz to sí tó komp lett üze mi há ló za tok (trá gya, fer men tált anyag
szál lí tó csõ ve ze té kek, szi vattyúk, sze rel vé nyek lé te sí té se.
– A mû köd te tõ vil la mos ve ze té kek terv sze rin ti szak sze rû ki épí té se és be üze me lé se.

EK – Épü let gé pé sze ti be ren de zé sek és sze rel vé nyek és sze re lé si anya gok be szer zé se.
– Mû köd te tõ, sza bály zó be ren de zé sek be szer zé se.
– Erõs ára mú mû köd te tõ vil la mos be ren de zé sek be szer zé se, sze re lé si anya gai.
– Vil lám- és tûz vé del mi be ren de zé sek be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.5.6. Gáz tá ro ló tar tály komp let ten a fák lyá zó val
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés bio gáz üzem lét re ho zá sá ra.
– A gáz tá ro zó épí té se a terv ben elõ írt biz ton sá gi tá vol sá gok be tar tá sá val.
– Az idõ já rás ha tá sa i tól (szél, csa pa dék, nap su gár zás) védõ, ha tó sá gi biz ton sá gi elõ írá sok nak meg fe le lõ, a ter me lõ dõ
bio gáz tá ro lá sá ra szol gá ló zárt épít mény lé te sí té se, kü lön tá ro ló ese tén.
– A ter me lõ dõ bio gázt gáz tö mö ren tá ro ló mû tárgy be épí té se, az üzem gáz ter me lé sé nek és -hasz no sí tá sá nak
meg fe le lõ en ter ve zett ka pa ci tás sal.
– A gáz tá ro ló ka pa ci tá sát meg ha la dó idõ sza kos gáz túl ter me lés biz ton sá gos le ve ze té sé re szol gá ló gáz fák lya – biz ton  -
sá gos ma gas ság ban tör té nõ – fel sze re lé se és be kö té se, a be gyúj tást ve zér lõ au to ma ti ka be üze me lé sé vel.

EK – A gáz tá ro zó föld mun kái.
– A lé te sít mény szer ke ze ti ele me i nek be szer zé se, sze re lé si anya gai.
– Épü let gé pé sze ti mun kák anya ga i nak be szer zé se.
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– A ve zér lõ, el len õr zõ és biz ton sá gi be ren de zé sek be szer zé se, be épí té si anya gai.
– A biz ton sá gi el len õr zés, ha tó sá gi vizs gá lat költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.5.7. Gáz tisz tí tó és dú sí tó rend szer
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés bio gáz üzem lét re ho zá sá ra.
– A kép zõ dõ bio gáz szén di oxid- és am mó nia tar tal má nak csök ken té sét, a me tán tar ta lom nö ve lé sét biz to sí tó
tisz tí tó-dú sí tó be ren de zés be szer zé se, amely al kal mas 95%-ot el érõ me tán tar tal mú bio gáz elõ ál lí tá sá ra.

EK – Gép alap ké szí tés be ton sze re lés anyag költ sé gei.
– Tisz tí tó és dú sí tó be ren de zés be szer zé se, be épí té se.
– Épü let gé pé sze ti anya gok, vil la mos sze rel vé nyek be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.5.8. Gáz mo tor a ge ne rá tor ral és ve zér lés sel a vil la mos há ló zat ba táp lá lás hoz
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés bio gáz üzem lét re ho zá sá ra.
– A gáz mo to ros ge ne rá tor el he lye zé sé re szol gá ló épít mény és a gép ala pok be to no zott ki ala kí tá sa.
– A jog sza bá lyi és tech no ló gi ai elõ írá sok nak meg fe le lõ, vil la mos há ló zat ol da li fo ga dó ál lo más ki épí té se.
– A bio gáz üzem hasz no sít ha tó gáz ter me lé sé nek fel hasz ná lá sá ra mé re te zett gáz mo tor és ge ne rá tor fel sze re lé se, majd
vil la mos és gáz biz ton sá gi elõ írá sok nak meg fe le lõ be kö té se és be üze me lé se.
– A vil la mos fo ga dó ál lo más ra, va la mint a hul la dék hõ hasz no sí tás hoz a gáz mo tor hû tõ rend sze ré re kap cso lás ki épí té se.
– Üzem be he lye zés pró ba üzem mel, a ke ze lõk ok ta tá sá val.

EK – A szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se, el tá vo lí tá sa gépi mun kái.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton- és vas be ton mun kák, szi ge te lé sek anya ga i nak be szer zé se.
– Gáz mo to ros ge ne rá tor be szer zé se és be épí té si anya gai.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
– Épü let gé pé sze ti és la ka tos be ren de zé sek és anya gok be szer zé se, sze re lé si anya gai.
– Vil la mos há ló za ti fo ga dó ál lo más esz kö ze i nek be szer zé se, be épí té se.

1.2.2.5.9. Hõ ener gia hasz no sí tás hoz a te le pi hõ ter me lõk bio gáz ra való át ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A bio gáz fo gyasz tói hely hez tör té nõ el ve ze té sé hez szük sé ges há ló za ti ele mek (csõ ve ze té kek, nyo má sos
áram lás sza bály zók) terv sze rin ti be sze re lé se.
– A biz ton sá gos fel hasz ná lást le he tõ vé tevõ át ala kí tá sok, be sza bá lyo zá sok el vég zé se föld gáz üze mû gáz égõ vel táp lált
hõ hasz no sí tó be ren de zé sek ese té ben.
– Bio gáz égõk terv sze rin ti be épí té se egyéb tü ze lé si rend sze rû hõ hasz no sí tó be ren de zé sek be.

EK – Épü let gé pé sze ti be ren de zé sek, rész egy sé gek és anya gok be szer zé se.
– Bio gáz csõ ve ze ték anya ga i nak, sze rel vé nye i nek be szer zé se, sze re lé si anya gai.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.5.10. A bio gáz üzem köz pon ti ve zér lõ rend sze re, fûtõ és gáz ve ze ték rend sze re komp let ten
MT – A fer men tor fû tõ- és hõ sza bály zó rend sze ré nek ki épí té se.

– A bio gáz üzem köz pon ti ve zér lõ- és sza bály zó rend sze ré nek ki épí té se.
– A ter me lõ dõ bio gáz szál lí tó csõ rend szer ki épí té se.

EK – A fû tõ rend szer épü let gé pé sze ti be ren de zé se i nek és a rend szer ki vi te le zé sé hez szük sé ges anya gok be szer zé se.
– A köz pon ti ve zér lõ- és sza bá lyo zó rend szer ele me i nek és be épí té si anya ga i nak be szer zé se.
– A bio gáz üzem gáz ve ze ték rend sze ré nek sze re lé si anya gai, el len õr zés költ sé gei.
– A be üze me lés, vizs gá lat költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.6.1. Ki fu tók, vá ra ko zók, gyûj tõ ka rá mok vagy trá gya tá ro ló te rek te tõ fe dé se, esõ csa tor nák-te tõ ere szek fel sze re lé se
MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ

mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az esõ víz kü lön rend sze rû gyûj té sét és el ve ze té sét biz to sí tó tech no ló gia ki épí té se.

EK – Föld mun kák a te tõ ele mek tar tó osz lo pa i nak ala po zá sá hoz és a víz el ve ze tés hez.
– Be ton- és vas be ton épí té si mun kák anyag költ sé gei te lep hely re tör té nõ szál lí tás sal.
– Vas szer ke ze ti sze re lõ és/vagy ács mun ka, va la mint te tõ fe dõ mun ka anya ga i nak be szer zé se.
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– Épü let bá do gos mun kák anya ga i nak be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.6.2. Is tál lók esõ csa tor ná i nak fel sze re lé se
MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ

mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ki vi te le zés.
– Az esõ víz kü lön rend sze rû gyûj té sét és el ve ze té sét biz to sí tó tech no ló gia ki ala kí tá sa.

EK – Vas szer ke ze ti sze re lõ és/vagy ács mun ka, va la mint épü let bá do gos mun ka anya ga i nak be szer zé se.
– El ve ze tõ csö vek, be ton fo lyó kák anya ga i nak be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.6.3. Nyi tott fel szí ni csa pa dék el ve ze tõ, ill. szik kasz tó árok ki ala kí tá sa
MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ

mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ki vi te le zés.
– Az esõ víz el ve ze té sét és el szik kasz tá sát biz to sí tó árok ki ala kí tá sa.

EK – Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Be ton el ve ze tõ csa tor na épí tés és a kap cso ló dó la ka tos- és zsa lu zá si mun kák anyag költ sé gei.
Ré szûs ol dal fa lú szik kasz tó árok sza ka szok ki épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.6.4. Fel szín alat ti csa pa dék el ve ze tõ be ton csa tor nák, ill. mû anyag csõ rend sze rek ki ala kí tá sa
MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ

mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ki vi te le zés.
– Az esõ víz kü lön rend sze rû gyûj té sét és el ve ze té sét biz to sí tó tech no ló gia ki ala kí tá sa.
– A csa tor na le fe dé se, zárt tá té te le.
– A csa tor na köz le ke dõ utak alatt tör té nõ el ve ze té se ese tén a jár mû vek ter he lé sét is fi gye lem be vevõ te her men te sí tés
ki ala kí tá sa.

EK – Föld mun kák el vég zé se, vissza töl tés gépi mun kái.
– Be ton el ve ze tõ csa tor na épí té si és a kap cso ló dó la ka tos- és zsa lu zá si mun kák anyag költ sé gei.
– Elõ re gyár tott be ton ele mes csa tor na ele me i nek és tö mí té se i nek be szer zé se.
– Mû anyag csõ ve ze ték ele mek és tö mí té sek be szer zé se.
– Csõ ve ze ték védõ egye di mû tár gyak meg épí té sé nek anya gai, gépi mun kái.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.7.1. Fi gye lõ ku tak te le pí té se
MT – A kör nye zet vé del mi ha tó ság ál tal elõ írt szá mú és el he lyez ke dé sû ta laj víz meg fi gye lõ kút ter ve zés és

en ge dé lyez te tés.
– Fo lya ma tos, idõ já rá si és egyéb kör nye ze ti té nyek tõl nem be fo lyá solt hoz zá fé rés, meg fi gye lés le he tõ sé gé nek
biz to sí tá sa.
– Fi gye lõ kút(ak) fú rá sa és ki ala kí tá sa a szab vá nyok nak/irány el vek nek meg fe le lõ en, át mé rõ 200 mm-ig.
– A kút tisz tí tó szi vattyú zá sa.
– Min ta ve võ esz köz biz to sí tá sa, zá ró elem be sze re lé se.
– A kút be üze me lé se víz min ta vé tel, elem zés és nap ló zás cél já ra.

EK – Kút fú rá si mun kák a fel hasz ná lás ra ke rü lõ anya gok be szer zé sé vel.
– Sze rel vé nye zés, le zá rás sze re lé si- és anyag költ sé gei.
– A kút el len õr zés, -át vé tel költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

1.2.2.7.2. Szi vár gás jel zõ szen zo rok és ri asz tó be ren de zé sek te le pí té se
MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó

tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– A trá gya tá ro ló épí té si, ill. fel újí tá si mun ká i hoz il lesz tett ki vi te le zés so rán az ér zé ke lõk, jel zõ ve ze té kek, gyûj tõ
csö vek tá ro ló alat ti ré teg be való el he lye zé se.
– A me cha ni kus és/vagy elekt ro mos szi vár gás jel zõ/ér zé ke lõ be ren de zé sek, ill. a hoz zá juk kap csolt ri asz tók terv
sze rin ti üzem be he lye zé se, mû kö dé sük el len õr zé se.

EK – Föld mun kák, szi vár gó ré te gek ki ala kí tá sá val.
– Épü let gé pé sze ti mun kák anya ga i nak be szer zé se.
– Vil la mos jel zõ- és ri asz tó rend sze rek be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

„
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3. szá mú mel lék let a 130/2008. (X. 1.) FVM ren de let hez

„10. szá mú mel lék let a 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Ál la ti fé rõ he lyek ki ala kí tá sát és a tar tás mi nõ sé gét ja ví tó épí té si és kor sze rû sí tõ fel újí tá si be ru há zá sok
cél te rü le te kö te le zõ en elv árt mû sza ki tar tal ma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

2.2.1.1.1. Fa vagy fém váz szer ke ze tû, egy vagy több ol da lon nyi tott, szi ge te let len te tõ vel el lá tott is tál ló épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.

– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zaj in ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.

– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.

– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Az is tál ló-te rü let elõ ké szü le ti (föld és mély épí té si) mun kái.

– Az is tál ló rész egy sé ge i nek, sze re lé si anya ga i nak be szer zé se azok hely szín re szál lí tá sá val.

– Az is tál ló-tar tó szer ke zet ala po zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A fém- vagy fa váz- és te tõ szer ke zet sze re lé se, fel ál lí tá sa, rög zí té se.

– A vég- és ol dal fal szer ke zet, nyí lás zá ró és -sza bály zó szer ke ze tek sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Be to no zás és a kap cso ló dó zsa lu zá si és la ka tos mun kák anyag költ sé gei.

– Is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.2. Szer fás szer ke ze tû, nád te tõ vel fe dett, ho dály tí pu sú is tál ló, dön gölt föld pad ló zat tal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Tö mör, dön gölt föld pad ló zat és ol dal pe rem ki ala kí tá sa.

– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.

– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zaj in ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.

– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.

– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Az is tál ló-te rü let elõ ké szü le ti (föld- és mély épí té si) mun kák, terv sze rint.

– A szer fás váz szer ke zet, a ná da zott te tõ szer ke zet, vég- és ol dal fa lak, ka puk, ab la kok és aj tók stb. anyag- és szál lí tá si
árai, épí té si és sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– Is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.3. Fém váz szer ke ze tû, rész ben vagy egész ben nyit ha tó-zár ha tó ol da lak kal el lá tott, ter mé sze tes szel lõ zé sû, szi ge te let len
te tõ vel el lá tott is tál ló épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.

– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zaj in ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.

– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.

– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Is tál ló épí tés te rü let elõ ké szí té si mun kák, te rep ren de zés.

– Az is tál ló rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lí tá sa.

– Föld- és mély épí té si mun kák ki vi te le zé se terv sze rint.
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– Az alap épí tés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A fém váz szer ke zet, a te tõ szer ke zet, a vég- és ol dal fal szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Nyí lás zá ró szer ke ze tek sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.4. Fém váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges szel lõz te té sû hõ szi ge telt is tál ló épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.

– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zaj in ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.

– Zárt, hõ szi ge te lés sel el lá tott fal és te tõ szer ke zet.

– Esõ és ta laj víz el le ni szi ge te lés ki ala kí tá sa.

– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.

– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Is tál ló-te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si mun kák.

– Az is tál ló rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lí tá sa.

– A föld- és mély épí té si mun kák terv sze rint.

– Az ala pok be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A fém váz- és te tõ szer ke zet sze re lé si, fel ál lí tá si, rög zí té si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A te tõ héj al ás ki ala kí tá si, hõ szi ge te lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A zárt vég- és ol dal fal szer ke ze tek; va la mint vá lasz fa lak ki ala kí tá si mun kái, a nyí lás zá rók sze re lé si mun ká i nak
anyag költ sé gei.

– Az is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A bel sõ és kül sõ fe lü let-kép zé si, fe lü let-bur ko lá si mun kák költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.5. Kõ, vas be ton vagy tég la váz szer ke ze tû, rész ben vagy egész ben nyit ha tó-zár ha tó ol da lak kal el lá tott, ter mé sze tes
szel lõ zé sû is tál ló épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.

– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zaj in ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.

– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.

– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Is tál ló-te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si mun kák.

– Az is tál ló rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lí tá sa.

– A föld- és mély épí té si mun kák terv sze rint.

– Ala pok be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A te her hor dó- és vá lasz fa lak épí té si mun kái kõ- vagy tég la szer ke zet tel, il let ve vas be ton váz szer ke ze tû, ki töl tõ fa las
épü let szer ke zet épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A te tõ szer ke zet épí té si mun ká i nak és a te tõ héj al ás anyag költ sé gei.

– A nyí lás zá ró szer ke ze tek (nyit ha tó-zár ha tó ol dal fal ele mek, il let ve ol dal fal füg göny szer ke ze tek) be épí té si, sze re lé si
mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A ter mé sze tes szel lõ zés ki ala kí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Az is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A bel sõ és kül sõ fe lü let-kép zé si, fe lü let-bur ko lá si mun kák anyag költ sé gei. 

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.1.1.6. Kõ, vas be ton vagy tég la váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, ter mé sze tes vagy mes ter sé ges szel lõz te té sû hõ szi ge telt is tál ló
épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ mé re tû alap te rü let ki ala kí tá sa.

– Olyan ter mé sze tes szel lõ zé sû is tál ló ki ala kí tás, amely ben a vi lá gí tás, a hõ mér sék let, a re la tív pá ra tar ta lom, a
gáz kon cent rá ció, a zaj in ten zi tás az ott tar tóz ko dó ál la tok ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan nin cse nek ká ros ha tás sal.

– Zárt, hõ szi ge te lés sel el lá tott fal és te tõ szer ke zet.

– Esõ és ta laj víz el le ni szi ge te lés ki ala kí tá sa.

– Az is tál ló ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak. 

– Az is tál ló épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

EK – Is tál ló-te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si mun kák.

– A föld- és mély épí té si mun kák terv sze rint.

– Ala pok be to no zá si mun ká i nak ki vi te le zé si anyag költ sé gei.

– Az is tál ló rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lí tá sa.

– A te her hor dó- és vá lasz fa lak épí té si mun ká i nak ki vi te le zé si költ sé gei, kõ- vagy tég la szer ke zet tel, il let ve vas be ton
váz szer ke ze tû, ki töl tõ fa las épü let szer ke zet tel.

– A te tõ szer ke zet épí tés, a te tõ héj al ás és a hõ szi ge te lés anyag költ sé gei.

– Az is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A bel sõ és kül sõ fe lü let-kép zé si, fe lü let-bur ko lá si mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.1.7. Is tál ló épü let hez kap cso ló dó be to no zott ki fu tó tér ki ala kí tá sa

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Olyan be to no zott ki fu tó tér-ki ala kí tás, amely könnyen tisz tít ha tó és csú szás men tes, a csur ga lék lé el ve ze tés hez
meg fe le lõ lej té sû, to váb bá tar tós ki vi te lû.

EK – Egyen le tes, sima ta laj fe lü let biz to sí tá sa ér de ké ben, a be to no zást meg elõ zõ, kap cso ló dó föld mun kák.

– A be to no zott ki fu tó tér hez szük sé ges anya gok, esz kö zök, azok hely szín re szál lí tá sa.

– Szórt, ki egyen lí tõ ka vics ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá (a sík be ton alat ti tü kör és tá masz tó ré teg ki ala kí tá sá hoz).

– Szi ge telt, tö mör szi vár gás men tes pa do zat be ton épí té se, hé zag és csú szás men tes fe lü le tû ki vi tel ben.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.2.1. Fém vagy vas be ton váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, ter mé sze tes és/vagy mes ter sé ges szel lõz te té sû fe jõ ak nás fe jõ ház
épí té se, ma gas nyo má sú víz nek el len ál ló, mos ha tó bel sõ bur ko lat ki ala kí tás sal, víz- és vil lany el lá tás sal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– A fe jõ ház olyan el he lye zé se és meg épí té se, amellyel a tej fer tõ zõ dé sé nek leg ki sebb ve szé lye is el ke rül he tõ, az
élel mi szer-hi gi é ni ai elõ írá sok nak meg fe le lõ ki vi tel ben.

– A fa lak és a pa do zat – leg alább azon ré szei –, amely a szennye zõ dé sért és fer tõ zé sért fe le lõs le het, ma gas nyo má sú
víz nek el len ál ló, mos ha tó bel sõ bur ko lat tal el lá tott.

– Süllyesz tett ke ze lõ fo lyo só (fe jõ ak na) terv sze rin ti meg épí té si mun kái.

– Olyan pa do zat ki ala kí tás, amely könnyí ti a fo lya dék el ve ze tést és a sze mét el tá vo lí tá sát.

– Elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ szel lõ zés és vi lá gí tás az épü let ben.

EK – Fe jõ ház te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si föld mun kák.

– A fe jõ ház épí tõ- és sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, hely szín re szál lí tás sal.

– Ala po zás hoz föld- és mély épí té si mun kák terv sze rint.

– Az ala po zás és a pa do zat ki kép zés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Fém vagy vas be ton váz szer ke zet (hõ szi ge telt te tõ szer ke zet tel) sze re lé si, il let ve épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Te her hor dó- és vá lasz fal szer ke ze tek, nyí lás zá ró szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Ter mé sze tes szel lõ zés és/vagy gépi szel lõz te tés ki ala kí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A fe jõ ház kül sõ és bel sõ víz el lá tás és vil lany sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Ma gas nyo má sú víz nek el len ál ló, mos ha tó bel sõ bur ko lat ki ala kí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.1.2.2. Fém vagy vas be ton váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, a pad ló za ton és leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó hi deg
bur ko lat tal el lá tott tej ház épí té se, víz- és vil lany el lá tás sal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– A tej ház olyan el he lye zé se és meg épí té se, amellyel a tej fer tõ zõ dé sé nek leg ki sebb ve szé lye is el ke rül he tõ, az
élel mi szer-hi gi é ni ai elõ írá sok nak meg fe le lõ ki vi tel ben.

– A fa lak, a pa do zat – leg alább azon ré szei –, amely a szennye zõ dé sért és fer tõ zé sért fe le lõs le het, ma gas nyo má sú
víz nek el len ál ló, mos ha tó bel sõ bur ko lat tal el lá tott.

– Olyan pa do zat ki ala kí tás, amely könnyí ti a fo lya dék el ve ze tést és a sze mét el tá vo lí tá sát.

– Meg fe le lõ szel lõ zés sel és vi lá gí tás sal el lá tott épü let.

EK – Tej ház te rü let elõ ké szí té si, te rep ren de zé si föld mun kák.

– A tej ház épí tõ- és sze re lé si anya gai, hely szín re szál lí tás sal.

– Az ala po zás és pa do zat ki ala kí tás föld- és mély épí té si mun kái, terv sze rint.

– Az ala po zás és a pa do zat ki kép zés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Fém vagy vas be ton váz szer ke zet (hõ szi ge telt te tõ szer ke zet tel) sze re lé si, il let ve épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Te her hor dó- és vá lasz fal szer ke ze tek épí té si, il let ve sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Nyí lás zá ró szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A fe jõ ház kül sõ és bel sõ víz és vil lany sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Pa do zat épí té si és bur ko lá si mun kák (leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó hi deg bur ko lat ki ala kí tás sal)
anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.3.1. Hõ szi ge telt, zárt ol dal fa lú, be to no zott pa do za tú to jás vá lo ga tó épü let és méz ház épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Könnyen tisz tít ha tó, sima fe lü le tû be ton pa do zat ki ala kí tá sa.

– Hõ szi ge telt fal- és mennye zet ki ala kí tás.

– Esõ és ta laj víz el le ni szi ge te lés ki ala kí tá sa.

– Az elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ, a to já sok hi gi é ni kus ke ze lé sét, osz tá lyo zá sát biz to sí tó
épü let ki ala kí tás, az ele gen dõ szál lí tá si és köz le ke dé si út vo na lak biz to sí tá sá val.

– Az al kal ma zott gé pek üze mel te té sé hez szük sé ges vil la mos há ló zat iga zol tan meg fe le lõ ki ala kí tá sa az épü let ben.

EK – Át épí tés ese tén, a hely szí nen lévõ fö lös le ges ele mek el tá vo lí tá sá ra bon tá si mun kák.

– A to jás vá lo ga tó épü let és méz ház te rü let-elõ ké szí té si, te rep ren de zé si föld mun kái.

– Az ala po zás és pa do zat ki ala kí tás föld- és mély épí té si mun kái, terv sze rint.

– Az ala po zás és a pa do zat ki kép zés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Te her hor dó- és vá lasz fal szer ke ze tek meg épí té sé nek, il let ve sze re lé sé nek, to váb bá a hõ szi ge telt te tõ- és fal szer ke zet
ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.

– Nyí lás zá ró szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Vil la mos sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– Pa do zat fe lü let ke ze lé sé nek, il let ve bur ko lá sá nak anyag költ sé gei.

– A to jás vá lo ga tó épü let rész egy sé gei, épí tõ- és sze re lé si anya gai, hely szín re szál lít va.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.3.2. Hõ szi ge telt, zárt ol dal fa lú, mos ha tó hi deg bur ko la tú pa do zat tal és leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó
hi deg bur ko la tú bel sõ fal fe lü le tek kel el lá tott kel te tõ épü let épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Könnyen tisz tít ha tó, sima fe lü le tû mos ha tó hi deg bur ko la tú pa do zat, az aka dály men tes to jás-, il let ve csi be szál lí tást
le he tõ vé tevõ épü let (il let ve szál lí tá si út vo nal) ki ala kí tá sa.

– Hõ szi ge telt fal és mennye zet ki ala kí tás, leg alább 2 mé ter ma gas ság ban mos ha tó hi deg bur ko la tú bel sõ fal fe lü le tek kel.

– Esõ és ta laj víz el le ni szi ge te lés ki ala kí tá sa.

– Az al kal ma zott gé pek biz ton sá gos üze mel te té sé hez szük sé ges, iga zol tan meg fe le lõ tel je sít mé nyû vil lany há ló zat
ki ala kí tá sa az épü let ben.

– A te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan a fer tõ zés ve szély mi ni ma li zá lá sát biz to sí tó épü let ki ala kí tás.

EK – Át épí tés ese tén, a hely szí nen lévõ fö lös le ges ele mek el tá vo lí tá sá nak bon tá si mun kái.

– A kel te tõ épü let te rü let-elõ ké szí té si, te rep ren de zé si föld mun kái.
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– Az ala po zás és pa do zat ki ala kí tás föld- és mély épí té si föld mun kái, terv sze rint.

– Az ala po zás és a pa do zat ki kép zés be to no zá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Te her hor dó- és vá lasz fal szer ke ze tek meg épí té sé nek, il let ve sze re lé sé nek, to váb bá a hõ szi ge telt te tõ- és fal szer ke zet
ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.

– Nyí lás zá ró szer ke ze tek épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A kel te tõ bel sõ víz- és vil la mos há ló zat ki ala kí tás sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A kel te tõ épü let rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, hely szín re szál lít va.

– A bel sõ és kül sõ fe lü let-kép zé si, fe lü let-bur ko lá si mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.4.1. Fa váz szer ke ze tû me ne dék épü le tek, szél fo gók épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti
ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Szél sõ sé ges idõ já rá si vi szo nyok ha tá sát csök ken tõ, az ál la tot a ká ros ha tá sok tól és a sé rü lé sek tõl meg vé dõ épü let
terv sze rin ti ki ala kí tá sa.

– Az ott tar tóz ko dó ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak meg fe le lõ pi he nõ tér, il let ve
pa do zat terv sze rin ti ki ala kí tá sa.

– A fel hasz nált anya gok és az épí té si ki vi tel nem okoz hat nak az ál la tok nak sé rü lést, fáj dal mat (éles sar kok tól, ki ál ló
ré szek tõl men tes ki ala kí tás).

EK – A me ne dék épü let te rü let-elõ ké szí té si és a pa do zat ki ala kí tás föld mun kái.

– A me ne dék épü let rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, hely szín re szál lít va.

– A szer fás váz- és te tõ szer ke zet, a szél vé dõ ol dal fa lak épí té si és sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A tetõ héj al ási mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
.

2.2.1.4.2. Fi xen te le pí tett, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re, fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer ki ala kí tá sa fá ból vagy
fém bõl, is tál lón kí vül

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– A tar tott ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ 
ka rám rend szer ki ala kí tás. 

– A ka rám rend szer ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket
nem okoz nak.

– A ka rám rend szer épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

– Az ál la tok ki tö ré sét ki zá ró, szi lárd sá gi lag meg fe le lõ ka rám ele mek és rög zí té si meg ol dá sok.

EK – A ka rám rend szer te rü let te rep ren de zé si mun kái.

– A ka rám rend szer rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lí tá sa.

– A fi xen te le pí tett, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re, fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer osz lo pa i nak,
ve ze tõ-ha tá ro ló ele me i nek, il let ve a ka pu i nak sze re lé si, ki ala kí tá si mun ká i hoz kap cso ló dó fa- és/vagy vas anyag
költ sé gei, be épí té se.

– Sár men tes, il let ve szi lárd pa do zat ki ala kí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A ka rám rend szer hez tar to zó tér vi lá gí tás sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.4.3. Moz gat ha tó, fém ele mek bõl álló, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re, fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer ki ala kí tá sa

MT – A tar tott ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ 
ka rám rend szer ki ala kí tás.

– A ka rám rend szer ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket
nem okoz nak.

– A ka rám rend szer épí tés hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

– Az ál la tok ki tö ré sét ki zá ró, szi lárd sá gi lag meg fe le lõ ka rám ele mek és rög zí té si meg ol dá sok.

EK – A moz gat ha tó ka rám rend szer mû sza ki do ku men tá ció sze rin ti rész egy sé gei, azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A moz gat ha tó, fém ele mek bõl álló, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re, fel haj tás ra al kal mas ka rám rend szer
mû sza ki do ku men tá ció sze rin ti ele me i nek épí té si sze re lé si mun ká i hoz kap cso ló dó ki vi te le zé si anyag költ sé gek.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.1.4.4. Fi xen te le pí tett leg alább 3 hu za los vil lany pász to ros ke rí tés te le pí té se, fa, fém vagy mû anyag tar tó osz lo pok kal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– A tar tott ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ 
ka rám rend szer ki ala kí tás.

– Biz ton sá gos, vil la mos ere de tû sé rü lést nem oko zó elekt ro mos össze épí tés, vil la mos biz ton ság tech ni kai
meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal ren del ke zõ ele mek bõl.

EK – A fi xen te le pít he tõ, leg alább 3 hu za los vil lany pász tor ke rí tés mû sza ki do ku men tá ció sze rin ti rész egy sé gei,
hely szín re szál lí tás sal.

– A vil lany pász to ros ke rí tés épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Üzem be he lye zé si, hasz ná lat be ta ní tá si mun kák költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.4.5. Ál lat-jár ta tó lé te sí té se jár ta tó gépi be ren de zés be épí té sé vel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Sé rü lést nem oko zó, tisz tít ha tó ál lat-jár ta tó szer ke zet és anya gok.

– Az ál lat-jár ta tó épí té sé hez hasz nált anya gok tûz ál ló ak, vagy égés kés lel te tõ vel ke zel tek.

– A tar tott ál la tok fa já nak, faj tá já nak, ko rá nak, iva rá nak, élet ta ni ál la po tá nak te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ 
ki ala kí tá sú ál lat-jár ta tó.

EK – Az ál lat -jár ta tó hoz szük sé ges te rep ren de zés föld mun kái.

– Az ál lat-jár ta tó lé te sí té sé hez eset le ge sen szük sé ges, idõ já rás ká ros ha tá sa it ki vé dõ épít mény (fe dett fo lyo só) anya gok 
és rész egy sé gek be szer zé si és ki vi te le zé si költ sé gei.

– A jár ta tó gépi be ren de zés terv sze rin ti rész egy sé gei, sze re lé si anya gai, hely szín re szál lí tás sal.

– Terv sze rin ti épí té sze ti és sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– Üzem be he lye zé si, hasz ná lat be ta ní tá si mun kák.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.1. El hasz ná ló dott tetõ hé ja za tá nak tel jes cse ré je, tech no ló gi á hoz il lesz ke dõ víz zá ró hé ja zat ki ala kí tá sá val (fém, pala,
cse rép, nád)

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Az ál la tok szá má ra a csa pa dék (be ázás-) men tes kör nye ze ti fel té te le ket biz to sí tó hé ja zat ki ala kí tá sa.

– Csa pa dék el ve ze tést biz to sí tó bá do gos mun kák ki vi te le zé se, ki vé ve a nád hé ja zat nál.

EK – Az el hasz ná ló dott tetõ hé ja za tá nak tel jes cse ré jé hez terv sze rint szük sé ges anya gok, hely szín re szál lí tás sal.

– Az el hasz ná ló dott tetõ hé ja za tá nak tel jes le bon tá sa, el szál lí tá sa.

– A tech no ló gi á hoz il lesz ke dõ, víz zá ró, terv sze rin ti hé ja zat épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A héj al ás tól füg gõ en szük sé ges bá do gos mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2 2.1.5.2. La pos tetõ át ala kí tá sa ma gas te tõ re (nye reg te tõ, sá tor te tõ, fél te tõ), új te tõ szer ke zet ki ala kí tá sá val

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Az ál la tok szá má ra a csa pa dék (be ázás-) men tes kör nye ze ti fel té te le ket biz to sí tó te tõ szer ke zet és hé ja zat ki ala kí tá sa.

– Csa pa dék el ve ze tést biz to sí tó bá do gos mun kák ki vi te le zé se, ki vé ve a nád hé ja zat nál.

EK – A la pos tetõ ma gas te tõ re való át ala kí tá sá hoz (nye reg te tõ, sá tor te tõ, fél te tõ), a terv sze rint szük sé ges fa anya gok
(pél dá ul ge ren dák, te tõ lé cek stb.) és te tõ fe dõ anya gok (pél dá ul nád, cse rép stb.), hely szín re szál lí tás sal.

– A la pos tetõ szük sé ges mér té kû át ala kí tá sá nak, il let ve az új ma gas tetõ szer ke zet rög zí té si és alá tá masz tá si
pont ja i nak ki ala kí tá sá hoz szük sé ges mun kák anyag költ sé gei.

– Az új ma gas tetõ szer ke zet épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A héj alás hoz il lesz ke dõ en szük sé ges bá do gos mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2 2.1 5.3. El hasz ná ló dott ma gas te tõ (nye reg te tõ, sá tor te tõ, fél te tõ) váz szer ke ze té nek tel jes cse ré je
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.
– Az ál la tok szá má ra a csa pa dék (be ázás-) men tes kör nye ze ti fel té te le ket biz to sí tó te tõ höz, épü let hez és hé ja zat hoz
il lesz ke dõ te tõ szer ke zet ki ala kí tá sa.
– Csa pa dék el ve ze tést biz to sí tó bá do gos mun kák ki vi te le zé se, ki vé ve a nád hé ja zat nál.

EK – Az el hasz ná ló dott ma gas tetõ váz szer ke zet tel jes cse ré jé hez terv sze rint szük sé ges anya gok, hely szín re szál lí tás sal.
– Az el hasz ná ló dott ma gas tetõ hé ja za tá nak (fém, pala, cse rép stb.) tel jes le bon tá sa, el szál lí tá sa.
– Az el hasz ná ló dott ma gas tetõ váz szer ke ze té nek tel jes le bon tá sa, el szál lí tá sa.
– Az új ma gas tetõ váz szer ke zet, épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.
– A tech no ló gi á hoz il lesz ke dõ víz zá ró hé ja zat épí té si sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei a szük sé ges pót lá sok, il let ve 
cse rép anyag költ sé ge i vel, terv sze rint.
– A héj alás hoz il lesz ke dõ en szük sé ges bá do gos mun kák anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.4. La pos tetõ víz szi ge te lé sé nek ki ala kí tá sa
MT – A la pos tetõ víz szi ge te lõ ré teg cse ré jé nek mû sza ki ter ve zé se, az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki

elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Be ázás men tes te tõ szer ke zet ki ala kí tá sa.

EK – A la pos tetõ víz szi ge te lé sé hez terv sze rint szük sé ges anya gok, hely szín re szál lí tás sal.
– A la pos tetõ víz szi ge te lé si hi bá i val össze füg gõ bon tá sok és hely re ál lí tá sok el vég zé sé nek anyag költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

.
2.2.1.5.5. Tetõ hõ szi ge te lé sé nek ki ala kí tá sa, il let ve meg erõ sí té se

MT – A tetõ hõ szi ge te lés mû sza ki ter ve zé se, az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ 
mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– Az ál la tok op ti má lis klí ma pa ra mé te re i nek biz to sí tá sá hoz a hõ vesz te sé get csök ken tõ, il let ve a hõ su gár zást
mi ni ma li zá ló hõ szi ge te lõ ré teg sta bil be épí té se.
– Foly to nos, egyen le tes vas tag sá gú, hi á nyok tól men tes szi ge te lõ ré teg fel hor dás, be épí tés.
– A te tõ szer ke zet be ázás-men tes sé té te le.

EK – A tetõ hõ szi ge te lé sé nek ki ala kí tá sá hoz, il let ve meg erõ sí té sé hez terv sze rint szük sé ges szi ge te lõ anya gok és rög zí tõ
ele mek be szer zé se, szál lí tá sa, be épí té se.
– A tetõ meg lé võ hõ szi ge te lé sé nek hi bá i val össze füg gõ bon tás az el szál lí tás sal.
– A tetõ szük sé ges meg erõ sí té sé nek, il let ve hely re ál lí tá sá nak anyag költ sé gei.
– A szi ge te lé si mun kák ki vi te le zé si költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.6. Is tál ló és fe jõ ház ter mé sze tes szel lõz te té sé nek ki ala kí tá sa te tõ szer ke zet át épí té sé vel

MT – Az is tál ló vagy fe jõ ház épü let ter mé sze tes szel lõ zé si rend sze ré nek mû sza ki és épí té sze ti ter ve zé se.

– Az ál la tok szá má ra ked ve zõ lég ál la po tot (klí ma) biz to sí tó ter mé sze tes szel lõ zést biz to sí tó szel lõ zõ kür tõk, nyí lá sok
be épí té se, ki ala kí tá sa, ami biz to sít ja az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ lég moz gást.

EK – Is tál ló és fe jõ ház ter mé sze tes szel lõz te té sé nek ki ala kí tá sá hoz, a te tõ szer ke zet át épí té sé hez terv sze rint szük sé ges
anya gok be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa, be épí té se.

– Bon tá si mun kák a bon tott anyag el szál lí tás sal.

– A tetõ szel lõ zõ kür tõk be épí té sé nek, va la mint a lég be ej tõ nyí lá sok terv sze rin ti ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.7. Nyi tott ol da lú is tál ló ol dal fal-ki ala kí tás sal tör té nõ zárt tá té te le

 MT – A nyi tott ol da lú is tál ló át ala kí tá sá nak épí té sze ti és mû sza ki ter ve zé se, az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó
mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés,
en ge dé lyez te tés.

 – Az ál la tok szá má ra ked ve zõ lég ál la po tot (klí ma pa ra mé te re ket) biz to sí tó ol dal fa lak.

 – Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ lég moz gás biz to sí tá sa.

 EK – Nyi tott ol da lú is tál ló ol dal fal-ki ala kí tás sal tör té nõ zárt tá té te lé hez terv sze rint szük sé ges épí té si anya gok,
rész egy sé gek be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa, be épí té se.

 – Szük sé ges bon tá si mun kák a szál lí tás sal.

 – Az át ala kí tás so rán szük sé ges sé vált hely re ál lí tá si mun kák, fe lü let kép zé sek, fa la zá sok és va ko lá sok anyag költ sé gei.

 – Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.1.5.8. Zárt, il let ve nyi tott ol dal fa lú is tál ló vál toz tat ha tó ol dal fa lú ra tör té nõ át ala kí tá sa

MT – A zárt ol dal fa lú is tál ló át ala kí tá sá nak épí té sze ti és mû sza ki ter ve zé se, az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó
elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés,
en ge dé lyez te tés.

– Az ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag ked ve zõ lég ál la po tot (klí ma pa ra mé te re ket) az ol dal fa lak vál toz tat ha tó nyi tá sá val
biz to sí tó, igény sze rint vál toz tat ha tó ol dal fal rend szer terv sze rin ti ki ala kí tá sa.

– Sza bá lyoz ha tó vagy ve zé rel he tõ, me cha ni ku san moz gat ha tó ol dal fal ele mek (háló, il let ve pa ne lek).

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ lég moz gás biz to sí tá sa.

EK – Zárt ol dal fa lú is tál ló vál toz tat ha tó ol dal fa lú ra tör té nõ át ala kí tá sá hoz terv sze rint szük sé ges épí té si anya gok
be szer zé se, hely szín re szál lí tás sal.

– Bon tá si fel ada tok a tör me lék el szál lí tás sal.

– A vál toz tat ha tó ol dal fal szer ke ze tek ki ala kí tá sá hoz szük sé ges anya gok, sze rel vé nyek, mû köd te tõ be ren de zé sek
be szer zé si és be épí té si költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.9. Hõ vé de lem, il let ve tech no ló gia fej lesz tés cél já ból tör té nõ nyí lás zá ró cse re

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– Ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ és fény pa ra mé te re ket biz to sí tó, kor sze rû nyí lás zá rók terv sze rin ti
be épí té se.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ is tál ló klí ma biz to sí tá sa.

EK – Hõ vé de lem, il let ve tech no ló gia fej lesz tés cél já ból tör té nõ nyí lás zá ró cse re el vég zé sé hez terv sze rint szük sé ges épí té si 
anya gok be szer zé se (hely szín re szál lí tás sal) és be épí té se.

– Az át ala kí tás so rán szük sé ges sé vált hely re ál lí tá si mun kák, fal fe lü let-kép zé sek anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.1.5.10. Ol dal fa lak hõ- és víz szi ge te lõ bur ko lat tal tör té nõ kor sze rû sí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ hõ szi ge te lés és/vagy víz szi ge te lés
mû sza ki ter ve zé se.

– Az ol dal fa lak kül sõ hõ szi ge te lé sé nek terv sze rin ti ki ala kí tá sa szük ség sze rint pá ra zá rás, ta ka ró-, il let ve fe lü let kép zõ
ré teg ki ala kí tá sá val, és/vagy

– Víz szi ge te lõ bur ko lat terv sze rin ti ki ala kí tá sa fal szer ke ze tek bel sõ ol da lán, szük ség sze rint mos ha tó ki vi tel ben.

– Kül sõ ol dal fal szük ség sze rin ti csa pó esõ el le ni szi ge te lé sé nek ki épí té se.

EK – Ol dal fa lak hõ- és víz szi ge te lõ bur ko lat tal tör té nõ kor sze rû sí té sé hez terv sze rint szük sé ges épí té si anya gok be szer zé si 
és be épí té si költ sé gei hely szín re szál lí tás sal.

– A meg lé võ bur ko lat szük ség sze rin ti bon tá sá nak mun kái az el szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.1. Kö tet len tar tá sú szar vas mar ha is tál ló ban pi he nõ bok szos tech no ló gia ki ala kí tá sa
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a

kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– Az ott tar tóz ko dó ál la tok faj tá já nak, élet ta ni ál la po tá nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ bok szos
pi he nõ hely ki ala kí tás.
– A pi he nõ bok szos is tál ló ban az ál la tok kal érint ke zõ anya gok fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek,
sé rü lé se ket nem okoz nak.
– A pa do zat sima, egyen le tes, de csú szás men tes.

EK – Kö tet len tar tá sú szar vas mar ha is tál ló ban, a pi he nõ bok szos tech no ló gia, terv sze rin ti ki ala kí tá sá hoz a rész egy sé gek
(pél dá ul el vá lasz tó kor lá tok, mar tá ma szok stb.), anya gok be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa.
– A bel sõ bon tá si, ta laj fel töl té si, épí tés-elõ ké szí té si mun kák, terv sze rint.
– Be ton és vas be ton mun kák költ sé gei.
– Fém pi he nõ box-el vá lasz tók be épí té si költ sé gei.
– Is tál ló kül sõ és bel sõ vi lá gí tás ki vi te le zé si költ sé gei.
– Pi he nõ bok szos pi he nõ tér ki ala kí tá si költ sé gei.
– Üzem be he lye zé si, és be ta ní tá si költ sé gek.
– Az ete tõ út, a köz le ke dõ fe lü le tek gu mi szõ nyeg gel való fe dé si mun ká i nak anyag költ sé ge.
– Te hén mat ra cok be szer zé si költ sé ge.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.2.1.2. Egye di, il let ve cso por tos el he lye zést biz to sí tó bor jú ket re cek te le pí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó mû sza ki do ku men tá ció.

– Az el he lye zést biz to sí tó bor jú ket rec a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg kell, hogy fe lel jen a vo nat ko zó ál lat jó lé ti
elõ írá sok nak.

– Az el he lye zést biz to sí tó bor jú ket re cek el he lye zé se, ki ala kí tá sa biz to sít sa azt, hogy a ben nük lévõ bor jak lát has sák
faj tár sa i kat. 

– A ket rec csa pa dék tól és az idõ já rá si vi szon tag sá gok tól vé dett pi he nõ tér rel kell, hogy ren del kez zen.

– A ket rec te rü le tén kép zõ dõ trá gya lé, tej vagy csa pa dék el ve ze té sét vagy el szi vár gá sát biz to sí tó tech no ló gia
ki ala kí tá sa.

EK – Az el he lye zést biz to sí tó, te le pí tett bor jú ket re cek hez kül sõ tér vi lá gí tás ké szí té si mun ká i nak anyag költ sé gei, terv
sze rint.

– Az el he lye zést biz to sí tó, te le pí tett bor jú ket re cek hez kö ze li víz vé te li le he tõ ség biz to sí tá si mun ká i nak anyag költ sé gei, 
terv sze rint.

– Az el he lye zést biz to sí tó bor jú ket re cek te le pí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges épí té si anya gok be szer zé se, hely szín re
szál lí tás sal, ki vi te le zé si mun kák költ sé gei.

– Te rep ren de zé si, bon tá si és föld mun kák vég zé si mun kák terv sze rint, a bon tá si anya gok el szál lí tá sá val.

– Az el he lye zést biz to sí tó bor jú ket re cek, rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok be szer zé si és
be épí té si költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.3. Egye di ko ca- és kan ál lá sok be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ tech no ló gi ai ter ve zés.

– Az egye di fé rõ he lyek nek az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ki ala kí tá sa.

– Az ál lá sok ál la tok kal érint ke zõ anya ga i nak fe lü le tei meg fe le lõ en tisz tít ha tó ak, fer tõt le nít he tõ ek, sé rü lé se ket nem
okoz nak.

– Az ál la tok ki tö ré sét ki zá ró, szi lárd sá gi lag meg fe le lõ ka rám ele mek és rög zí té si meg ol dá sok.

EK – Az egye di ko ca ál lá sok, il let ve kan kut ri cák be szer zé si, szál lí tá si és be épí té si költ sé gei.

– A víz- és ta kar mány el lá tás csat la koz ta tá sá hoz szük sé ges sze re lé si anya gok be szer zé se és be épí té se.

– A be épí tés hez szük sé ges la ka tos és kõ mû ves mun kák költ sé gei.

– A be ren de zé sek tech no ló gi ai és ál lat vé del mi el len õr zé sé nek ál lat or vo si díja.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.4. Fi az ta tó kut ri cák be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ tech no ló gi ai ter ve zés.

– Hi gi é ni kus tar tá si kö rül mé nye ket biz to sí tó fi az ta tó kut ri cák be épí té se is tál ló épü let be

 = a ko cák ta kar mány- és víz el lá tá sá nak meg ol dá sá val,

 = meg fe le lõ moz gást biz to sí tó szo rí tó ele mek kel,

 = a ma la cok ki egé szí tõ ta kar mány- és víz el lá tá sá nak meg ol dá sá val, me cha ni kai vé del mé nek biz to sí tá sá val,

 = a ma la cok kü lön hõ vé del mé nek, il let ve hõ pót lá sá nak biz to sí tá sá val,

 = a kut ri ca szer ke zet ál lat vé del mi el len õr zé sé vel.

EK – A fi az ta tó kut ri cák be szer zé si és sze re lé si költ sé gei.

– A ta kar mány- és víz el lá tás csat la koz ta tás anya ga i nak be szer zés, be épí tés költ sé gei.

– A hõ vé de lem és -pót lás, va la mint a vil la mos csat la koz ta tás anya ga i nak be szer zé si és ki vi te le zé si költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.5. Rács pad lós ma lac utó ne ve lõ bat té ri ák ki ala kí tá sá hoz ket re cek be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ ma lac utó ne ve lõ bat té ri ák
be épí té sé nek tech no ló gi ai ter ve zé se.

– Hi gi é ni kus tar tá si kö rül mé nye ket biz to sí tó ma lac utó ne ve lõ bat té ri ák be épí té se is tál ló épü let be

 = a ma la cok ta kar mány- és víz el lá tá sá nak meg ol dá sá val,

 = a bat té ria szer ke ze té nek ál lat vé del mi el len õr zé sé vel.

EK – A ma lac ne ve lõ bat té ri ák be szer zé si és be épí té si költ sé gei.

– A ta kar mány- és víz el lá tás csat la koz ta tás ki vi te le zé si költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2008/141. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15779



2.2.2.1.6. Több szin tes ket re ces to jó há zi tech no ló gia te le pí té se be épí tett ete tõ- és ita tó be ren de zé sek kel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, a vil la mos biz ton ság tech ni kai kö ve tel mé nye ket iga zol tan ki elé gí tõ
vil la mos csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.

– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó
csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ, fel ja ví tott rend sze rû ket re ces to jó há zi
be ren de zés te le pí té se a vég da ra bok kal.

– A ter melt to já sok szennye zés- és tö rés men tes gyûj té sé re szol gá ló sor vé gi to jás gyûj tõ egy ség (ele vá tor, ke reszt irá nyú 
ki hor dó) be épí té se.

EK – A ket re ces to jó há zi tech no ló gia ele me i nek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal és be épí té se.

– A víz táp ve ze ték ki épí té sé hez szük sé ges anya gok be szer zé se, be épí té se.

– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sá nak költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.7. Ket re ces jér ce ne ve lõ tech no ló gia te le pí té se be épí tett ete tõ- és ita tóbe ren de zé sek kel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, a vil la mos biz ton ság tech ni kai kö ve tel mé nye ket iga zol tan ki elé gí tõ
vil la mos csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.

– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó
csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ket re ces jér ce ne ve lõ be ren de zés te le pí té se a
ta kar mány ki osz tó-, ete tõ- és ita tó be ren de zé sek kel, a trá gya sza la gok kal és a vég da ra bok kal.

EK – A jér ce ne ve lõ ket rec ele me i nek be szer zé se a hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.

– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.

– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.

– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sá nak költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.8. Ket re ces kis ál lat tar tó tech no ló gia te le pí té se be épí tett ete tõ- és ita tóbe ren de zé sek kel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, a vil la mos biz ton ság tech ni kai kö ve tel mé nye ket iga zol tan ki elé gí tõ
vil la mos csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.

– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó
csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ket re ces kis ál lat tar tó be ren de zés te le pí té se az
ete tõ- és ita tó be ren de zé sek kel (el le tõ lá dá val), trá gya sza lag gal vagy trá gya tál cá val.

EK – A ket re ces kis ál lat tar tó be ren de zés ele me i nek be szer zé se a hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.

– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.

– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.

– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2 2.2 1.9. To jás gyûj tõ sza la gos, au to ma ti kus to jó fész kek te le pí té se ete tõ- és ita tóbe ren de zé sek kel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– Az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.

– Az ál la tok szá má ra nyu godt to já si kö rül mé nye ket biz to sí tó, könnyen tisz tít ha tó és fer tõt le nít he tõ, sé rü lést nem oko zó 
to jó fész kek te le pí té se (a ki zá ró szer ke zet tel, hossz irá nyú to jás gyûj tõ sza lag gal, rács pad lós fel já ró val).
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– A bár mely ál lat szá má ra meg fe le lõ hoz zá fé rést biz to sí tó táp lál ko zást le he tõ vé tevõ, könnyen tisz tít ha tó ete tõ so rok
te le pí té se.

– A bár mely ál lat szá má ra meg fe le lõ hoz zá fé rést biz to sí tó ivást le he tõ vé tevõ, könnyen tisz tít ha tó ita tó so rok te le pí té se.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ tech no ló gia ki ala kí tá sa.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se a hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.

– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.

– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.

– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.10. Al ter na tív, ma dár ház tí pu sú to jó te le pi tech no ló gia ki ala kí tá sa to jó fész kek kel és ülõ ru dak kal
MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get

biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, a vil la mos biz ton ság tech ni kai kö ve tel mé nye ket iga zol tan ki elé gí tõ
vil la mos csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– A ket re ces be ren de zés el lá tá sá hoz szük sé ges, az ál la tok fi zi o ló gi ai igé nye i nek meg fe le lõ, friss ivó vi zet szol gál ta tó
csat la ko zá si pont ki épí té se az is tál ló ban.
– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ma dár ház tí pu sú to jó há zi be ren de zés
te le pí té se a to jó fész kek kel, az ülõ ru dak kal, ka pir gá ló tér rel, a trá gya gyûj tõ és ki hor dó be ren de zés sel.
– A ter melt to já sok szennye zés- és tö rés men tes gyûj tés re szol gá ló to jás gyûj tõ egy ség (ele vá tor, ke reszt irá nyú ki hor dó) 
be épí té se.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se a hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.
– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.
– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.
– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.11. Fi xen te le pí tett, el he lye zés re, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re al kal mas el vá lasz tó re ke szek, egye di vagy
cso por tos bo xok, kut ri cák ki ala kí tá sa fá ból vagy be ton ból, is tál lón be lül

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– Szi lárd sá gi lag meg fe le lõ rög zí tés ki ala kí tá sa a tér el vá lasz tó ele mek, kut ri cák be épí té sé hez.

– Éles szé le ket, ki emel ke dé se ket nem tar tal ma zó, meg fe le lõ en tisz tít ha tó és fer tõt le nít he tõ tér el vá lasz tó ele mek
be épí té se. Az ál lat tal érint ke zõ fe lü le tek nem ké szül het nek az ál lat egész sé gé re ká ros anyag ból.

– Biz ton sá gos (ki nyíl ódást ki zá ró) és szi lárd sá gi lag meg fe le lõ zár szer ke zet tel el lá tott aj tók és ka puk be épí té se.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ tech no ló gia ki ala kí tá sa.

EK – Az ál la tok ré szé re be épí ten dõ re ke szek, bo xok, kut ri cák szer ke ze ti és sze re lé si anya ga i nak be szer zé se hely szín re
szál lí tás sal.

– A be épí tés hez kap cso ló dó épí té sze ti és sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– A be ren de zé sek tech no ló gi ai és ál lat vé del mi el len õr zé sé nek ál lat or vo si díja.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.1.12. Fi xen te le pí tett, el he lye zés re, el ke rí tés re, ál lat vá lo ga tás ra, ke ze lés re al kal mas el vá lasz tó re ke szek, egye di vagy
cso por tos bok szok, kut ri cák ki ala kí tá sa mû anyag ból vagy fém bõl, is tál lón be lül

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti
ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Szi lárd sá gi lag meg fe le lõ rög zí tés ki ala kí tá sa a tér el vá lasz tó ele mek, kut ri cák be épí té sé hez.

– Éles szé le ket, ki emel ke dé se ket nem tar tal ma zó, meg fe le lõ en tisz tít ha tó és fer tõt le nít he tõ tér el vá lasz tó ele mek
be épí té se. Az ál lat tal érint ke zõ fe lü le tek nem ké szül het nek az ál lat egész sé gé re ká ros anyag ból.

– Biz ton sá gos (ki nyíl ódást ki zá ró) és szi lárd sá gi lag meg fe le lõ zár szer ke zet tel el lá tott aj tók és ka puk be épí té se.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ tech no ló gia ki ala kí tá sa.

EK – Az ál la tok ré szé re be épí ten dõ re ke szek, bo xok, kut ri cák szer ke ze ti és sze re lé si anya ga i nak be szer zé se hely szín re
szál lí tás sal, be épí té se.

– A be épí tés hez kap cso ló dó épí té sze ti és sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– A be ren de zé sek tech no ló gi ai és ál lat vé del mi el len õr zé sé nek ál lat or vo si díja.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.2.2.1. Ven ti lá to rok a tar tó ke ret tel, il let ve kür tõk kel, szel lõz te tés-sza bály zók be épí té se mes ter sé ges szel lõz te tés hez

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés. 

– A pon tos il lesz tést és meg fe le lõ szi lárd sá gú rög zí tést biz to sí tó épí té sze ti át ala kí tá sok, be épí ten dõ egy sé gek he lyé nek
terv sze rin ti ki ala kí tá sa. 

– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal. 

– Az ál la tok szá má ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ szel lõ zést biz to sí tó, – a mé re te zés nek meg fe le lõ
lég tel je sít mé nyû – a szük sé ges vé dõ bur ko lat tal el lá tott, érin tés vé del mi leg iga zol tan meg fe le lõ ven ti lá to rok, ol dal fa li
lég te re lõ kür tõk, to váb bá szel lõz te tést sza bály zó elekt ro ni kák be sze re lé se a tar to zé kok kal (tar tó- és rög zí tõ
szer ke ze tek, klí ma pa ra mé ter ér zé ke lõk stb.) együtt.

– El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.

EK – A lég tech ni kai be ren de zé sek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.

– A terv sze rin ti bon tá sok a tör me lék el szál lí tá sá val.

– Az át ala kí tá sok épí té sze ti mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A be ren de zé sek gé pé sze ti és vil la mos sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A funk ci o ná lis el len õr zés, be sza bá lyo zás díja.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.2.2. Lég csa tor nák, ál mennye zet, il let ve kür tõk, lég be ej tõk be épí té se a moz ga tó, ve zér lõ szer ke zet tel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés. 

– A pon tos il lesz tést és meg fe le lõ szi lárd sá gú rög zí tést biz to sí tó épí té sze ti át ala kí tá sok, be épí ten dõ egy sé gek he lyé nek
terv sze rin ti ki ala kí tá sa.

– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.

– Az ál la tok szá má ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ szel lõ zést biz to sí tó, – a mé re te zés nek meg fe le lõ
lég áram lást biz to sí tó – a szük sé ges vé dõ bur ko lást biz to sí tó te tõ ven ti lá tor-kür tõk, egyéb lég csa tor nák, to váb bá a
lé gá ram lást sza bály zó ele mek be sze re lé se a tar to zé kok kal (tar tó- és rög zí tõ szer ke ze tek, te tõn át ve ze tõ ele mek.)
együtt.

– El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.

EK – A lég tech ni kai be ren de zé sek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.

– A terv sze rin ti bon tá sok a tör me lék el szál lí tá sá val.

– Az át ala kí tá sok épí té sze ti mun ká i nak anyag költ sé gei.

– A be ren de zé sek gé pé sze ti és vil la mos sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A funk ci o ná lis el len õr zés, be sza bá lyo zás díja.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.2.3. Moz gat ha tó ol dal fal be épí té se ve zér lés sel együtt, ter mé sze tes szel lõ zés hez

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí tó ele mek kel.

– Ol dal fal füg gönyt moz ga tó-meg haj tó szer ke zet (haj tó mû ves mo tor + me cha niz mus) terv sze rin ti be épí té se.

– Az ál la tok szá má ra a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ szel lõ zést biz to sí tó ter mé sze tes szel lõ zé si rend szer,
ol dal fal nyi tá sát sza bály zó elekt ro ni ká nak terv sze rin ti be sze re lé se a tar to zé kok kal (tar tó- és rög zí tõ szer ke ze tek,
klí ma pa ra mé ter ér zé ke lõk stb.) együtt.

– El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.

EK – Moz gat ha tó ol dal fal ve zér lés pót ló la gos be épí tés hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul vil lany sze re lé si
anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és ve zér lé si rész egy sé gek (pél dá ul haj tó mû ves mo tor, szél ér zé ke lõ,
esõ ér zé ke lõ stb.) be szer zé se (azok hely szín re szál lí tá sá val), be épí té se.

– A pon tos il lesz tést és meg fe le lõ szi lárd sá gú rög zí tést biz to sí tó épí té sze ti át ala kí tá sok, il let ve a be épí ten dõ egy sé gek
he lye ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.

– A moz gat ha tó ol dal fal ve zér lés pót ló la gos be épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok
be szer zé se, be épí té si költ sé gei.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun ká i nak költ sé ge.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.2.2.4. Is tál ló ba te le pí tett, ál la tok kom fort ját ja ví tó ven ti lá to rok, hû tõ rend sze rek, pá rá sí tók, ned ve sí tõk, szag ta la ní tó és
le ve gõ op ti ma li zá ló be ren de zé sek be épí té se a ve zér lõ mo dul lal 

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.

– A mû kö dést biz to sí tó víz há ló zat há ló za ti táp csat la ko zá sá nak vagy zárt rend szer ese tén szi vattyús víz há ló za tá nak
ki épí té se (szû rõk kel, nyo más csök ken tõ vel, il let ve víz tar tállyal). 

– Az ál la tok kom fort ját ja ví tó klí ma tech ni kai esz kö zök (bel sõ lég ke ve rõ ven ti lá to rok, hû tõ pa ne lek, pá rá sí tók,
ned ve sí tõk, víz el lá tó egy sé gek), to váb bá azok ve zér lõ egy sé ge i nek be épí té se a tar tó- és rög zí tõ szer ke ze tek kel együtt.

– El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.

EK – Is tál ló ba te le pí tett, ál la tok kom fort ját ja ví tó lég ke ve rõ ven ti lá to rok, hû tõ rend sze rek, pá rá sí tók, ned ve sí tõk
be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.)
és rész egy sé gek (pél dá ul ven ti lá to rok, hû tõ rend sze rek, pá rá sí tók, ned ve sí tõk, ve zér lõk stb.) be épí té se.

– A pon tos il lesz tést és meg fe le lõ szi lárd sá gú rög zí tést biz to sí tó épí té sze ti át ala kí tá sok, il let ve a be épí ten dõ egy sé gek
he lye ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.

– Az is tál ló ba te le pí ten dõ, ál la tok kom fort ját ja ví tó mû sza ki meg ol dá sok be épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv
sze rint szük sé ges anya gok be épí té si, sze re lé si mun kái.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun ká i nak költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség. 

2.2.2.3.1. Elekt ro mos üze mû su gár zó fû tõ be ren de zé sek be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– Vil la mos sá gi biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se a fo gyasz tók hoz a
kap cso ló szek rénnyel, biz to sí ték ház zal az is tál ló ban.

– Az ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag szük sé ges hõ mér sék le tet su gár zás sal biz to sí tó egy vagy több, a vil la mos
biz ton ság tech ni kai elõ írá sok nak meg fe le lõ fû tõ be ren de zés be épí té se.

EK – Az elekt ro mos üze mû su gár zó-fû tõ be ren de zé sek be szer zé se, be épí té se.

– A gé pé sze ti és vil la mos sze re lé si anya gok be szer zé se, be épí té se.

– Vil la mos biz ton ság tech ni kai el len õr zés díja.

– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.

2.2.2.3.2. Gáz üze mû su gár zó fû tõk és fe ke te su gár zó be ren de zé sek be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– A gáz biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se a fo gyasz tók hoz a biz ton sá gi
ele mek kel, az is tál ló ban.

– A su gár zó fû tõ be ren de zé sek biz ton sá gos rög zí té si pont ja i nak ki épí té se.

– Az ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag szük sé ges hõ mér sék le tet su gár zás sal biz to sí tó egy vagy több, a gáz tech ni kai,
il let ve tü ze lés tech ni kai biz ton sá gi elõ írá sok nak meg fe le lõ fû tõ be ren de zés be épí té se.

– Su gár zó fû tõ be ren de zé sek iga zol tan szak sze rû fel sze re lé se és csat la koz ta tá sa a gáz há ló zat ra.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se.

– A gáz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.

– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák el vég zé se, be sza bá lyo zá sok költ sé gei.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem költ sé gei.

– A ke ze lõk biz ton ság tech ni kai ok ta tá sá nak költ sé gei.

– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.

2.2.2.3.3. Gáz üze mû ka zá nok és a kap cso ló dó fû té si rend szer be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Az ál la tok szá má ra az is tál ló ban a tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ mér sék le tet biz to sí tó, a biz ton sá gi elõ írá sok nak
iga zol tan meg fe le lõ fû tõ rend szer.

– A gáz biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se a fo gyasz tó hoz a biz ton sá gi
ele mek kel az is tál ló ban.

– A fû té si rend szer fel- és után töl té sét biz to sí tó víz há ló za ti táp csat la ko zá sá nak szak sze rû ki épí té se az is tál ló ban.

– Az elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ ké mény ki épí té se a ka zán hoz.
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– A fû tõ rend szer ele me i nek be ren de zé sek biz ton sá gos rög zí té si pont ja i nak ki épí té se.

– Az ál la tok szá má ra a tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ mér sék le ti zóna biz to sí tá sá hoz szük sé ges fû tõ ele mek (ra di á to rok)
és a csõ ve ze ték-há ló zat szak sze rû fel sze re lé se, be épí té se.

– Gáz üze mû ka zán szak sze rû fel sze re lé se és csat la koz ta tá sa a fû té si rend szer hez, a ké mény hez és a gáz há ló zat ra.

EK – A fû tés-tech no ló gia be ren de zé se i nek be szer zé se, be épí té se.

– A gáz sze re lés (táp ve ze ték ki épí tés) anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A gáz el lá tó rend szer és a ké mény biz ton ság tech ni kai el len õr zé sé nek díja.

– Üzem be he lye zés, be sza bá lyo zá sok díja.

– A ke ze lõk biz ton ság tech ni kai ok ta tá sa.

– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.

2.2.2.3.4. Meg úju ló ener gia hor do zót hasz no sí tó ka zá nok, nap kol lek to rok és a kap cso ló dó fû té si rend szer be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– A meg úju ló ener gia hor do zó köz vet len fel hasz ná lás elõt ti zárt terû tá ro lá sá hoz szük sé ges he lyi ség vagy tér rész
ki ala kí tá sa a ka zán he lyi ség hez kap cso ló dó an, a tü ze lõ anyag be táp lá lás meg ol dá sá val.

– A fû té si rend szer fel- és után töl té sét biz to sí tó víz há ló za ti táp csat la ko zá sá nak szak sze rû ki épí té se az is tál ló ban.

– Az elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ ké mény ki épí té se a ka zán hoz.

– A fû tõ rend szer ele me i nek be ren de zé sek biz ton sá gos rög zí té si pont ja i nak ki épí té se.

– Az ál la tok szá má ra a tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ mér sék le ti zóna biz to sí tá sá hoz szük sé ges fû tõ ele mek (ra di á to rok)
és a csõ ve ze ték-há ló zat szak sze rû sze re lé se, ki épí té se.

– Meg úju ló ener gia hor do zót hasz no sí tó ka zán (a táp lá ló rész egy ség gel együtt) szak sze rû fel sze re lé se és
csat la koz ta tá sa a fû té si rend szer hez, a ké mény hez.

– Üzem be he lye zés, a mû kö dés el len õr zé se a dol go zók ok ta tá sá val.

EK – A fû tés-tech no ló gia be ren de zé se i nek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal, be épí té se.

– A tü ze lõ anyag tá ro lás, be táp lá lás anya ga i nak, rész egy sé ge i nek be szer zé se, be épí té se.

– A gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A tü ze lõ rend szer funk ci o ná lis és biz ton sá gi el len õr zé sé nek díja.

– Üzem be he lye zés, be sza bá lyo zá sok díja.

– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.

2.2.2.3.5. Gáz üze mû hõ lég fú vók be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– A gáz biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se a fo gyasz tók hoz a biz ton sá gi
ele mek kel, az is tál ló ban.

– A hõ lég fú vó fû tõ be ren de zé sek biz ton sá gos rög zí té si pont ja i nak ki épí té se.

– Az ál la tok szá má ra tech no ló gi a i lag op ti má lis hõ mér sék le tet biz to sí tó hõ lég fú vó fû tõ be ren de zé sek szak sze rû
fel sze re lé se és csat la koz ta tá sa a gáz há ló zat ra.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se.

– A gáz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se és ki épí té se.

– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem költ sé gei.

– A ke ze lõk biz ton ság tech ni kai ok ta tá sá nak díja.

– Sze re lé si mun kák re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé ge.

2.2.2.4.1. Saj tá ros vagy tej ve ze té kes fe jõ rend szer ki ala kí tá sa
MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó

tech no ló gi ai ter ve zés.
– Az élel mi szer-hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ mo sá si és tisz tí tá si le he tõ sé ge ket ma gá ban fog la ló ké szü lé kek.
– Vá ku um szi vattyú, sza bá lyo zott nyo más szin tû vá ku um ve ze ték ki épí té se.
– Az ál lo mány tõgy mé re té hez meg vá lasz tott, kel lõ en ru gal mas, sima tisz tít ha tó fe lü le tû fe jõ gu mit tar tal ma zó
fe jõ kely hek. 
– Rozs da men tes anyag ból ké szí tett, jól tisz tít ha tó fe lü le tû saj tá ros fe jõ be ren de zés, il let ve ha son ló pa ra mé te rek kel
ren del ke zõ tej ve ze ték és át lát szó vá ku um ol dó.
– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.
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EK – Saj tá ros vagy tej ve ze té kes fe jõ rend szer be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul vil lany sze re lé si
anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul vá ku um szi vattyú, fe jõ ké szü lék, mo só ké szü lék,
mo só au to ma ta stb.) be szer zé se, be épí té se.
– A saj tá ros vagy tej ve ze té kes fe jõ rend szer meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok
be épí té si, sze re lé si anya gai, ki vi te le zé si költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség

.

2.2.2.4.2. So ros (tan dem), hal szál kás vagy po li gon (pa ra lel) fe jõ há zi fe jõ ál lá sok, süllyesz tett ke ze lõ fo lyo só val, au to ma ti ku san
mû köd te tett ka puk kal és szo rí tók kal, tej fo lyás-ér zé ke lõ vel, fe jõ ké szü lék-le ve võ au to ma ti ká val

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– Az élel mi szer-hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ mo sá si és tisz tí tá si le he tõ sé ge ket ma gá ban fog la ló mo só au to ma ta.

– Vá ku um szi vattyú, sza bá lyo zott nyo más szin tû vá ku um ve ze ték ki épí té se.

– Az ál lo mány tõgy mé re té hez meg vá lasz tott, kel lõ en ru gal mas, sima tisz tít ha tó fe lü le tû fe jõ gu mit tar tal ma zó
fe jõ kely hek, le ve võ au to ma ti ka.

– Rozs da men tes anyag ból ké szí tett, jól tisz tít ha tó fe lü le tû ren del ke zõ tej ve ze té kek a tej fo lyás-ér zé ke lõk kel.

– Sé rü lést nem oko zó ál lat te re lõ ka pu ele mek be épí té se.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – So ros (tan dem), hal szál kás vagy po li gon, pa ra lel fe jõ há zi fe jõ ál lá sok be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok
(pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul
vá ku um szi vattyú, fe jõ ké szü lék, mo só au to ma ta, ál lás szer ke zet, zsú fo ló ka pu stb.) be szer zé se és be épí té se, azok
hely szín re szál lí tá sá val.

– A so ros (tan dem), hal szál kás vagy po li gon, pa ra lel fe jõ há zi fe jõ ál lá sok meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a
terv sze rint szük sé ges anya gok be szer zé se, be épí té se.

– A fe jõ te rem ben, az ál lat ke ze lés hez, a szük sé ges spe ci á lis vi lá gí tás ki ala kí tá sá nak anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.4.3. Moz gó pa do za tú (ka russzel) fe jõ ál lá sok, süllyesz tett ke ze lõ fo lyo só val, au to ma ti ku san mû köd te tett ka puk kal és
szo rí tók kal, tej fo lyás-ér zé ke lõ vel, fe jõ ké szü lék-le ve võ au to ma ti ká val

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– Az élel mi szer-hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ mo sá si és tisz tí tá si le he tõ sé ge ket ma gá ban fog la ló mo só au to ma ta.

– Vá ku um szi vattyú, sza bá lyo zott nyo más szin tû vá ku um ve ze ték ki épí té se.

– Az ál lo mány tõgy mé re té hez meg vá lasz tott, kel lõ en ru gal mas, sima tisz tít ha tó fe lü le tû fe jõ gu mit tar tal ma zó
fe jõ kely hek, le ve võ au to ma ti ka.

– Rozs da men tes anyag ból ké szí tett, jól tisz tít ha tó fe lü le tû ren del ke zõ tej ve ze té kek a tej fo lyás-ér zé ke lõk kel.

– Sé rü lést nem oko zó ál lat te re lõ ka pu ele mek be épí té se.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – Moz gó pa do za tú (ka russzel) fe jõ ál lá sok be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és
vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek be szer zé se (pél dá ul vá ku um szi vattyú,
fe jõ ké szü lék, mo só au to ma ta, moz gó pa do za tú ál lás szer ke zet, zsú fo ló ka pu stb.) és be épí té se, azok hely szín re
szál lí tá sá val.

– A moz gó pa do za tú (ka russzel) fe jõ ál lá sok meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok
biz to sí tá sa.

– To váb bi fe jõ há zi be ren de zé sek terv sze rin ti anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A fe jõ te rem ben, az ál lat ke ze lés hez, a szük sé ges spe ci á lis vi lá gí tás terv sze rin ti ki vi te le zé sé nek anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.4.4. Is tál ló ba te le pí tett, au to ma ti zált fe jõ ro bo tok kal fel sze relt fe jõ ál lá sok be épí té se, tej fo lyás-ér zé ke lõ vel,
fe jõ ké szü lék-le ve võ au to ma ti ká val

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– Az élel mi szer-hi gi é ni ai kö ve tel mé nye ket ki elé gí tõ mo sá si és tisz tí tá si le he tõ sé ge ket ma gá ban fog la ló mo só au to ma ta.

– Vá ku um szi vattyú, sza bá lyo zott nyo más szin tû vá ku um ve ze ték ki épí té se.

– Az ál lo mány tõgy mé re té hez meg vá lasz tott, kel lõ en ru gal mas, sima tisz tít ha tó fe lü le tû fe jõ gu mit tar tal ma zó
fe jõ kely hek, le ve võ au to ma ti ka. 

– Rozs da men tes anyag ból ké szí tett, jól tisz tít ha tó fe lü le tû ren del ke zõ tej ve ze té kek a tej fo lyás-ér zé ke lõk kel.

– Az ál la tok tõgy hely ze tét ér zé ke lõ, fe jõ ke hely fel he lye zõ au to ma ta ál lat azo no sí tó rend szer rel.
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– A tej ter me lé si ada to kat gyûj tõ, re giszt rá ló szá mí tó gé pes rend szer.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – Is tál ló ba te le pít he tõ, au to ma ti zált fe jõ ro bo tok kal fel sze relt fe jõ ál lá sok be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges
anya gok (pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul
vá ku um szi vattyú, fe jõ ké szü lék, mo só au to ma ta, ál lás szer ke zet, ab rak ada go ló, au to ma ti kus tõgy tisz tí tó, ro bot kar stb.)
be szer zé se, be épí té se, azok hely szín re szál lí tá sá val.

– Is tál ló ba te le pí ten dõ, au to ma ti zált fe jõ ro bo tok kal fel sze relt fe jõ ál lá sok meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a
terv sze rint szük sé ges anya gok biz to sí tá sa, be épí té se.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.5.1. Hû tõ vel és ke ve rõ vel sze relt, ket tõs falú, rozs da men tes acél ból ké szült, köz ve tett hû té si rend sze rû hût ve-tá ro ló
tar tá lyok be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– A hût ve-tá ro ló tar tá lyok terv sze rin ti, a tej ház meg adott he lyén való gé pé sze ti fel sze re lé se.

– A tej be táp lá lás és ki tá ro lás be ren de zé se i nek terv sze rin ti sze re lé se.

– A tej hû tõ és tá ro ló rend szer hez a rész egy sé gek, va la mint a szük sé ges anya gok be épí té si, sze re lé si mun kái a terv
sze rint.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun kái.

EK – Hû tõ vel és ke ve rõ vel sze relt, ket tõs falú, rozs da men tes acél ból ké szült, köz ve tett hû té si rend sze rû hût ve-tá ro ló
tar tá lyok be szer zé se, be épí té se, hely szín re szál lí tás sal.

– A hû tõk be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus
sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul hû tõ agg re gát, hõ vissza nye rõ, mo só au to ma ta stb.) be szer zé se,
be épí té se.

– A vil la mos csat la ko zá sok ki épí té sé nek anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.5.2. Je ges víz zel mû köd te tett, hû tõ agg re gá tos (pil la nat hû tõ), rozs da men tes acél ból ké szí tett le me zes hû tõ be ren de zés
be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.
– A tej hû tõ be ren de zés gé pé sze ti sze re lé si mun kái, be ál lí tá sa.
– A rend szer be il lesz tés hez szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si
anya gok stb.) és rész egy sé gek be épí té se (pél dá ul hû tõ agg re gát, hõ vissza nye rõ, mo só au to ma ta).
– Vil la mos csat la ko zás ki épí té se, be kö té se.
– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun kái.

EK – A je ges víz zel mû köd te tett, hû tõ agg re gá tos, rozs da men tes acél ból ké szí tett le me zes hûtõ be ren de zés be szer zé se,
hely szín re szál lí tás sal.
– A hûtõ rend szer be il lesz té sé hez a terv sze rint szük sé ges ki vi te le zé si mun kák költ sé gei.
– A je ges vi zes tej hû té si rend szer meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges sze re lé si anya gok
biz to sí tá sa, be épí té se.
– A vil la mos csat la ko zás ki épí tés anyag költ sé gei.
– Vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.5.3. Szi ge telt tej tá ro ló tar tá lyok, zárt rend sze rû tej szál lí tó be ren de zé sek, szi vattyúk, tej ve ze té kek lé te sí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és gé pé sze ti ter ve zés.

– A tej tá ro ló tar tá lyok el he lye zé se, sze re lé se, be ál lí tá sa a terv sze rint.

– A kap cso ló dó tej ve ze té kek, szi vattyúk fel sze re lé se, csat la koz ta tá sa a terv sze rint.

– A vil la mos csat la ko zá sok ki épí té se, be kö té sek a terv sze rint.

– Pró ba üzem, funk ci o ná lis el len õr zés.

EK – A szi ge telt tej tá ro ló tar tá lyok, zárt rend sze rû tej szál lí tó be ren de zé sek, szi vattyúk be szer zé se, be épí té se hely szín re
szál lí tás sal.

– A tej ve ze té kek be épí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus
sze re lé si anya gok stb.) biz to sí tá sa, be épí té se.

– Vil la mos biz ton sá gi el len õr zés díja.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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2.2.2.5.4. Sza bad té ri tej tá ro ló si lók te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– A tej tá ro ló si lók sza bad té ri te le pí té sé hez, föld- és be to no zá si mun kák terv sze rin ti el vég zé se.

– A szi ge telt tej tá ro ló si lók, terv sze rint meg adott és elõ ké szí tett sza bad té ri he lyen való víz szint be ál lí tá sa.

– Üzem be he lye zés, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – A sza bad té ri tej tá ro ló siló be ren de zé sek és ki egé szí tõ rész egy sé gek be szer zé se, hely szín re szál lí tás sal.

– Az ala po zás föld mun kái, be to no zá si mun kái.

– A te le pí té sé hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul víz- és vil lany sze re lé si anya gok, me cha ni kus sze re lé si
anya gok stb.) biz to sí tá sa, be épí té se.

– A funk ci o ná lis el len õr zés és a vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.6.1. To jás osz tá lyo zó és -cso ma go ló (il let ve tisz tí tó) be ren de zé sek be épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– Vil la mos biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.

– A napi üzem me net hez szük sé ges anya gok (to jás tál cák, cso ma go ló anya gok stb.) szá má ra el kü lö ní tett tá ro ló tér
ki ala kí tá sa.

– A fo lya ma tos üzem biz to sí tá sá hoz szük sé ges át me ne ti kész ter mék tá ro ló tér ki ala kí tá sa az épü le ten, il let ve ter men
be lül.

– To jás osz tá lyo zó és -cso ma go ló (il let ve tisz tí tó) be ren de zé sek terv sze rin ti szak sze rû be épí té se és vil la mos be kö té se.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak biz to sí tá sa, be épí té se.

– A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya ga i nak biz to sí tá sa, be épí té se.

– A funk ci o ná lis el len õr zés és vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.6.2. Ke reszt irá nyú to jás gyûj tõ, -szál lí tó rend szer ki épí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– Vil la mos biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû be épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték-há zak kal.

– A ter melt to já sok tö rés men tes, biz ton sá gos szál lí tá sát le he tõ vé tevõ, a ket rec so ro kat, il let ve az épü le te ket össze kö tõ
to jás gyûj tõ és -szál lí tó sza la gok terv sze rin ti ki épí té se.

– Kül té ri to jás szál lí tás nál az idõ já rás ha tá sai és az ide gen ke zû ség el len védõ bur ko lat fel sze re lé se a to jás szál lí tó
sza lag ra.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, ki épí té se.

– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák, bur ko la tok anya ga i nak biz to sí tá sa, be épí té se.

– A funk ci o ná lis el len õr zés és vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.6.3. To jás vá lo ga tó, lám pá zó és kel te tõ be ren de zé sek be épí té se

 MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

 – Vil la mos biz ton sá gi elõ írá sok nak iga zol tan meg fe le lõ táp ve ze ték szak sze rû ki épí té se, a kap cso ló szek ré nyek kel,
biz to sí ték há zak kal.

 – A napi üzem me net hez szük sé ges anya gok szá má ra el kü lö ní tett tá ro ló tér terv sze rin ti ki ala kí tá sa.

 – A kel te tés re al kal mat lan to já sok kü lön vá lasz tá sá ra vá lo ga tó és lám pá zó be ren de zés terv sze rin ti be épí té se.

 – El len õr zés sel egy be kö tött üzem be he lye zés.
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 EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

 – A víz táp ve ze ték anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

 – A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

 – Gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya ga i nak biz to sí tá sa, be épí té se.

 – A funk ci o ná lis el len õr zés és vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.

 – Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.7.1. Vil la mos üze mû nyí ró be ren de zé sek te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai és
épí té sze ti ter ve zés.

– A mû köd te tõ vil la mos há ló za ti csat la ko zás terv sze rin ti ki épí té se.

– Pró ba üzem, be ál lí tás, be ta ní tás el vég zé se.

EK – A vil la mos üze mû nyí ró be ren de zé sek ki épí tés hez, a terv sze rint szük sé ges anya gok (pél dá ul vil lany sze re lé si
anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) és rész egy sé gek (pél dá ul vá gó szer ke zet, mar ko lat, éle zõ ké szü lék,
vil la mos mo tor stb.), azok hely szín re szál lí tá sá val és be épí té sé vel.

– A vil la mos üze mû nyí ró be ren de zé sek meg épí té sé hez a rész egy sé gek, va la mint a terv sze rint szük sé ges anya gok
be szer zé se, be épí té se.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun kái.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.8.1. Méz elõ ál lí tá sá ra al kal mas kap tár rend sze rek ki épí té se

MT – A méz ter me lés le he tõ sé ge i nek és ter me lõ te rü le te i nek meg fe le lõ tech no ló gia ter ve zé se.

– Az idõ já rás ha tá sá nak el len ál ló, a hi gi é ni kus ter me lést le he tõ vé tevõ kap tár rend sze rek te le pí té se.

EK – A kap tár rend szer ele me i nek be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa.

– A kap tá rak te le pí té sé hez szük sé ges se géd anya gok be szer zé se.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2.2.2.8.2. Hi gi é ni kus méz ki nye rõ és töl tõ-ki sze re lõ be ren de zé sek lé te sí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai
ter ve zés.

– A be ren de zés hi gi é ni kus mû kö dé sé hez szük sé ges tisz ta, meg fe le lõ épü let rész, hely ség ki ala kí tá sa, a tisz tít ha tó
bur ko la tok kal.

– Az élel mi szer-biz ton sá gi és -hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ el sõd le ges méz fel dol go zó be ren de zé si ter vek
sze rin ti lé te sí té se.

EK – Méz ki nye rõ és töl tõ-ki sze re lõ be ren de zé sek be szer zé se, hely szín re szál lí tá sa.

– A fel dol go zó he lyi ség épí té sze ti át ala kí tá si mun ká la ta i nak anya gai.

– Gé pé sze ti és vil la mos sze re lé si anya gok biz to sí tá sa.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

„
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4. szá mú mel lék let a 130/2008. (X. 1.) FVM ren de let hez

„11. szá mú mel lék let a 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Jó mi nõ sé gû ta kar mány elõ ál lí tá sát és fel hasz ná lá sát, va la mint a ta kar mány mi nõ ség meg õr zé sét biz to sí tó
épí té sze ti, tech no ló gi ai és gép be ru há zá sok cél te rü le te kö te le zõ en elv árt mû sza ki tartalma (MT)

és elszámolható kiadásai (ÉK)

3.2.1.1.1. Fém vagy vas be ton váz szer ke ze tû, nyi tott ol da lú, szá las ta kar mány bá lák tá ro lá sá ra al kal mas paj ta lé te sí té se, fém vagy
pa la te tõ vel, csa pa dék el ve ze tõ te tõ eresszel

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– A tûz ál ló vagy égés kés lel te tõ vel ke zelt anya gok ból lé te sü lõ paj ta váz szer ke ze té nek terv sze rin ti fel ál lí tá sa, sze re lé se, 
te tõ szer ke ze té nek és héj al ásá nak meg épí té se.

– A csa pa dék el ve ze tés, eresz csa tor na terv sze rin ti ki ala kí tá sa.

EK – A paj ta te rü let elõ ké szü le ti (föld és mély épí té si) mun ká i nak költ sé gei.

– Be to no zás és a kap cso ló dó zsa lu zá si mun kák ki vi te le zé se, az anya gok hely szín re szál lí tá sá val.

– A paj ta épü let rész egy sé ge i nek, ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A la ka tos, bá do gos és te tõ fe dõ mun kák anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A paj ta kül sõ és bel sõ vi lá gí tás-sze re lé si mun ká i nak anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.1.1.2. Fém vagy vas be ton váz szer ke ze tû, zárt ol dal fa lú, szá las ta kar mány bá lák tá ro lá sá ra al kal mas tá ro ló lé te sí té se, fém vagy
pa la te tõ vel és csa pa dék el ve ze tõ rend szer rel szi lárd be ton pa do zat tal

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– A fém vagy vas be ton váz szer ke zet terv sze rin ti ki ala kí tá sa, sze re lé se, te tõ szer ke ze té nek és héj al ásá nak be ázás men tes 
ki ala kí tá sa.

– A csa pa dék el ve ze tés, eresz csa tor na terv sze rin ti ki ala kí tá sa.

– Szi ge telt, szi lárd be ton pa do zat ki ala kí tá sa.

– Bel sõ vi lá gí tás ki épí té se.

EK – A szá las ta kar mány bá la-tá ro ló te rü le té nek elõ ké szü le ti (föld és mély épí té si) mun kái.

– Be ton- és vas be ton mun kák anyag költ sé gei.

– A szá las ta kar mány bá la-tá ro ló épü let rész egy sé ge i nek, sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se hely szín re
szál lí tás sal.

– A csa pa dék el ve ze tés, eresz csa tor na sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– Vil la mos sze re lé si anya gok biz to sí tá sa, be épí té se.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.1.1.3. Szi lárd be ton pa do zat ki ala kí tá sa szá las ta kar mány paj ták ban

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ter ve zés.

– Meg lé võ szá las ta kar mány paj tá ban mé lyí tett sík ta laj szint ki ala kí tá sa, ka vics te rí tés sel.

– Szi ge telt, szi lárd be ton pa do zat ki ala kí tá sa.

EK – Ta laj tü kör ki ala kí tás föld mun kái, ka vics ré teg ki ala kí tá si és anyag költ sé gei.

– Be ton- és vas be ton mun ka anyag költ sé gei és gépi mun kái.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.1.2.1. Szi ge telt, be ton fal kö zi si ló tér épí té se, két ol dal só tám fal lal, csur ga lék lé-gyûj tõ vel

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Te rep ren de zés, sík ta laj szint ki ala kí tá sa ka vics te rí tés sel.

– Sze relt vas be ton le mez ki ala kí tá sa ol dal fa li ele mek csat la ko zó i val, terv sze rin ti lej tés sel.

– Hely szí ni vagy elõ re gyár tott vas be ton ol dal fal ele mek be épí té se.

– Csur ga lék lé el ve ze tõ fo lyó kák és gyûj tõ szi ge telt tá ro zó lé te sí té se.

– A te le pi út há ló zat hoz csat la ko zás szi lárd bur ko la tú ki ala kí tá sa.
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EK – A fal kö zi si ló tér és a csur ga lék tá ro zó te rü le té nek elõ ké szü le ti (föld és mély épí té si) mun ká i nak költ sé gei.

– Be ton- és vas be ton mun kák anyag költ sé gei és gépi mun kái.

– Csur ga lék tá ro zó szi ge te lés anya ga i nak és be épí té sé nek költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.1.2.2. Szi ge telt, be ton si ló tér épí té se, há rom ol da lú tám fal lal, csur ga lék lé-gyûj tõ vel

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– A fal kö zi si ló tér le en dõ te rü le té nek elõ ké szü le ti (föld és mély épí té si) mun kái.

– Te rep ren de zés, sík ta laj szint ki ala kí tá sa ka vics te rí tés sel.

– Sze relt vas be ton le mez ki ala kí tá sa ol dal fa li ele mek csat la ko zó i val, terv sze rin ti lej tés sel.

– Hely szí ni vagy elõ re gyár tott vas be ton ol dal fal ele mek be épí té se.

– Csur ga lék lé el ve ze tõ fo lyó kák és gyûj tõ szi ge telt tá ro zó lé te sí té se.

– A te le pi út há ló zat hoz csat la ko zás szi lárd bur ko la tú ki ala kí tá sa.

EK – A fal kö zi si ló tér és a csur ga lék tá ro zó te rü le té nek elõ ké szü le ti (föld és mély épí té si) mun ká i nak költ sé ge.

– Be ton- és vas be ton mun kák anyag költ sé gei és gépi mun kái.

– Csur ga lék tá ro zó szi ge te lés anya ga i nak és ki vi te le zé sé nek költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.1.3.1. Sze mes ter mény tá ro ló si lók, tar tá lyok lé te sí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Ala po zá si mun kák terv sze rin ti el vég zé se.

– A tá ro ló tar tá lyok, si lók sze re lé se, össze épí té se terv sze rint.

– A ter mény hõ mér sék let mé rõ rend szer ki épí té se.

– Az ál lag meg óvó szel lõz te tõ rend szer (szel lõz te tõ csa tor nák, mo bil ven ti lá to rok, ill. hû tõ gé pek) fel sze re lé se.

– Be- és ki tá ro ló anyag moz ga tó be ren de zé sek (fel hor dók, víz szin tes anyag moz ga tók, boly gó csi gák stb.) fel sze re lé se.

– Át haj tós tran zit si ló lé te sí té se a ki tá ro lás hoz.

– A fe dett be tá ro ló ga rat rend szer lé te sí té se.

– Az erõ át vi te li és vil la mos sze re lé si mun kák terv sze rin ti el vég zé se.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, funk ci o ná lis el len õr zés.

EK – A ter mény tá ro ló tar tá lyok, si lók fõ da rab ja i nak és ki egé szí tõ ele me i nek, sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se
hely szín re szál lí tás sal.

– Föld- és mély épí té si mun kák költ sé gei.

– Be ton- és vas be ton mun kák anyag költ sé ge.

– La ka tos- és gé pé sze ti sze re lõ mun kák anyag költ sé gei és gépi mun kái.

– Vil la mos sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– Szel lõz te tõ és hõ mér sék let mé rõ rend szer anya ga i nak és au to ma ti kus ve zér lé sé nek ki épí té si költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

– Funk ci o ná lis el len õr zés és vil la mos biz ton sá gi vizs gá lat díja.

3.2.1.3.2. Sze mes ter mény tá ro lá sá ra szol gá ló csar nok tá ro lók lé te sí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés, en ge dé lyez te tés.

– Be ázás men tes ki vi tel, mo bil gé pek kel jár ha tó be ton pa do zat, meg fe le lõ épü let szel lõ zés biz to sí tá sa terv sze rint.

– Könnyû szer ke ze tes, acél vá zas tar tó szer ke zet terv sze rin ti ki ala kí tá sa.

– Terv sze rint mé re te zett, te her bí ró ol dal fa lak épí té se.

– Te tõ szer ke zet ki ala kí tá sa te tõ szel lõz te tés sel, pá ra zá ró fó li á val.

– Be to no zott pad ló bur ko lat ki ala kí tá sa terv sze rint.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem.

EK – A csar nok tá ro ló rész egy sé gei, épí té si és sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, azok hely szín re szál lí tá sá val.

– Föld- és mély épí té si mun kák költ sé gei.

– Be ton- és vas be ton-sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– Épü let váz sze re lés la ka tos-, te tõ fe dõ- és bá do gos mun kák anyag költ sé gei és gépi mun kái.

– Fal szer ke ze tek kõ mû ves- és szak ipa ri mun ká i nak anyag költ sé gei.
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– Vil la mos sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.1.4.1. Hõ lég be fú vós bá la szá rí tó rend szer ki épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és gé pé sze ti ter ve zés.

– A hõ lég be fú vó be ren de zés te le pí té se, a vil la mos és tü ze lõ anyag csat la ko zás ki épí té sé vel a terv sze rint.

– A bá la szá rí tó lég csa tor nás áll vány rend szer gé pé sze ti sze re lé se és csat la koz ta tá sa a terv sze rint.

– Üzem be he lye zés, pró ba üze mi szá rí tás és a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – A hõ lég be fú vós bá la szá rí tó rend szer terv sze rin ti rész egy sé ge i nek, épí té si és sze re lé si anya ga i nak be szer zé se,
be épí té se azok hely szín re szál lí tá sá val.

– Gép la ka tos és vil la mos sze re lõ mun kák anyag költ sé gei és gépi mun kái.

– Üzem be he lye zés, a hasz ná lat be ta ní tá si költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.1.1. Ta kar mány da rá ló be ren de zés be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– A ta kar mány da rá ló be ren de zés lé te sí té se, az alap anyag-el lá tás ki vi te le zé se a terv sze rint.

– A vil la mos ener gia-el lá tás iga zol tan meg fe le lõ ki épí té se.

– Üzem be he lye zés.

EK – A ta kar mány da rá ló be ren de zés terv sze rin ti rész egy sé gei, épí té si és sze re lé si anya gai, azok hely szín re szál lí tá sá val.

– Üzem be he lye zés, a hasz ná lat be ta ní tá si mun kái.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.1.2. Ta kar mány ke ve rõ be ren de zés be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– A ta kar mány ke ve rõ be ren de zés gé pé sze ti sze re lé se, az alap anyag-el lá tás ki vi te le zé se a terv sze rint.

– A vil la mos ener gia-el lá tás iga zol tan meg fe le lõ ki épí té se.

– Üzem be he lye zés.

EK – A ta kar mány ke ve rõ be ren de zés terv sze rin ti rész egy sé ge i nek, épí té si és sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se
azok hely szín re szál lí tá sá val.

– Az üzem be he lye zés és a hasz ná lat be ta ní tá si költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.1.3. Ta kar mány da rá ló-ke ve rõ be ren de zés be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– Fo ga dó ga rat, fel hor dó, kül-, ill. bel té ri elõ tá ro lók lé te sí té se (a sze mes alap anya gok hoz), terv sze rint.

– Be hor dó csõ csi gák és a ga ra tos da rá ló be ren de zés terv sze rin ti sze re lé se.

– A ke ve rõ, elõ tar tá lyos ke ve rõ-be ren de zés terv sze rin ti sze re lé se, da rá ló hoz il lesz té se.

– Kom po nens össze mé rõ és ve zér lõ au to ma ti ka be épí té se.

– Kész áru tar tá lyok lé te sí té se.

– Vil la mos táp ve ze ték iga zol tan meg fe le lõ ki épí té se, be kö té se.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem.

EK – A ta kar mány da rá ló-ke ve rõ be ren de zés gé pe i nek, fõ da rab ja i nak és sze re lé si ele me i nek be szer zé se, be épí té se
hely szín re szál lí tás sal.

– La ka tos- és gép sze re lõ mun kák anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– Vil la mos sze re lé si anya gok be szer zé se, be épí té se.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.2.1. Napi ta kar mány tá ro ló to rony si ló lé te sí té se, egy be épí tett be hor dó be ren de zés sel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– A ta kar mány elõ tá ro ló siló terv sze rin ti be ton-ala po zá sa.
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– Az is tál ló ban levõ ál la tok leg alább négy na pi ta kar mány szük ség le tét tá rol ni ké pes siló te le pí té se, gé pé sze ti
be sza bá lyo zá sa.

– Ta kar mány be hor dó be ren de zés sze re lé se, vil la mos be kö té se és az át adó ej tõ csö vek ki épí té se, a terv sze rint.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Az ala po zás és a gé pé sze ti sze re lõ mun kák anyag költ sé gei, gépi mun kái.

– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.2.2. Sta bil rend sze rû szá raz ta kar mány szál lí tó-ki osz tó rend sze rek ki épí té se az ön ete tõk kel, kom bi nált ön ete tõk kel a fel töl tõ- 
és ada go ló be ren de zés sel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a kor sze rû sé get
biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– Az ete tõ so rok füg gesz tõ, ill. eme lõ szer ke ze te i nek be épí té se a terv sze rint.

– A bár mely ál lat szá má ra meg fe le lõ hoz zá fé rést biz to sí tó, táp lál ko zást le he tõ vé tevõ, könnyen tisz tít ha tó ön ete tõk
te le pí té se.

– Terv sze rin ti ve zér lõ és biz ton sá gi egy sé gek be épí té se, há ló zat ra kö té se, be sza bá lyo zá sa.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ tech no ló gia ki ala kí tá sa.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem.

EK – A tech no ló gia ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A vil la mos táp ve ze té kek anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– Gé pé sze ti sze re lõ mun kák, be sza bá lyo zá sok anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.2.3. Sta bil rend sze rû, csõ ben szál lí tó fo lyé kony ta kar mány-ki osz tó, il let ve ete tõ be ren de zés lé te sí té se ke ve rõ tar tállyal és
szi vattyúk kal

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai és épí té sze ti ter ve zés.

– A ta kar mány kony ha elõ ké szí té se, a szük sé ges gép ala pok, fal nyí lá sok ki ala kí tá sa terv sze rint.

– A ta kar mány ke ve rõ-ki osz tó be ren de zés be épí té se a gé pé sze ti és vil la mos sze re lé si mun kák terv sze rin ti el vég zé se.

– Az egyes is tál lók táp ve ze té ke i nek terv sze rin ti ki épí té se a szük sé ges el zá ró és sza bály zó ele mek kel.

– Az egyes is tál lók bel sõ ta kar mány-el osz tó csõ rend sze ré nek ki épí té se a vá lyúk ba ki ada go ló be ren de zé sek kel, a
táp ve ze ték re csat la koz ta tás sal.

– A be ren de zés üzem be he lye zé se, pró ba üze mi be ál lí tá sok kal.

– A ke ze lõk tech ni kai és biz ton ság tech ni kai ok ta tá sa.

EK – A fo lyé kony ta kar mány ete té si tech no ló gia be ren de zé se i nek és ele me i nek be szer zé se, be épí té se hely szín re
szál lí tás sal.

– Épí té sze ti elõ ké szí tõ mun kák anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A gé pé sze ti sze re lés ki egé szí tõ anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A vil la mos sze re lõ mun kák anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.2.4. Ete tõ tér ki ala kí tá sa já szol lal és já szol kor lát tal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ete tõ tér biz to sí tá sa.

EK – A ta kar má nyo zá si te rü let elõ ké szü le ti (föld- és mély épí té si) mun ká i nak díja, terv sze rint.

– A be ton- és vas be ton mun kák anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– A la ka tos és vil la mos sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– Az ete tõ tér fe dé si mun ká i nak anya ga i nak be szer zé se, be épí té se (pl. gu mi szõ nyeg gel), terv sze rint.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.2.5. Be épí tett ön ete tõk, ill. mo bil ön ete tõ tar tá lyok és szé na rá csok te le pí té se

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ön ete tõk be épí té se, ill. el he lye zé se terv sze rint.

15792 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/141. szám



EK – Az ete tõ be ren de zé sek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.

– A gé pé sze ti sze re lõ mun kák anya gai.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.2.6. Tö mõ gé pes tö mé si tech no ló gia ki ala kí tá sa

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ál lat nye lõ csö vé ben sé rü lést nem oko zó tö mõ be ren de zés al kal ma zá sa.

– A tö mé si mennyi ség és tö mé si se bes ség vál toz tat ha tó sá gá nak (az ál lat szá má ra sé rü lést nem oko zó üze mel te té si
pa ra mé te rek be ál lít ha tó sá gá nak) biz to sí tá sa.

– Vil la mos sé rü lést, áram ütést ki zá ró, iga zol tan meg fe le lõ vil la mos ki ala kí tás.

EK – A tech no ló gia rész egy sé ge i nek, be ren de zé se i nek be szer zé se, be épí té se.

– Vil la mos táp ve ze ték ki épí té sé hez szük sé ges sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.2.2.7. Egye di ál lat azo no sí tá son ala pu ló szá raz ta kar mány ki osz tó ete tõ rend szer be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ter ve zés.

– Ta kar mány ki szó ró dást csök ken tõ ki ala kí tá sú ete tõ vá lyú a puf fer ta kar mány tá ro ló val.

– Elekt ro mos ál lat azo no sí tó jel adó és jel fel fo gó rend szer szá mí tó gé pes rend szer be il lesz té se, ada tok elekt ro ni kus
tá ro lá sá nak biz to sí tá sa.

– Ve zé relt sze le pes vagy csi gás ta kar mány ada go ló ön ete tõ be épí té se.

– Sé rü lést nem oko zó ete tõ ál lás ki ala kí tás.

– Üzem be he lye zés, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – Ete tõ he lye ken be épí tett vevõ, va la mint au to ma ta ta kar mány ada go ló egy ség ki ala kí tá sá hoz a terv sze rin ti
rész egy sé gek (adó-ve võ, ab ra kos csé sze, erõ sí tõ, pro cesszor, adat fel dol go zó, ada go ló, ta kar mány tá ro ló stb.)
be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Tech no ló gia gé pé sze ti sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, hely szín re szál lí tás sal, be épí té se. 

– Vil la mos és me cha ni kus sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók be szer zé se.

– Ön ete tõk ki ala kí tá sá hoz bon tá si és ala po zá si mun kák költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.3.1.1. Ita tás tech no ló gia ki épí té se nyílt fel szí nû vá lyús ita tók kal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ita tó tér biz to sí tá sa.

– Ita tó tér fel sa ra zó dás-men tes pa do za tá nak ki ala kí tá sa.

EK – Épü let-át ala kí tá si és víz há ló zat-bõ ví té si mun kák ki vi te le zé si költ sé gei, terv sze rint.

– Ví zó ra, víz szû rõ stb. be épí té si mun ká i nak anya ga i nak be szer zé se, be épí té se.

– Nyílt fel szí nû ita tó vá lyúk be szer zé si költ sé gei, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.3.1.2. Ita tás tech no ló gia ki épí té se fagy men te sí tett ita tók kal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ita tó tér biz to sí tá sa.

– Ita tó tér szi lárd pa do za tá nak ki ala kí tá sa.

– El fa gyás men tes tech no ló gia ki ala kí tá sa leg alább –25 Cel si us fok hõ mér sék le tig.

EK – Épü let-át ala kí tá si és víz há ló zat-bõ ví té si mun kák anyag költ sé gei, terv sze rint.

– Ví zó ra, víz szû rõ stb. be épí té si mun ká i nak anya ga i nak be szer zé se, be épí té se terv sze rint.

– Fagy men tes ita tó be ren de zé sek be szer zé si költ sé gei, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

2008/141. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15793



3.2.3.1.3. Ita tás tech no ló gia cso por tos ba rom fi kör ita tók kal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ita tó tér biz to sí tá sa.

– Ita tó tér szi lárd pa do za tá nak ki ala kí tá sa.

EK – Épü let-át ala kí tá si és víz há ló zat-bõ ví té si mun kák anyag költ sé gei, terv sze rint.

– Ví zó ra, víz szû rõ be épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei, terv sze rint.

– Cso por tos köritatóberendezések be szer zé si költ sé gei, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.3.2.1. Ita tás tech no ló gia szo pó kás ön ita tók kal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ita tó tér biz to sí tá sa.

– Ita tó tér sár men tes pa do za tá nak ki ala kí tá sa.

EK – Épü let-át ala kí tá si és víz há ló zat-bõ ví té si mun kák anyag költ sé gei, terv sze rint.

– Ví zó ra, víz szû rõ be épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei, terv sze rint.

– Szo pó kás önitatóberendezések be szer zé si költ sé gei, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.3.2.2. Ita tás tech no ló gia csé szés ön ita tók kal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ita tó tér biz to sí tá sa.

– Ita tó tér sár men tes szi lárd pa do za tá nak ki ala kí tá sa.

EK – Épü let-át ala kí tá si és víz há ló zat-bõ ví té si mun kák anyag költ sé gei, terv sze rint.

– Ví zó ra, víz szû rõ be épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei, terv sze rint.

– Csé szés önitatóberendezések be szer zé si költ sé gei, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

3.2.3.2.3. Ita tás tech no ló gia sze le pes ba rom fi ön ita tók kal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ ita tó tér biz to sí tá sa.

– Ita tó tér szi lárd pa do za tá nak ki ala kí tá sa.

EK – Épü let-át ala kí tá si és víz há ló zat-bõ ví té si mun kák anyag költ sé gei, terv sze rint.

– Ví zó ra, víz szû rõ be épí té si mun ká i nak anyag költ sé gei, terv sze rint.

– Sze le pes önitatóberendezések be szer zé si költ sé gei, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

„
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5. szá mú mel lék let a 130/2008. (X. 1.) FVM ren de let hez

„12. szá mú mel lék let a 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Az ál lat tar tá si te vé keny ség hez kap cso ló dó mun ka fo lya ma tok el vég zé sé nek mi nõ sé gét ja ví tó
be ru há zá sok cél te rü le te kö te le zõ en elv árt mû sza ki tar tal ma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

4.1.1.1.1. Szá mí tó gé pek és szá mí tás tech ni kai hard ver esz kö zök

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dés és ki vi te le zés.

– A te le pi irá nyí tást és/vagy mun ka fo lya ma tok el len õr zé sét és irá nyí tá sát szol gá ló üzem biz tos szá mí tó gé pek vagy
hard ver esz kö zök te lep hez il lesz té se.

– A be ren de zé sek biz ton sá gos és meg fe le lõ mû kö dé sét biz to sí tó gép ál lás(ok) és a kap cso ló dó csat la ko zá sok ki épí té se.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – Szá mí tó gé pek és szá mí tás tech ni kai hard ver esz kö zök be szer zé se, be épí té se (pél dá ul mo ni tor, bil len tyû zet,
adat tá ro lók, au to ma ti kus adat gyûj tõk stb.), azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A szá mí tó gé pes adat ke ze lé si tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se (pél dá ul vil la mos sze re lé si
anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.).

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

4.1.1.1.2. Te lep irá nyí tá si szoft ve rek

MT – A kor sze rû sé get és ha té kony ság nö ve lé sét szol gá ló szoft ver ki vá lasz tás, ter ve zés és il lesz tés.

– A tény le ges szük ség let nek meg fe le lõ szá mú jog tisz ta te lep irá nyí tá si szoft ver (pél dá ul egye di ál lat azo no sí tá si
szoft ver, au to ma ti kus ab rak ada go lást ve zér lõ szoft ve rek, au to ma ti kus mér le ge lé si szoft ve rek stb.) te le pí té se,
hasz ná lat ba vé te le.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – A szoft ver be szer zés, te le pí tés költ sé gei.

– A tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak (pél dá ul vil la mos sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se,
be épí té se azok hely szín re szál lí tá sá val.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség a szoft ve rek be üze me lé se és pró ba-fut ta tá sa so rán.

4.1.1.2.1. Hor doz ha tó ult ra hang ké szü lék be szer zé se és üzem be ál lí tá sa

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés, mun ka fo lya mat ba
il lesz tés.

– A te lep mé re té hez iga zo dó kor sze rû vizs gá ló be ren de zés al kal ma zá sa.

– A vizs gá la ti tech no ló gia te le pi al kal ma zá sá hoz szük sé ges fel té te lek meg lé te (ál lat be fo gó, rög zí tõ stb.).  

– Az ada tok elekt ro ni kus tá ro lá sá nak biz to sí tá sa.

– Üzem be ál lí tás, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – A hor doz ha tó ult ra hang ké szü lék rész egy sé ge i nek (mo ni tor, ér zé ke lõ stb.) be szer zé se, azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A ki egé szí tõ tar to zé kok (adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se, be üze me lés költ sé gei.

– Az adat be vi tel te lep irá nyí tá si rend szer be il lesz tés költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség a be üze me lés és be ta ní tás so rán.

4.1.1.2.2. Di gi tá lis mér leg te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés, üze mi mun ka fo lya mat ba
il lesz tés.

– A mér leg tech no ló gia be épí té se, ada tok elekt ro ni kus tá ro lá sá nak biz to sí tá sa.

– Üzem be ál lí tás, a ke ze lõk ok ta tá sa.

– El len õr zés, a mér leg ka lib rá ci ó ja és szük ség ese tén ha tó sá gi hi te le sí té se.

EK – Di gi tá lis mér leg rész egy sé ge i nek be szer zé se, be épí té se (mér leg talp, mé rõ cel lák, vil la mos egy ség stb.) hely szín re
szál lí tás sal.

– Ak nás mér le gek nél a bon tá si- föld- és be to no zá si mun kák anya gai, gépi mun kái.

– Ki egé szí tõ tar to zé kok (vil la mos sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se, be épí té se.

– Ka lib rá ció, hi te le sí té sek és a szá mí tó gé pes rend szer be il lesz tés költ sé gei (ha szük sé ges).

– La ka tos sze re lé si mun kák anya gai.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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4.1.1.2.3. A tej mi nõ sé gét, bel tar tal mi jel lem zõ it és a tej mennyi sé get mérõ esz kö zök, au to ma ta be ren de zé sek

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés, mun ka fo lya mat ba
il lesz tés.

– A mé rõ be ren de zés szá mí tó gé pes rend szer be il lesz té se, ada tok elekt ro ni kus tá ro lá sá nak biz to sí tá sa.

– Kor sze rû min ta vé telt, mé rést és ki ér té ke lést biz to sí tó mé rõ esz kö zök al kal ma zá sa.

– Üzem be ál lí tás, a ke ze lõk ok ta tá sa.

– El len õr zés, a mé rõ be ren de zés ka lib rá ci ó ja és szük ség ese tén ha tó sá gi hi te le sí té se.

EK – Tej mi nõ sé get, tej bel tar tal mat és tej mennyi sé get mérõ esz kö zök és au to ma ta be ren de zé sek rész egy sé ge i nek
(tej mennyi ség mé rõ, ve ze tõ ké pes ség-mé rõ, fa gyás pont-mé rõ, zsír tar ta lom mé rõ stb.) be szer zé se, be épí té se azok
hely szín re szál lí tá sá val.

– A szá mí tó gé pes rend szer be il lesz tés, va la mint a ka lib rá ció, szük ség ese tén a hi te le sí té sek költ sé gei. 

– A tech no ló gi ai sze re lé si anya gok (pél dá ul vil la mos sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se,
be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

4.1.1.2.4. Te hén ak ti vi tás mé rõ

MT – A kor sze rû üze mel te tés és tech no ló gi ai al kal ma zás ter ve zé se, az esz kö zök tar tás tech no ló gi ai rend szer be il lesz té se.

– Az ál lat ra sze relt jel adó ból és elekt ro ni ká ból álló ál lat azo no sí tó rend szer szá mí tó gé pes rend szer be il lesz té se, ada tok
elekt ro ni kus tá ro lá sá nak biz to sí tá sa.

– Üzem be ál lí tás, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – Ál lat ra sze relt jel adó ból és elekt ro ni ká ból álló ál lat azo no sí tó rend szer rész egy sé ge i nek (bo ka szíj, transz pon der,
adó-ve võ elekt ro ni ka, ke ret an ten na stb.) be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A tech no ló gia sze re lé si anya gok (pél dá ul vil la mos sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se,
be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség a be ren de zés üzem be ál lí tá sá nál és be ta ní tá sá nál.

4.1.2.1.1. Ál lat azo no sí tó rend szer lé te sí té se ál lat ra sze relt jel adó val és elekt ro ni ká val

MT – A kor sze rû üze mel te tést biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés, esz köz il lesz tés.

– Az ál lat ra sze relt jel adó ból és elekt ro ni ká ból álló ál lat azo no sí tó rend szer szá mí tó gé pes rend szer be il lesz té se, ada tok
elekt ro ni kus tá ro lá sá nak biz to sí tá sa.

– Az ál lat jó lé ti kö ve tel mé nyek nek is meg fe le lõ ál lat azo no sí tó rend szer esz kö zök al kal ma zá sa.

– Üzem be ál lí tás, a ke ze lõk ok ta tá sa.

– Pró ba üzem, el len õr zõ ál lat azo no sí tá sok vég zé se a meg bíz ha tó ság el len õr zé sé re.

EK – Ál lat ra sze relt jel adó ból és elekt ro ni ká ból álló ál lat azo no sí tó rend szer rész egy sé ge i nek (bo ka szíj, transz pon der,
adó-ve võ elekt ro ni ka, ke ret an ten na stb.) be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A tech no ló gia sze re lé si anya gok (pél dá ul vil la mos sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se
hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség az ál lat-azo no sí tó elekt ro ni ka üzem be ál lí tá sá nál.

4.1.2.1.2. Ete tõ he lye ken be épí tett vevõ, va la mint au to ma ta ta kar mány ada go ló egy ség ki ala kí tá sa

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ter ve zés.

– Elekt ro mos ál lat azo no sí tó jel adó és jel fel fo gó rend szer szá mí tó gé pes rend szer be il lesz té se, ada tok elekt ro ni kus
tá ro lá sá nak biz to sí tá sa.

– Ve zé relt sze le pes vagy csi gás ta kar mány ada go ló egy ség be épí té se.

– Sé rü lést nem oko zó ki ala kí tás, ill. rend sze re le mek al kal ma zá sa, ál lat or vo si el len õr zé se.

– Üzem be he lye zés, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – Ete tõ he lye ken be épí tett vevõ, va la mint au to ma ta ta kar mány ada go ló egy ség ki ala kí tá sá hoz a terv sze rin ti
rész egy sé gek (adó-ve võ, erõ sí tõ, pro cesszor, adat fel dol go zó, ada go ló stb.) be szer zé se, be épí té se hely szín re
szál lí tás sal.

– Tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak be szer zé se, be épí té se (pél dá ul vil la mos és me cha ni kus sze re lé si anya gok,
adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.

– Fel me rü lõ ál lat vé del mi vizs gá la tok dí jai.

– Ön ete tõk ki ala kí tá sá hoz bon tá si és ala po zá si mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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4.1.2.1.3 Ta kar mány ki egé szí tõk, vi ta mi nok, gyógy sze rek fo lya ma tos ada golt be ke ve ré sét biz to sí tó au to ma ta be ren de zés lé te sí té se 
ita tó- vagy ete tõ rend sze rek hez

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– A ta kar mány ki egé szí tõk, vi ta mi nok, gyógy sze rek fo lya ma tos ada golt be ke ve ré sét biz to sí tó au to ma ta be ren de zés
be épí té se, ivó víz el lá tó fõ ve ze ték be.

– Üzem be he lye zés, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – Meg lé võ ita tó- vagy ete tõ rend sze rek hez, a ta kar mány ki egé szí tõk, vi ta mi nok, gyógy sze rek fo lya ma tos ada golt
be ke ve ré sét biz to sí tó au to ma ta be ren de zés be épí té sé hez, a terv sze rin ti rész egy sé gek (pl. gyógy szer ada go ló, in jek tor,
tar tály stb.) be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak (pél dá ul vil la mos és me cha ni kus sze re lé si anya gok, víz ve ze ték sze re lé si
anya gok stb.) be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

4.1.2.2.1. Is tál ló klí ma sza bá lyo zá sát biz to sí tó, szá mí tó gép ve zé relt köz pon ti au to ma ti kus ve zér lõk be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ter ve zés.

– Meg lé võ he lyi klí ma egy sé gek hez, az is tál ló klí ma sza bá lyo zá sát biz to sí tó, szá mí tó gép ve zé relt au to ma ti kus
sza bály zók be épí té se.

– Is tál ló klí ma sza bá lyo zó rend szer szá mí tó gé pes rend szer be il lesz té se, ada tok elekt ro ni kus tá ro lá sá nak biz to sí tá sa. 

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – Is tál ló klí ma sza bály zó rend szer terv sze rin ti rész egy sé ge i nek (ér zé ke lõk, ve zér lõ, be avat ko zók stb.) be szer zé se,
be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak (pél dá ul vil la mos és me cha ni kus sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók
stb.) be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

4.1.2.2.2. Ita tó víz hõ mér sék le tet sza bály zó au to ma ti kus ve zér lõk be épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Meg lé võ ita tó rend szer hez, az ita tó víz hõ mér sék le tet sza bály zó au to ma ti kus ve zér lõ ki ala kí tá sá hoz, a terv sze rin ti
rész egy sé gek (víz fû tõ-egy ség, víz hû tõ egy ség, ér zé ke lõk, ve zér lõ, be avat ko zók stb.) be épí té se.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – Az ita tó víz hõ mér sék let-sza bály zó be szer zé se, a tech no ló gia sze re lé si anya ga i val (vil la mos és me cha ni kus sze re lé si
anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók, víz ve ze ték sze re lé si anya gok stb.) be szer zé se, be épí té se azok hely szín re
szál lí tá sá val.

– A la ka tos- és víz sze re lõ mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

4.1.2.3.1. Te le pi tér fi gye lõk te le pí té se szá mí tó gé pes adat rög zí tés sel

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és adat vé del mi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést
biz to sí tó tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Lát ha tó fény re vagy inf ra vö rös fény re ér zé keny tér fi gye lõk te le pí té se, a ka me rák szá mí tó gép re vagy elekt ro ni kus
kép rög zí tõ re csat la koz ta tá sá val és elekt ro ni kus adat rög zí tés sel.

– Üzem be he lye zés, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – A szá mí tó gé pes adat rög zí té sû tér fi gye lé si rend szer ki ala kí tá sá hoz a rész egy sé gek (ka me rák, kép rög zí tõ szá mí tó gép,
adat gyûj tõ szoft ver, adat fel dol go zó szoft ver stb.) be szer zé se, be épí té se azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak (pél dá ul vil la mos és me cha ni kus sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók
stb.) be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

4.1.2.3.2. Zárt épü le tek tûz- és va gyon vé del mi ri asz tó rend sze ré nek ki ala kí tá sa

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó biz ton sá gi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– A tûz- és va gyon vé del mi ri asz tó rend szer füst- és moz gás-ér zé ke lõ i nek, ka me rá i nak iga zol tan szak sze rû és
meg fe le lõ te le pí té se, sze re lé se.
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– A tûz- és va gyon vé del mi ri asz tó köz pont be épí té se, te le pí té si és sze re lé si mun kák iga zol tan szak sze rû és meg fe le lõ
el vég zé se.

– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – A tûz- és va gyon vé del mi ri asz tó rend szer ki ala kí tá sá hoz, a rész egy sé gek (ka me rák, kép rög zí tõ, szá mí tó gép,
adat gyûj tõ szoft ver, adat fel dol go zó szoft ver, tûz ér zé ke lõ ri asz tók stb.) be szer zé se, be épí té se azok hely szín re
szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak (vil la mos és me cha ni kus sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.)
be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

4.1.2.3.3. Lég ne mû anya gok ve szé lyes szin tû lég kö ri kon cent rá ci ó ját jel zõ be ren de zé sek te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai
ki vi te le zés.

– A ká ros lég ne mû anya gok (pél dá ul szén-mon oxid, szén-di oxid, am mó nia, kén-di oxid stb.) ve szé lyes szin tû lég kö ri
kon cent rá ci ó ját jel zõ rend szer, köz pon ti egy sé gé nek iga zol tan meg fe le lõ el he lye zé se, vil la mos be kö té se.

– Az ér zé ke lõk, táv adók fel sze re lé se, köz pon ti egy ség re kö té se.

– A mû kö dés el len õr zé se, ka lib rá ció.

– A ri asz tás rend sze ré nek ki dol go zá sa (he lyi vagy táv köz lé ses ri asz tás stb.).

– Üzem be he lye zés, a ke ze lõk ok ta tá sa.

EK – Meg lé võ épü le tek hez, a ká ros lég ne mû anya gok (szén-mon oxid, szén-di oxid, am mó nia, kén-di oxid stb.) ve szé lyes
szin tû lég kö ri kon cent rá ci ó ját jel zõ rend szer ki ala kí tá sá hoz rész egy sé gek (ér zé ke lõ, táv adó, adat gyûj tõ, adat fel dol go zó 
jel zõ egy ség stb.) be szer zé se, be épí té se azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lé si anya gai (pél dá ul vil la mos és me cha ni kus sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.)
be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

„

6. szá mú mel lék let a 130/2008. (X. 1.) FVM ren de let hez

„13. szá mú mel lék let a 27/2007. (IV. 17.) FVM ren de let hez

Te le pi ál lat egész ség ügyi hely ze tet, il let ve a nyo mon kö vet he tõ sé get ja ví tó, ál lat be teg sé gek ki ala ku lá sát
és ter je dé sét meg elõ zõ be ru há zá sok cél te rü le te kö te le zõ en elv árt mû sza ki tartalma (MT)

és elszámolható kiadásai (EK)

5.1.1.1.1. Vo nal kód-le ol va só kézi ké szü lék be szer zé se és üzem be ál lí tá sa

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai
ki vi te le zés.

– A vo nal kód-le ol va só kézi ké szü lék szá mí tó gé pes te lep irá nyí tá si rend szer be il lesz té se, az ada tok elekt ro ni kus
rög zí té se.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – Meg lé võ vo nal kó dos azo no sí tó rend szer hez, vo nal kód-le ol va só kézi ké szü lék rész egy sé ge i nek be szer zé se, be épí té se
(ér zé ke lõ, adat tá ro ló, au to ma ti kus adat gyûj tõ stb.), azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak (pél dá ul vil la mos sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se,
be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.1.1.2. Bõr alá vagy izom ba ül te tett azo no sí tó chip és szá mí tó gé pes chip le ol va só te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai
ki vi te le zés.

– Az ál lat ál lo mány gépi au to ma ti kus azo no sí tá sá hoz, eset leg élet ta ni ada tok gyûj té sé hez is, bõr alá ül tet he tõ vagy
izom ba ül te tett azo no sí tó chip be ül te té se, és az azo no sí tás szá mí tó gé pes te lep irá nyí tá si rend szer be il lesz té se.

– Az ada tok elekt ro ni kus rög zí té se.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun kái.

EK – A szá mí tó gé pes chip le ol va só rész egy sé ge i nek be szer zé se, be épí té se (azo no sí tó chip, be ül te tõ esz köz, ér zé ke lõ,
adat tá ro ló, au to ma ti kus adat gyûj tõ stb.), azok hely szín re szál lí tá sá val.
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– A tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak (vil la mos sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se,
be épí té se.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.1.1.3. Ben dõ-bó lusz és szá mí tó gé pes bó lusz-le ol va só

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai
ki vi te le zés.

– Meg lé võ ál lat ál lo mány gépi au to ma ti kus azo no sí tá sá ra, va la mint élet ta ni ada tok gyûj té sé re is al kal mas ben dõ-bó lusz 
le nye le té se, és az azo no sí tás szá mí tó gé pes te lep irá nyí tá si rend szer be il lesz té se.

– A szá mí tó gé pes bó lusz-le ol va só egy ség te le pí té se, szá mí tó gép re kap cso lá sa, ada tok elekt ro ni kus rög zí té sé nek
ki ala kí tá sa.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sa.

EK – A ben dõ-bó lusz ele mek és a szá mí tó gé pes bó lusz-le ol va só terv sze rin ti rész egy sé ge i nek be szer zé se (ben dõ-bó lusz,
le nye le tõ esz köz, ér zé ke lõ, adat tá ro ló, au to ma ti kus adat gyûj tõ stb.), azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak (pél dá ul vil la mos sze re lé si anya gok, adat ká be lek, csat la ko zók stb.) be szer zé se,
be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A le ol va só egy ség la ka tos sze re lé si mun ká i nak anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.1.1.4. Fül jel zõk és ál lat je lö lõk

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai
ki vi te le zés.

– A fül jel zõk és ál lat je lö lõk ál lat egész ség ügyi és nyo mon kö vet he tõ sé gi elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ hasz ná la ta.

EK – Meg lé võ ál lat ál lo mány ha gyo má nyos azo no sí tá sá hoz, fül jel zõk és ál lat je lö lõk, terv sze rin ti rész egy sé ge i nek
be szer zé se (fül jel zõ, be he lye zõ esz köz stb.), azok hely szín re szál lí tá sá val.

– Az ál lat je lö lõk be he lye zé sé nek költ sé gei.

5.1.1.1.5. Elekt ro ni kus fül jel zõ és hoz zá tar to zó chip le ol va só te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai
ki vi te le zés.

– Meg lé võ ál lat ál lo mány kézi azo no sí tá sá hoz, eset leg élet ta ni ada tok gyûj té sé hez is, fül be ül tet he tõ vagy fül jel zõ be
épí tett azo no sí tó chip hasz ná la ta, és az azo no sí tás szá mí tó gé pes te lep irá nyí tá si rend szer be il lesz té se.

– Az ada tok elekt ro ni kus rög zí té se.

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun kái.

EK – A szá mí tó gé pes chip le ol va só rész egy sé ge i nek be szer zé se, be épí té se (azo no sí tó chip, chip pel sze relt fül jel zõ,
ér zé ke lõ, adat tá ro ló, au to ma ti kus adat gyûj tõ stb.), azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A be épí tés és a be ta ní tás élõ mun ka- és do lo gi költ sé gei.

5.1.1.2.1. Au to ma ta so ro zat ol tó fecs ken dõ be szer zé se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– A so ro zat ol tók ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan meg fe le lõ hasz ná la ta.

EK – A so ro zat ol tó fecs ken dõk, il let ve tar to zé kok, pót al kat ré szek, se géd anya gok és ál lat gyó gyá sza ti en ge dély kö te les
esz kö zök és anya gok be szer zé se, azok hely szín re szál lí tá sá val.

5.1.1.2.2. Egye di ke ze lõ ka lo da és ál lat be fo gó lé te sí té se és te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Ál lat ál lo mány rend sze res egye di ke ze lé sé hez az ál la tok szá má ra sé rü lés ve szélyt nem je len tõ ki vi te lû egye di
ke ze lõ ka lo da és ál lat be fo gó gé pé sze ti sze re lé se, és az ál lat jó lé ti elõ írá sok nak a te le pi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ el he lye zé se, szük ség sze rin ti rög zí té se.

– A ke ze lõk ál lat vé del mi és mun ka vé del mi ok ta tá sa.

EK – A ke ze lõ ka lo da és ál lat be fo gó, il let ve tar to zé kok, pót al kat ré szek, se géd anya gok rész egy sé ge i nek be szer zé se, azok
hely szín re szál lí tá sá val.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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5.1.1.2.3. Is tál ló lég tér be por lasz tó köd gép (ae ro szol ge ne rá tor) üzem be ál lí tá sa

MT – Az ae ro sol ge ne rá tor al kal ma zá sá nak tech no ló gi ai ter ve zé se.

– Az ál lat tar tás ban hasz ná la tos ke ze lõ- és vegy sze rek ae ro sol for má já ban tör té nõ ki jut ta tá sá ra, al mos
trá gya tech no ló gia ese tén az alom elõ ke ze lé sé re is al kal mas ae ro sol ge ne rá tor be épí té se, jel lem zõ en 10 mik ro mé ter
kö rü li, de a 30 mik ro mé tert el nem érõ csepp mé ret tel, a ke ze len dõ te rek mé re té hez il lesz ke dõ en ter ve zett ki jut ta tá si
tel je sít ménnyel.

– A vil la mos csat la ko zá si he lyek és tar tó áll vá nyok ki épí té se a terv sze rin ti ki osz tás ban.

EK – A tech no ló gi ai terv ben meg ha tá ro zott pa ra mé te rek kel ren del ke zõ ae ro sol ge ne rá tor be szer zé se.

– Vil la mos és la ka tos sze re lé si anya gok be szer zé si, be épí té si költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.1.2.4. Ál lo mány fü rösz tõ ki ala kí tá sa

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ál lat ál lo mány évi rend sze res sé gû, tö me ges für de té sé hez az ál la tok szá má ra sé rü lés ve szélyt nem je len tõ ki vi te lû
ál lo mány fü rösz tõ lé te sí té se.

– Az ál la tok el csú szás men tes fel haj tá sá nak ki épí té se.

EK – Az ál lo mány fü rösz tõ rész egy sé ge i nek be szer zé se (ha tó anyag tar tály, ka puk, fel já ró szer ke zet, kor lá tok stb.), azok
hely szín re szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lé si és se géd anya ga i nak (pél dá ul víz és me cha ni kus sze re lé si anya gok, fü rösz tõ anyag stb.)
be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.1.2.5. Láb fü rösz tõ tep si és szõ nyeg (au to ma ti kus fel töl tés sel, le en ge dés sel)

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat jó lé ti elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Az ál lat ál lo mány rend sze res, tö me ges láb vég-für de té sé hez, láb fü rösz tõ tep si és szõ nyeg, lé te sí té se.

– A fer tõt le ní tõ ol dat elõ ál lí tá sá hoz és tá ro lá sá hoz vegy sze res víz tar tály te le pí té se.

– Vil la mos csat la ko zás ki épí té se, be kö té sek meg ol dá sa.

– Az au to ma ti kus fer tõt le ní tõ fo lya dék cse re biz to sí tá sá hoz idõ ve zé relt le eresz tõ csõ ve ze ték fel sze re lé se.

– A le eresz tést kö ve tõ en a friss ol dat tal való fel töl tés hez a táp ve ze ték adott idõ tar ta mú meg nyi tá sá nak ve zér lé se.

– A kel lõ fer tõt le ní tõ ol dat-szint be ál lí tá sa (pl. szint tar tá sos úszó sze lep pel).

– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá si mun kái.

EK – A láb fü rösz tõ rész egy sé ge i nek be szer zé se, be épí té se (ha tó anyag tar tály, tep si, szõ nyeg, kor lá tok, au to ma ti kus fel töl tõ 
és ürí tõ be ren de zés stb.), azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lé si és se géd anya ga i nak (víz és me cha ni kus sze re lé si anya gok, fü rösz tõ anyag stb.) be szer zé se,
be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.1.2.6. La bor fel sze re lé sek
MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó

tech no ló gi ai ki vi te le zés.
– A jog sza bá lyok ban elõ írt vagy a gya kor lat ban tör té nõ fel hasz ná lás igé nye i nek meg fe le lõ pon tos ság a mé rõ mû sze rek
és mé rõ esz kö zök te kin te té ben.
– A jár vány ve szély mi ni ma li zá lá sá ra, a be teg sé gek ko rai fel is me ré sét, il let ve az ál lo mány pil la nat nyi egész sé gi
ál la po tá nak meg ál la pí tá sát, va la mint sper ma vizs gá la tot le he tõ vé tevõ la bor mû sze rek és tar to zé ka ik be szer zé se,
mely nek ok sze rû sé gét, szük sé ges sé gét, szak sze rû hasz ná la tát a te le pi ál lat or vos iga zol ja.

EK – Ál lat tar tás hoz kap cso ló dó la bo ra tó ri u mi fel ada tok hoz la bor fel sze re lé sek hely szín re szál lí tás sal.
– Üzem be he lye zés, a dol go zók ok ta tá sá nak díja.
– La bor és mé rõ rend szer fel épí tés, össze ál lí tás re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ sé gei.

5.1.1.3.1. Ma gas nyo má sú tisz tí tó-fer tõt le ní tõ be ren de zés üzem be ál lí tá sa

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést, to váb bá a
kor sze rû sé get biz to sí tó be ren de zés ki vá lasz tá sa, al kal ma zá sá nak tech no ló gi ai ter ve zé se.

– Leg alább 100 bar nyo má sig sza bá lyoz ha tó, 8 l/min víz szál lí tást el érõ, vál toz tat ha tó mo só su gár-for má jú fej jel
mo sás ra, és sza bá lyoz ha tó vegy szer-kon cent rá ci ó val fer tõt le ní tés re is al kal mas, fo lya ma tos üze mel te tés re mé re te zett
ipa ri ki vi te lû, ma gas nyo má sú, vi zes mo só-fer tõt le ní tõ be ren de zés üzem be ál lí tá sa.

– Az is tál ló tech no ló gi á hoz il lesz ke dõ ki osz tá sú víz- és vil la mos csat la ko zó he lyek ki épí té se a terv sze rint.

15800 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/141. szám



EK – A ma gas nyo má sú, vi zes mo só-fer tõt le ní tõ be ren de zés be szer zé se, be üze me lé se.

– Víz és vil la mos csat la ko zó he lyek ki épí té sé hez szük sé ges anya gok, sze rel vé nyek be szer zé se, be épí té se.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.1.3.2. UV su gár zá sos fer tõt le ní tõ be ren de zés te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai
ki vi te le zés.

– Az élel mi szer- és ál lat hi gi é ni ai kö ve tel mé nyek be tar tá sát elõ se gí tõ, ká ros kör nye ze ti ha tást a te le pi ál lat or vos ál tal
iga zol tan nem oko zó UV su gár zá sos fer tõt le ní tõ be ren de zés.

EK – Ál lat tar tás ban, a fe lü le tek su gár zá sos fer tõt le ní té sé hez, UV su gár zá sos fer tõt le ní tõ be ren de zés rész egy sé ge i nek
(fog la lat, UV lám pa, ve zér lõ, tar tó, kap cso ló stb.) be szer zé se, be épí té se, hely szín re szál lí tás sal.

– A tech no ló gia sze re lé si anya ga i nak (vil la mos és me cha ni kus sze re lé si anya gok stb.) be szer zé se, be épí té se, azok
hely szín re szál lí tá sá val.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.2.1.1. Ki fu tó- és ete tõ tér vad ma da rak tól való vé dett sé gé nek ki ala kí tá sa ki fe szí tett há ló val

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– A ki fu tót fe det té tevõ, így a fer tõ zés ve szélyt mi ni ma li zá ló ki fe szí tett háló, mely nek lyuk mé re te ki sebb mint a
ve szélyt je len tõ leg ki sebb ma dár mé re te.

EK – Ál lat tar tó te le pe ken, a ki fu tó- és az ete tõ tér vad ma da rak el le ni vé del mé hez, ki fe szít he tõ háló terv sze rin ti
rész egy sé ge i nek be szer zé se, be épí té se azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A fém vagy fa tar tó szer ke zet ki ala kí tá sá hoz kap cso ló dó sze re lé si, épí té si mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.2.1.2. Ki fu tó- és ete tõ tér vad ma da rak tól való vé dett sé gé nek ki ala kí tá sa fém vagy fa váz szer ke ze tû fél te tõ vel

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ter ve zés és en ge dé lyez te tés.

– A ki fu tót fe det té tevõ, így a fer tõ zés ve szélyt mi ni ma li zá ló fél te tõs épít mény ki ala kí tá sa.

EK – Ál lat tar tó te le pe ken, a ki fu tó- és az ete tõ tér vad ma da rak el le ni vé del mé hez, fém vagy fa váz szer ke ze tû fél te tõ, terv
sze rin ti ki vi te le zé si költ sé gei.

– Fél te tõ ké szí té sé hez, te rü let elõ ké szü le ti föld mun kák költ sé gei.

– A fém vagy fa váz szer ke ze tû fél te tõ terv sze rin ti rész egy sé ge i vel vég zett sze re lé si, épí té si mun kák anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.2.2.1. Be ton osz lo pos, drót há lós ke rí tés épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Ide gen ál la tok (kó bor ál la tok, ra ga do zók) be ju tá sát meg aka dá lyo zó drót há lós ke rí tés, mely nek ma gas sá ga és
erõs sé ge iga zo dik a ha szon ál lat hoz és a po ten ci á li san ve szélyt je len tõ ide gen ál la tok hoz.

– A ke rí tés nek mind az ide gen ál la tok be-, mind a ha szon ál la tok ki ju tá sát meg kell aka dá lyoz nia.

EK – Meg ha tá ro zott te rü let vé del mé hez a ke rí tés rész egy sé ge i nek be szer zé se, ki épí té se (osz lop, drót há ló, kapu, ajtó stb.)
azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lés anya ga i nak (épí té si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok, vil la mos sze re lé si anya gok stb.)
be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A te rü let elõ ké szü le ti föld mun ká i nak költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.
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5.1.2.2.2. Fém osz lo pos, drót há lós ke rí tés épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Ide gen ál la tok (kó bor ál la tok, ra ga do zók) be ju tá sát meg aka dá lyo zó drót há lós ke rí tés, mely nek ma gas sá ga és
erõs sé ge iga zo dik a ha szon ál lat hoz és a po ten ci á li san ve szélyt je len tõ ide gen ál la tok hoz.

– A fém osz lo pok szi lárd rög zí té sét biz to sí tó be ton alap ki ala kí tá sa.

– A ke rí tés nek mind az ide gen ál la tok be-, mind a ha szon ál la tok ki ju tá sát meg kell aka dá lyoz nia.

EK – Meg ha tá ro zott te rü let vé del mé hez a ke rí tés terv sze rin ti rész egy sé ge i nek be szer zé se, be épí té se (osz lop, drót há ló,
kapu, ajtó stb.) azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lés anya ga i nak (épí té si anya gok, me cha ni kus sze re lé si anya gok, vil la mos sze re lé si anya gok stb.)
be szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– A te rü let elõ ké szü le ti föld mun ká i nak költ sé ge.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

5.1.2.2.3. Fa osz lo pos vad vé del mi ke rí tés épí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ mû kö dést biz to sí tó
tech no ló gi ai ki vi te le zés.

– Olyan spe ci á lis ki ala kí tá sú ke rí tés, amely a po ten ci á li san ve szélyt je len tõ va don élõ ál la tok mé re té nek,
sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ mé re tû és erõs sé gû.

– A vad vé del mi ke rí tés nek mind a va dak be-, mind a ha szon ál la tok ki ju tá sát meg kell aka dá lyoz nia.

EK – Meg ha tá ro zott te rü let vé del mé hez, fa osz lo pos vad vé del mi ke rí tés, terv sze rin ti rész egy sé ge i nek be szer zé se,
be épí té se (fa osz lop, drót há ló, kapu, ajtó stb.) azok hely szín re szál lí tá sá val.

– A tech no ló gia sze re lés anya ga i nak (pél dá ul me cha ni kus sze re lé si anya gok, vil la mos sze re lé si anya gok stb.)
be szer zé se, be épí té se, hely szín re szál lí tás sal.

– A te rü let elõ ké szü le ti föld mun ká i nak költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

.

5.1.2.3.1. Ál la ti hul la ége tõ ka zá nok te le pí té se

MT – A kor sze rû üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki és ál lat egész ség ügyi elõ írá sok nak meg fe le lõ
mû kö dést biz to sí tó tech no ló gi ai ter ve zés és en ge dé lye zés az 50 kg/õra ége té si tel je sít mé nyig ter je dõ ka te gó ri á ban.

– A kap cso ló dó kör nye zet vé del mi és ál lat egész ség ügyi kö ve tel mé nyek nek a ha tó sá gi ál lat or vos ál tal iga zol tan
meg fe le lõ, ál la ti hul lák meg sem mi sí té sét ége tés sel vég zõ hul la ége tõ ka zán ki ala kí tá sa.

– A biz ton sá gos és szak sze rû üze mel te tést biz to sí tó, a hul la ége tõ ka zán el he lye zé sé re szol gá ló, be ton pa do za tú, fe dett
és zárt épít mény ki ala kí tá sa.

– Az il le ték te len meg kö ze lí tést ki zá ró ke rí tés te le pí té se.

EK – Az ál la ti hul la ége tõ ka zán szer zé se, be épí té se hely szín re szál lí tás sal.

– Az ál la ti hul la ége tõ ka zán te le pí té sé hez, te rü let elõ ké szü le ti mun kák (föld mun kák, bon tá si és épí té sze ti mun kák stb.) 
költ sé gei.

– A ha tó sá gi vizs gá la tok, el len õr zé sek költ sé gei.

– Épí té si mun kák ki vi te le zé si anyag költ sé gei.

– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun ka költ ség.

„
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

131/2008. (X. 1.) FVM
rendelete

a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat célja

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat (a továb biak ban:
MNVH) cél ja a vi dék fej lesz tés ben érin tett kor mány za ti és
ön kor mány za ti in téz mé nyek, tár sa dal mi szer ve ze tek,
szak mai tes tü le tek, gaz dál ko dó szer ve ze tek in for má ci ós
és együtt mû kö dé si há ló zat ba szer ve zé se, és te vé keny sé -
gük össze han go lá sa a vi dék tár sa dal mi-gaz da sá gi fej lõ dé -
se, a fel zár kóz ta tás, va la mint a tá mo ga tá si for rá sok ha té -
kony fel hasz ná lá sa ér de ké ben, to váb bá az MNVH szol gál -
ta tá sa i nak szé les kör ben tör té nõ hoz zá fér he tõ vé té te le.

Fogalommeghatározás

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) Cse lek vé si Terv: az MNVH-nak, az Eu ró pai Me zõ -

gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 1698/2005 EK ta ná csi ren de let
68. cikk (2) be kez dés b) pont ja sze rint ki ala kí tan dó, egy
évre  szóló mun kat er ve;

b) He lyi Vi dék fej lesz té si Iro da (a továb biak ban: HVI):
az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból nyúj -
tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 1698/2005/EK
ta ná csi ren de let 59. cik ke sze rin ti kész sé gek el sa já tí tá sá ra,
ösz tön zé sé re és vég re haj tá sá ra igény be ve he tõ tá mo ga tás
rész le tes fel té te le i rõl  szóló 79/2007. (VII. 30.) FVM ren -
de let 1.  § b) pont ja alap ján az Irá nyí tó Ha tó ság (a továb -
biak ban: IH) ál tal el is mert szer ve zet vagy egyé ni vállal -
kozó;

c) leg jobb gya kor la tok: az Eu ró pai Unió tag ál la ma i -
nak, az ál ta luk ki dol go zott vi dék fej lesz té si prog ra mok
vég re haj tá sa so rán szer zett ta pasz ta la tai.

Az MNVH feladatai

3.  §

(1) Az MNVH:
a) a szol gál ta tó, in for má ci ós fel ada tai ke re té ben, kü lö -

nö sen:
aa) meg szer ve zi a szak mai ta pasz ta la tok és know-how

cse ré jét,
ab) se gí ti a mód szer ta ni ta pasz ta lat cse rét,
ac) ter jesz ti a leg jobb gya kor la to kat,
ad) igény fel mé rést vé gez az Új Ma gyar or szág Vi dék -

fej lesz té si Prog ram (a továb biak ban: ÚMVP) III–IV. ten -
ge lyé nek in téz ke dé se i vel kap cso la to san,

ae) szak mai kép zé si és to vább kép zé si prog ra mo kat
szer vez;

b) a kom mu ni ká ci ós fel ada tai ke re té ben, kü lö nö sen:
ba) kap cso la tot tart az ÚMVP vég re haj tá sá hoz kö tõ dõ

szer ve ze tek kel és elõ se gí ti a kö zöt tük lévõ kap cso lat tar -
tást,

bb) ál ta lá nos tá jé koz ta tást nyújt az ÚMVP III–IV. ten -
ge lyé nek in téz ke dé se i vel kap cso lat ban,

bc) ki épí ti és ke ze li a leg jobb gya kor la tok fel so ro lá sát
tar tal ma zó pro jekt adat bá zist,

bd) ki épí ti és ke ze li a nem zet kö zi jog gya kor la tot tar tal -
ma zó adat bá zist;

c) nem zet kö zi és tér ség kö zi kap cso la tok fel ada tai ke re -
té ben, kü lö nö sen:

ca) se gít sé get nyújt a tér ség kö zi és nem ze tek kö zöt ti
ko ope rá ci ó hoz,

cb) ta nul mány uta kat, kép zé se ket szer vez,
cc) elõ se gí ti a több sze rep lõs fej lesz té se ket, együtt mû -

kö dé si há ló za tok ki ala kí tá sát,
cd) tá jé koz ta tást nyújt a vi dé ki szer ve ze tek és sze rep -

lõk szá má ra a ha zai és nem zet kö zi fej lesz té si for rá sok ál tal 
nyúj tott fej lesz té si le he tõ sé gek rõl,

ce) biz to sít ja az Eu ró pai Vi dék fej lesz té si Há ló zat tal
(a továb biak ban: EVH)  való együtt mû kö dést.

(2) Az MNVH Cse lek vé si Ter ve ha tá roz za meg rész le -
te sen az MNVH fel ada ta it. A cse lek vé sei terv tar tal maz za
a he lyes át ad ha tó gya kor lat meg ha tá ro zá sát és elem zé sét,
va la mint az ez zel kap cso la tos in for má ci ók ra vo nat ko zó
ren del ke zé se ket, a há ló zat irá nyí tá sát, a ta pasz ta lat- és a
know-how cse re meg szer ve zé sét, kép zé si prog ra mok ké -
szí té sét a he lyi ak ció cso por tok szá má ra, va la mint a se gít -
ség nyúj tás fel té te le it a nem zet kö zi és tér ség kö zi együtt -
mû kö dé sek szá má ra.

(3) Az MNVH 2008. évi Cse lek vé si Ter vét az Ál lan dó
Tit kár ság dol goz za ki. 2009-tõl kez dõ dõ en a Cse lek vé si
Ter vét az IH ál tal ki vá lasz tott szol gál ta tó az Ál lan dó Tit -
kár ság köz re mû kö dé sé vel dol goz za ki. A Cse lek vé si Ter -
vet a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter), mint az IH ve ze tõ je hagy ja
jóvá.
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A regisztráció folyamata

4.  §

(1) Az MNVH szol gál ta tá sa i nak igény be vé te le ér de ké -
ben re giszt rá ci ó ra jo go sult:

a) min den 18. élet évét be töl tött, Ma gyar or szá gon ál -
lan dó lak hellyel ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély,

b) a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük tá mo ga -
tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény ha tá lya alá tar to zó 
mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás, to váb bá bár mely egyéb
vál lal ko zás,

c) a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény ha tá lya alá tar to zó ön kor mány zat, va la mint a te le -
pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról
 szóló 2004. évi CVII. tör vény alap ján meg ala kult tár su lás,

d) az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény alap -
ján lét re jött, Ma gyar or szá gon nyil ván tar tás ban vett egye -
sü let, tár sa dal mi szer ve zet,

e) a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
ha tá lya alá tar to zó fel sõ ok ta tá si in téz mény,

f) ér dek kép vi se le ti szer ve zet,

g) szak mai és gaz da sá gi ka ma ra,

h) a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az
egy há zak ról  szóló 1990. évi IV. tör vény alap ján nyil ván -
tar tás ba vett egy ház,

i) a vi dék fej lesz tés sel fog lal ko zó or szá gos ha tás kö rû
köz igaz ga tá si szerv,

j) az ÚMVP Mo ni tor ing Bi zott sá gá nak tag ja,

k) az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap -
ból nyújtandó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 3. és 4. ten ge lyé nek ke re té -
ben meg ala ku ló he lyi ak ció cso por tok el is me ré si rend jé vel
kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 93/2007. (VIII. 29.)
FVM ren de let alap ján elõ ze tesen el is mert he lyi kö zös sé -
gek ter ve zé si fo lya ma tá val, és a LEADER cso por tok ki vá -
lasz tá sá val kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló 147/2007. 
(XII. 4.) FVM ren de let (a továb biak ban: a 147/2007.
(XII. 4.) FVM ren de let) alap ján ki vá lasz tott LEADER he -
lyi ak ció cso port,

l) a 147/2007. (XII. 4.) FVM ren de let 2.  § b) pont ja sze -
rin ti He lyi Vi dék fej lesz té si Kö zös ség (a továb biak ban:
HVK),

m) a re gi o ná lis fej lesz té si ügy nök ség,

n) egyéb vi dék fej lesz tés ben érin tett sze rep lõ.

(2) Re giszt rál ni az 1. szá mú mel lék let sze rin ti re giszt rá -
ci ós adat lap ki töl té sé vel, a re giszt rál ni kí vá nó sze mély
lak cí me vagy szék he lye sze rint ille té kes HVI-nél le het. A
HVI a re giszt rá ci ós adat la po kat to váb bít ja az FVM Vi dék -
fej lesz té si Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet (a továb -
biak ban: FVM VKSZI) ré szé re.

(3) Amennyi ben a re giszt rál ni kí vá nó sze mély re nem
ter jed ki egyik HVI ille té kessége sem, ak kor a regisztrá -
cióra az FVM VKSZI az ille té kes.

(4) A re giszt rá ció lét re jöt té rõl a re giszt rál ta kat az FVM
VKSZI írás ban ér te sí ti.

(5) A re giszt rált sze mély vagy szer ve zet a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti írás be li nyi lat ko zat be nyúj tá sá val tö röl he ti
re giszt rá ci ó ját az MNVH-ból.

5.  §

(1) A re giszt rá ció so rán a re giszt rá ló sze mély vagy szer -
ve zet ér dek lõ dé si kö ré nek meg fe le lõ, leg alább egy, a
3. szá mú mel lék let sze rin ti szak te rü le tet je löl meg.

(2) A re giszt rált elekt ro ni kus úton meg kapja az ál ta la
meg je lölt szak te rü le tet érin tõ tá jé koz ta tást az ak tu á lis vi -
dék po li ti kai ese mé nyek rõl. A 12.  §-ban meg je lölt szer ve -
ze tek a re giszt rált ké rel mé re in for má ci ót nyúj ta nak.

A MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT
SZERVEZETE

Tanács

6.  §

(1) A Ta nács az MNVH ér dek egyez te tõ, ja vas lat te võ
szer ve ként

a) vé le ményt al kot a nem ze ti, az eu ró pai és nem zet kö zi 
vi dék po li ti ká ról;

b) nem ze ti szin ten köz ve tí ti a vi dék po li ti ká ban érin tet -
tek ér de ke it;

c) ja vas la tot te het a Fõ tit kár ré szé re a Cse lek vé si Terv
vég re haj tá sá ra.

(2) A Ta nács leg fel jebb 200 tag ból áll, amely nek össze -
té te le:

a) az MNVH El nö ke;
b) az MNVH Fõ tit ká ra;
c) a LEADER he lyi ak ció cso por tok egy-egy kép vi se lõ je;
d) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér dek egyez -

te tõ Ta nács tag jai;
e) az ÚMVP Mo ni tor ing Bi zott sá gá nak a mi nisz ter,

mint az IH ve ze tõ je ál tal fel kért tag jai;
f) a mi nisz ter ál tal fel kért 10 fõ;
g) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -

rium (a továb biak ban: FVM) kép vi se le té ben 1 fõ;
h) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um kép vi -

se le té ben 1 fõ;
i) a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um

kép vi se le té ben 1 fõ;
j) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um kép vi se le té -

ben 1 fõ;
k) az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um kép vi se le té -

ben 1 fõ;
l) az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um kép vi se le té ben 1 fõ;
m) az FVM VKSZI kép vi se le té ben 1 fõ;
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n) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) kép vi se le té ben 1 fõ;

o) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal kép vi se le -
té ben 1 fõ.

(3) A Ta nács a (2) be kez dés c)–f) pont ja i ban sze rep lõ
tag jai kö zül 8 fõt vá laszt az El nök ség be.

(4) A Ta nács éven te leg alább egy al ka lom mal ülé se zik.
A Ta nács dön té se it köz le mény for má já ban te szi köz zé.

Elnökség

7.  §

(1) Az El nök ség, fel adat kör ében el jár va:
a) fi gye lem mel kí sé ri a mi nisz ter, mint az IH ve ze tõ je

ál tal el fo ga dott Cse lek vé si Terv vég re haj tá sát,
b) szak mai kér dé sek ben vé le ményt al kot, ál lás fog la lást ad,
c) kö te les meg tár gyal ni a Ta nács leg alább 30 tag ja ál -

tal, írás ban fel ve tett ja vas la tot,
d) meg vá laszt ja a 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti Elnö köt,
e) az eu ró pai vi dék fej lesz té si há ló zat szer ve ze ti fel épí -

té sé nek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2008. feb ru ár 20-i
2008/168/EK bi zott sági ha tá ro zat (a továb biak ban:
2008/168/EK bi zott sá gi ha tá ro zat) sze rin ti EVH ko or di ná -
ci ós bi zott sá gá ba a Fõ tit kár ja vas la tá ra a mi nisz ter, mint az 
IH ve ze tõ je ál tal de le gált ta got be szá mol tat hat ja és neki
szak mai kér dé sek ben ál lás fog la lást ad hat,

f) a 2008/168/EK bi zott sá gi ha tá ro zat sze rin ti EVH
 koordinációs bi zott sá gá nak LE AD ER-al bi zott sá gá ba a
Fõ tit kár ja vas la tá ra a mi nisz ter, mint az IH ve ze tõ je ál tal
de le gált ta got be szá mol tat hat ja és neki szak mai kér dé sek -
ben ál lás fog la lást ad hat,

g) a mi nisz ter, mint az IH ve ze tõ je ja vas la tá ra meg vá -
laszt ja az EVH te ma ti kus mun ka cso port ja i ba a de le gált ta got,

h) a Ta nács két ülé se kö zött el lát ja a Ta nács 6.  § (1) be -
kez dés a), b) pont ja sze rin ti fel ada ta it, amely te vé keny ség -
rõl a Ta nács so ron kö vet ke zõ ülé sén szá mot ad,

i) vé le ményt nyil vá nít a mi nisz te rek meg ke re sé sé re a
vi dék fej lesz tést érin tõ stra té gi ai kér dé sek rõl.

(2) Az El nök ség össze té te le:
a) az MNVH El nö ke,
b) az MNVH Fõ tit ká ra,
c) a Ta nács ál tal meg vá lasz tott 8 fõ,
d) az ÚMVP Mo ni tor ing Bi zott sá gá nak sza va za ti jog -

gal ren del ke zõ tag jai kö zül 1 fõ,
e) a mi nisz ter ál tal fel kért 4 fõ,
f) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um kép vi -

se le té ben 1 fõ,
g) a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um

kép vi se le té ben 1 fõ,
h) a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um kép vi se le té -

ben 1 fõ,
i) az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um kép vi se le té -

ben 1 fõ,

j) az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um kép vi se le té ben 1 fõ,

k) az FVM kép vi se le té ben 1 fõ,

l) az FVM VKSZI kép vi se le té ben 1 fõ,

m) az El nök ál tal fel kért 4 fõ,

n) az El nök ség ál tal fel kért 6 fõ.

(3) Az El nök ség ala ku ló ülé se 21 fõ bõl, a (2) be kez dés
b)–l) pont jai sze rin ti ta gok ból áll. Az ala ku ló ülés vá laszt ja 
meg az El nö köt a (2) be kez dés c)–l) pont jai sze rin ti ta gok
kö zül. Az ala ku ló ülé sen kéri fel az El nök a (2) be kez dés
m) pont ja sze rin ti el nök sé gi ta go kat. Az El nök ség nek a
(2) be kez dés n) pont ja sze rin ti tag ja it szin tén az ala ku ló
ülé sen kéri fel az El nök ség.

(4) Az El nök ség tag ja i nak meg bí za tá sa a ki ne ve zés tõl,
il let ve a meg vá lasz tás tól szá mí tott öt évre szól. Az El nök -
ség tag ja i nak vissza hí vá sá hoz a Ta nács ha tá ro zat tal tör té -
nõ jó vá ha gyá sa szük sé ges.

Elnök

8.  §

(1) Az El nök sze mé lye je le ní ti meg az MNVH szak mai
és ci vil szer ve ze te i nek egy sé gét. Az El nök ség az ala ku ló
ülé sén vá laszt ja meg az El nö köt. Az El nö köt az El nök ség
hív hat ja vissza.

(2) Az El nök fel adat kör ében el jár va:

a) el lát ja az MNVH kép vi se le tét,

b) ve ze ti és kép vi se li az El nök sé get, il let ve a Ta ná csot,

c) ja vas la tot tesz az Ál lan dó Tit kár ság nak az El nök ség
és a Ta nács össze hí vá sá ra,

d) elõ ter jesz ti az MNVH El nök sé ge vagy Ta ná csa ál tal
el ké szí tett anya go kat a kor mány za ti dön tés ho zók felé, és
pár be szé det foly tat a vi dék fej lesz tés ben érin tett szer ve ze -
tek kel,

e) a Fõ tit kár ral kö zö sen ja vas la tot te het a mi nisz ter nek, 
mint az IH ve ze tõ jé nek az MNVH Cse lek vé si Ter vé re,

f) ja vas la tot te het a Kor mány nak és az érin tett mi nisz te -
rek nek a vi dék fej lesz tés sel kap cso la tos in téz ke dé sek meg -
té te lé re.

9.  §

(1) Az MNVH El nö ké nek mun ká ját az El nö ki Tit kár -
ság, va la mint az El nök ség tag jai kö zül vá lasz tott Al el nö -
kök se gí tik. Az Al el nö kö ket az El nök ja vas la tá ra az El -
nök ség vá laszt ja meg, ille tõ leg hív ja vissza.

(2) Az El nö ki Tit kár ság fel ada ta az El nök ad mi niszt ra -
tív te en dõ i nek el lá tá sa.

(3) Az El nö ki Tit kár ság kép vi se lõ je kö te le zõ en részt
vesz az Ál lan dó Tit kár ság ko or di ná ci ós meg be szé lé se in.
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Fõtitkár

10.  §

A mi nisz ter ál tal öt évre ki ne ve zett Fõ tit kár feladat -
körében el jár va:

a) irá nyít ja az MNVH Cse lek vé si Ter vé nek vég re haj -
tá sát, az MNVH mû kö dé sét és az Ál lan dó Tit kár sá got,

b) köz ve tít a vi dék fej lesz tés ben érin tett sze mé lyek és
szer ve ze tek, va la mint a kor mány za ti sze rep lõk kö zött,

c) el lát ja az El nök ál ta lá nos he lyet te sí té sét,
d) az FVM ja vas la ta it, szak mai anya ga it az El nök ség

elé ter jesz ti,
e) el fo ga dás ra elõ ter jesz ti a mi nisz ter nek, mint az IH

ve ze tõ jé nek az El nök ség és a Ta nács vé le mé nyé nek ki ké -
ré sét köve tõen az MNVH Cse lek vé si Ter vét,

f) éven te leg alább egy al ka lom mal be szá mo lót ké szít
az El nök, a Ta nács és a mi nisz ter, mint az IH ve ze tõ je ré -
szé re a Cse lek vé si Terv vég re haj tá sá ról,

g) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek, mint az IH ve ze tõ jé -
nek az MNVH-ba re giszt rál tak és a részt ve võk ré szé re
nyúj tan dó szol gál ta tá sok kö ré re, va la mint az MNVH éves
költ ség ve té sé re,

h) ki ala kít ja az Ál lan dó Tit kár ság szer ve ze ti fel épí té sét 
és sze mé lyi össze té te lét.

Állandó Titkárság

11.  §

Az Ál lan dó Tit kár ság, mint a me zõ gaz da sá gi, ag rár-
 vidékfejlesztési, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és
egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i -
rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény 20.  §-a sze rin ti irá nyí tó
egy ség, az MNVH ope ra tív szer ve ként:

a) ko or di nál ja az MNVH re giszt rá ci ó ját,
b) el lát ja a Ta nács, a Fõ tit kár és az El nök ség tit kár sá gi

fel ada ta it, és az eh hez kö tõ dõ ad mi niszt rá ci ót,
c) in for má ci ót köz ve tít a Ta nács, az El nök ség, az El nö -

ki Tit kár ság és az MNVH re giszt rált jai kö zött,
d) to váb bít ja a hoz zá be ér ke zõ, az MNVH-nak a 3.  §

(1) be kez dés sze rin ti fel ada ta i hoz kap cso ló dó ja vas la to kat
az El nök ség ré szé re,

e) kap cso la tot tart az MNVH szer ve ze ti egy sé ge i vel és
egyéb szak mai szer ve ze tek kel,

f) szer ve zi és el lát ja az MNVH nem zet kö zi kapcsola -
taiból adó dó fel ada to kat,

g) ja vas la to kat ké szít elõ a Fõ tit kár a 10.  § g) pont ja
sze rin ti kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez,

h) el lát ja az MNVH napi mû kö dé sé vel, va la mint a vi -
dék fej lesz té si sze rep lõk együtt mû kö dé sé vel kap cso la tos
egyéb szak mai fel ada to kat,

i) a 3.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint köz re mû kö -
dik az MNVH éves Cse lek vé si Ter vé nek ki dol go zá sá ban,

j) ko or di ná ci ós ér te kez le tet tart.

Az MNVH feladatainak meg valósítása

12.  §

(1) A mi nisz ter, mint az IH ve ze tõ je az MNVH mû -
köd te té sé hez kap cso ló dó, az MNVH-ba re giszt rál tak és
az MNVH szer ve ze ti egy sé ge i ben részt ve võk szá má ra
nyúj tott szol gál ta tá so kat a Cse lek vé si Terv ben meg -
határozottak sze rint az MNVH Ál lan dó Tit kár sá gán, az
FVM VKSZI-n, il let ve szol gál ta tó szer ve ze te ken ke -
resz tül lát ja el.

(2) Az FVM VKSZI a Fõ tit kár ral egyet ér tés ben ko or di -
nál ja a HVI-knek az MNVH-val össze füg gõ te vé keny sé -
gét és a Cse lek vé si Terv ben meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok
mû kö dé sét, in for má ci ót ad a 4.  § sze rint re giszt rál tak és az
MNVH szer ve ze ti egy sé ge i ben részt ve võk ré szé re.

(3) A HVI-k a 4.  § (2) be kez dés ében meg ha tá ro zott fel -
adat el lá tá sa mel lett in for má ci ót nyúj ta nak az ÚMVP in -
téz ke dé se i vel kap cso lat ban, va la mint biz to sít ják az
MNVH kis tér sé gi szin tû hu mán és inf ra struk tu rá lis hát -
terét.

Az MNVH költségvetési forrása

13.  §

(1) Az MNVH te vé keny sé gé nek for rá sa az ÚMVP
Tech ni kai Se gít ség nyúj tás in téz ke dé sé ben meg ha tá ro zott
kö te le zett ség vál la lá si elõ irány za tok.

(2) Az MNVH pénz ügyi el len õr zé sét az MVH-n ke resz -
tül a mi nisz ter, mint az IH ve ze tõ je lát ja el.

Záró rendelkezés

14.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

15.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
1698/2005/EK ta ná csi ren de let 68. cik ké nek vég re haj tá sá -
hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelethez

Regisztrációs lap

A Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat ba tör té nõ re giszt rá ci ó hoz ma gán sze mély ré szé re

Re giszt rá ló ma gán sze mély ada tai

1. Alap ada tok:

– név:
– szü le té si név:
– any ja neve:
– szü le té si hely:
– szü le té si idõ:
– sze mély iga zol vány szám:

2. Cím ada tok:

– ál lan dó lak cím:
– le ve le zé si cím (amennyi ben el tér az ál lan dó lak cím tõl):
– te le fon szám:
– e-ma il cím:

3. Is ko lai vég zett ség re, va la mint szak mai ta pasz ta lat ra vo nat ko zó ada tok:

– vég zett ség(ek) meg ne ve zé se és a fõbb tár gyak meg ne ve zé se:
– szak mai ta pasz ta lat meg szer zé sé nek he lye, rö vid le írá sa:

Elekt ro ni kus úton tör té nõ re giszt rá ció ada tai

– Re giszt rá ció idõ pont ja:
– Re giszt rá ció azo no sí tó szá ma:
– Meg je lölt Szak te rü let(ek) neve:

Szak te rü le te hez tör té nõ csat la ko zás

Ér dek lõ dé si kö röm alap ján az aláb bi, 131/2008. (X. 1.) FVM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben ne ve sí tett szak te rü -
let(ek)hez kí vá nok csat la koz ni:

– Szak te rü let neve:

Nyi lat ko zat

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az MNVH FVM VKSZI ré szé re ki töl tött je len nyil ván tar tás ba vé -
te li la pon meg adott ada tok  valósak. Hoz zá já ru lok, hogy az ál ta lam meg adott ada to kat az MNVH Ál lan dó Tit kár sá ga és
az FVM VKSZI nyil ván tart sa és a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi
LXIII. tör vény be tar tá sa mel lett ke zel je, hasz nál ja a Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat re giszt rá ci ós fo lya ma ta, va la mint
az MNVH te vé keny sé gé bõl adó dó kap cso lat tar tás so rán.

Ki je len tem to váb bá, hogy a Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat 131/2008. (X. 1.) FVM ren de let ben meg ha tá ro zott cél ja it
meg is mer tem, mû kö dé si fel té te le it el fo ga dom és be tar tom, te vé keny sé gem mel hoz zá já ru lok a há ló zat ha té kony mû kö -
dé sé hez.

Alá írá som mal iga zo lom to váb bá, hogy a Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat elekt ro ni kus adat bá zi sá ba tör té nõ regisztrá -
ciót meg tet tem.

Kelt: ....................................
......................................................

alá írás
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Regisztrációs lap

A Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat ba tör té nõ re giszt rá ci ó hoz
a 131/2008. (X. 1.) FVM ren de let 4.  § (1) be kez dés b)–i) és m) pont ja i ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek ré szé re

Re giszt rá ló szer ve zet ada tai

1. Alap ada tok

– Szer ve zet neve:

– Fõ te vé keny ség (TEAOR/SZJA szám sze rint):

– Ala pí tás éve:

– Jogi stá tu sza (gaz da sá gi tár sa ság, ön kor mány zat, egye sü let, ala pít vány stb. – KKV kód):

– Adó szám:

– Mû kö dé si szint (te le pü lé si, tér sé gi, kis tér sé gi, me gyei, re gi o ná lis, or szá gos, nem zet kö zi):

– KSH törzs szám:

– Bí ró sá gi nyil ván tar tá si szám/cég jegy zék szám:

– Ci vil szer ve zet jog ál lá sa:

– Köz hasz nú sá gi vég zés bí ró sá gi szá ma:

– Köz hasz nú ság ba vé tel idõ pont ja:

– Hi va ta los kép vi se lõ neve:

– Cég jegy zés re jo go sult ság mód ja (ön ál ló/együt tes):

– MVH ál tal ki adott ügy fél re giszt rá ci ós szám:

2. Cím ada tok

– Szék hely irá nyí tó szá ma:

– Szék hely te le pü lés:

– Szék hely utca, ház szám:

– Szék hely kis tér ség:

– Szék hely me gye:

– Szék hely ré gió:

– Te le fon szám:

– Fax szám:

– Le ve le zé si név:

– Le ve le zé si cím:

– In ter net cím:

– Nyil vá nos e-ma il cím:

Elekt ro ni kus úton tör té nõ re giszt rá ció ada tai

– Re giszt rá ció idõ pont ja:

– Re giszt rá ció azo no sí tó szá ma:

– Meg je lölt Szak te rü let(ek) neve:

Szak te rü let hez tör té nõ csat la ko zás

Az ál ta lam kép vi selt szer ve zet alap te vé keny sé ge alap ján az aláb bi 131/2008. (X. 1.) FVM ren de let 3. szá mú mel lék le té -
ben ne ve sí tett szak te rü let(ek)hez kí ván csat la koz ni:

– Szak te rü let(ek) neve:
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Nyilatkozat

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy jo go sult va gyok a ........................................................... (szer ve zet 
meg ne ve zé se) kép vi se le té re és az FVM VKSZI ré szé re ki töl tött je len nyil ván tar tás ba vé te li la pon meg adott ada tok
 valósak. Hoz zá já ru lok, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nyil ván tar tás ba vé te lé hez meg adott ada to kat az MNVH Ál -
lan dó Tit kár sá ga és az FVM VKSZI nyil ván tart sa és a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá -
gá ról  szóló 1992. évi LXIII. törvény be tar tá sa mel lett ke zel je és hasz nál ja a Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat regisztrá -
ciós fo lya ma ta, va la mint az MNVH te vé keny sé gé bõl adó dó kap cso lat tar tás so rán.

Ki je len tem to váb bá, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet tag ja a Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat 131/2008. (X. 1.) FVM
ren de let ben meg ha tá ro zott cél ja it meg is mer te, mû kö dé si fel té te le it el fo gad ja és be tart ja, te vé keny sé gé vel hoz zá já rul a
há ló zat ha té kony mû kö dé sé hez.

Alá írá som mal iga zo lom to váb bá, hogy a Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat elekt ro ni kus adat bá zi sá ba tör té nõ regisztrá -
ciót meg tet tem.

Kelt: ..................................................

............................................................
kép vi se lõ

cég sze rû alá írá sa

2. számú melléklet a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelethez

Nyilatkozat regisztráció törlésérõl

Ma gán sze mé lyek ré szé re

Alul írott, .....................................................................  (név) (any ja neve: ...................................................................,
szü le té si hely/idõ ..........................................................................................................................................) ki je len tem,
hogy 200... .......................... hó ........... na pon re giszt rá ci ó mat tör löm a Ma gyar Nem ze ti Vi dé ki Há ló zat ból.

Kelt: .............................................................

.......................................
alá írás

Nyilatkozat regisztráció törlésérõl

a 131/2008. (X. 1.) FVM ren de let 4.  § (1) be kez dés b)–i) és m) pont ja i ban meg ha tá ro zott
 szer ve ze tek ré szé re

Alul írott, .....................................................................  (név) (any ja neve: ...................................................................,
szü le té si hely/idõ .....................................................................................................................), mint a............................
............................................................................................................. (szer ve zet meg ne ve zé se) képviselõje ki je len tem,
hogy 200... .......................... hó ........... na pon az ál ta lam kép vi selt szer ve zet tör li re giszt rá ci ó ját a Ma gyar Nem ze ti
Vi dé ki Há ló zat ból.

Kelt: .............................................................

.......................................
kép vi se lõ

cég sze rû alá írása
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3. számú melléklet a 131/2008. (X. 1.) FVM rendelethez

Szak te rü le tek:

 1. Fenn tart ha tó ener gia szak te rü let: a meg úju ló ener gia for rá sok (nem csu pán bio massza) al kal ma zá sa iránt ér dek lõ dõk 
szá má ra;

 2. Ál lat te nyész tés, ál lat tar tás szak te rü let;

 3. Szán tó föl di nö vény ter mesz tés szak te rü let;

 4. Élel mi szer fel dol go zás szak te rü let: ma gá ban fog lal ja az el sõd le ges fel dol go zást, az élel mi szer ipa ri vál la la tok tól a
he lyi ter mé kek elõ ál lí tó já ig (gyü mölcs, zöld ség, tej, hús, gom ba);

 5. Vi dé ki örök ség szak te rü let: a vi dék kul tu rá lis és ter mé sze ti örök sé gé nek meg õr zé sé ben ér de kelt ta gok;

 6. Kert gaz da sá gok és ter mé szet kö ze li gaz dál ko dás szak te rü let: a gyü mölcs-zöld ség ter me lés, a bio-, öko- és egyéb
al ter na tív ter me lé si mó dok iránt ér dek lõ dõk szá má ra;

 7. LEADER szak te rü let: min den LE AD ER-sze rû együtt mû kö dés ben érin tett tag szá má ra;

 8. Er dé szet és vad gaz dál ko dás szak te rü let;

 9. Tu riz mus és vál lal ko zás fej lesz tés szak te rü let;

10. Tár sa dal mi in teg rá ció, hu mán erõ for rás- és szol gál ta tás fej lesz té si szak te rü let: ma gá ban fog lal ja a vi dé ki kö zös sé gi
és köz szol gál ta tá sok, tár sa dal mi fel zár kóz ta tás té má it;

11. Tu dás, in no vá ció, ku ta tás-fej lesz tés, in for ma ti ka szak te rü let.
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VII. Jog egy sé gi
 határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

5/2008. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Bün te -
tõ Jog egy sé gi Ta ná csa a leg fõbb ügyész in dít vá nyá ra foly -
ta tott jog egy sé gi el já rás ban Bu da pes ten, 2008. év szep -
tem ber hó 22. nap ján tar tott nyil vá nos ülésen meghozta a
következõ

jogegységi határozatot:

A jog erõs ügy dön tõ ha tá ro zat tal ki sza bott pénz bün te tés
a pénz bün te tés re irány adó ál ta lá nos sza bá lyok sze rint

évül het el ak kor is, ha azt utóbb fog ház ban vég re haj tan dó
sza bad ság vesz tés re vál toz tat ják át.

INDOKOLÁS

A leg fõbb ügyész a Be. 439.  §-a (1) be kez dés a) pont já -
nak II. for du la ta fel hí vá sá val az egy sé ges ítél ke zé si gya -
kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben jog egy sé gi el já rás le foly ta tá -
sát és jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta,
mert el té rõ ítél ke zé si gya kor la tot ész lelt ab ban az elvi jog -
al kal ma zá si kér dés ben, hogy a sza bad ság vesz tés re át vál -
toz ta tott pénz bün te tés vég re hajt ha tó sá gá nak az el évü lé se
mi kor kö vet ke zik be; a vég re hajt ha tó ság el évü lé se szem -
pont já ból a sza bad ság vesz tés vagy a pénz bün te tés sza bá -
lyai az irány adók.

Az el té rõ ál lás pon tok szem lél te té sé re a kö vet ke zõ bí ró -
sá gi ha tá ro za to kat hozta fel:

1. A Sár vá ri Vá ro si Bí ró ság a B.133/1998. szá mú ügy -
ben jog erõ sen pénz bün te tés re ítélt II. ren dû ter helt e bün te -
té sét – a pénz bün te tés meg nem fi ze té se foly tán – 250 napi
fog ház ban vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re vál toz tat ta



át. A II. ren dû ter helt 2001. no vem ber 27-én meg kezd te az
át vál toz ta tott bün te tés le töl té sét, majd 2001. de cem ber
27-én vele szem ben egy má sik ügy ben ki sza bott jog erõs
sza bad ság vesz tést vet tek fo ga nat ba. A II. ren dû ter helt
2005. már ci us 29-én kér te, hogy a bí ró ság ál la pít sa meg a
pénz bün te tés vég re hajt ha tó sá gá nak az el évü lé sét. A Sár -
vá ri Vá ro si Bí ró ság a 2005. áp ri lis 17-én kelt
B.133/1998/31. szá mú vég zé sé vel a ké rel met el uta sí tot ta.
A vég zést a ter helt fel leb be zé se foly tán el járt Vas Me gyei
Bí ró ság a 2005. má jus 17. nap ján kelt
Bkf.187/2005/2. szá mú vég zés sel hely ben hagy ta.

A leg fõbb ügyész nek a tör vényesség ér de ké ben a vég -
zés el len be nyúj tott jog or vos la ti in dít vá nyá ra a Leg fel sõbb 
Bí ró ság a 2006. feb ru ár 7. nap ján kelt
Bt.III.1210/2005/3. szá mú íté le té ben meg ál la pí tot ta, hogy
a sza bad ság vesz tés re tör tént át vál toz ta tás foly tán ki nem
töl tött pénz bün te tés vég re hajt ha tó sá ga el évült. A pénz -
bün te tés fog ház bün te tés re tör té nõ át vál toz ta tá sá val
ugyan is csak a vég re haj tás mód ja vál to zik meg, a bün te tés
vég re haj tá sá nak el évü lé sé re – a fõ bün te tés el évü lé sét
meg ha tá ro zó idõ tar ta mot te kint ve is – a pénz bün te tés el -
évü lé sé re vo nat ko zó sza bá lyok az irány adók. Mi vel a
pénz bün te tés vég re haj tá sá nak az el évü lé si ide je ként – a
Btk. 67.  § (1) be kez dé sé nek e) pont já ban – meg ha tá ro zott
há rom éves idõ tar ta ma el telt, a ter helt ál tal ki nem töl tött
pénz bün te tés vég re hajt ha tó sá ga el évült.

2. Az it tas jár mû ve ze tés vét sé ge  miatt a Bu dai Köz pon -
ti Ke rü le ti Bí ró ság 4.B.XII.1240/2003/13. szá mú jog erõs
íté le té vel pénz bün te tés re ítélt ter helt e bün te té sét a ke rü le ti 
bí ró ság a 18. sor szá mú 2004. jú ni us 21. nap ján kelt vég zé -
sé vel – meg nem fi ze tés  miatt – 350 napi fog ház ban vég re -
haj tan dó sza bad ság vesz tés re vál toz tat ta át. Az át vál toz ta -
tott fog ház bün te tés fo ga nat ba vé te lé re azon ban nem ke rült 
sor, mert a ter helt 2004. feb ru ár 26. napjától más ügyben
jogerõsen kiszabott szabadságvesztését töltötte.

A ter helt 2007. au gusz tus 15. nap ján elõ ter jesz tett, a
pénz bün te tés vég re hajt ha tó sá ga el évü lé sé nek meg ál la pí -
tá sá ra irá nyu ló ké rel mét a Bu dai Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró -
ság a B.XII.1240/2003/21. szá mú vég zé sé vel el uta sí tot ta.
A vég zés in do ko lá sá ban rá mu ta tott arra, hogy a bün te té -
sek és in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló 1979. évi
11. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban: Bv.tvr.) 23.  §-a
alap ján a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa az el évü lé sét fél -
be sza kít ja, ha az elí tél ten más sza bad ság vesz tést haj ta nak
vég re. Mi u tán pe dig a ter helt ese té ben a ki sza bott pénz -
bün te tés sza bad ság vesz tés re át vál toz ta tá sa meg tör tént, az
el évü lés re a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak sza bá lyai
vo nat koz nak. Ek ként pe dig a ter helt ese té ben az át vál toz -
ta tó vég zés ben meg ha tá ro zott tar ta mú fog ház bün te tés el -
évü lé se nem kö vet ke zett be. A ter helt fel leb be zé se folytán
eljárt Fõvárosi Bíróság a 2008. január 22. napján jogerõre
emelkedett Bf.5041/2008/2. számú végzésével az
elsõfokú bíróság határozatát helybenhagyta.

Az in dít vány ban a leg fõbb ügyész a Leg fel sõbb Bí ró ság 
– 1. pont alatt is mer te tett – Bt.III.1210/2005/3. szá mú íté -

let ben ki fej tett az zal a jogi ál lás pont tal ér tett egyet, hogy a
pénz bün te tés vég re hajt ha tó sá gá nak el évü lé sé re az át vál -
toz ta tá sát köve tõen is a Btk. 67.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pontja az irányadó.

A Bv.tvr. 23.  §-ában írt ren del ke zés ki fe je zet ten a jog -
erõs íté let ben ki sza bott sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa el -
évü lé sé nek fél be sza kí tá sá ra vo nat ko zik. A pénz bün te tés
át vál toz ta tá sá val azon ban a bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá -
ban meg ál la pí tott bün te tés neme nem, pusz tán an nak a
vég re haj tá si mód ja vál to zik meg. Erre utal az is, hogy a
Bv.tvr. 69.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a pénz bün te tés ak -
kor is megfizethetõ, ha azt a bíróság már átváltoztatta
szabadságvesztésre.

A jog egy sé gi ta nács a leg fõbb ügyész ál lás pont já val
egyet ér tett:

A Btk. 38.  §-ának (1) és (2) be kez dé se sú lyos sá gi sor -
ren det is al kot va so rol ja fel a bün te té si ne me ket. A pénz -
bün te tés e fel so ro lás ban az egyik bün te té si nem, – össze -
gé tõl füg get le nül a tör vényalkotó ál tal a leg eny hébb nek
nyil vá ní tott – fõ bün te tés, amit ügy dön tõ ha tá ro zat ban (fõ
sza bály sze rint a Be. 330.  §-ának (2) be kez dés a) pont ját
al kal maz va bû nös sé get meg ál la pí tó íté let ben) szab ki a bí -
ró ság. Az ügy dön tõ ha tá ro zat ilyen kor – a Btk. 52.  §-ának
ille tõ leg 114.  § (2) be kez dé sé nek meg fele lõen meg nem fi -
ze tés, vagy fi a tal ko rú ter helt nél be hajt ha tat lan ság eseté -
re – ren del ke zést tar tal maz a pénz bün te tés nek fog ház ban
vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re tör té nõ át vál toz ta tá sá -
ról.

Mi u tán a ter helt pénz bün te tés re íté lé se ese tén a bün te tés 
neme (és mér té ke) a jog erõs ügy dön tõ ha tá ro zat ban meg -
ha tá ro zott, a ki sza bott bün te tés ne mén az sem vál toz tat hat, 
hogy azt meg nem fi ze té se (ille tõ leg fi a tal ko rú ter helt ese -
té ben be hajt ha tat lan sá ga  miatt) utóbb fog ház ban vég re haj -
tan dó sza bad ság vesz tés re kell át vál toz tat ni. Ilyen kor
ugyan is nem maga a ki sza bott bün te tés (bün te té si nem),
ha nem an nak vég re haj tá si mód ja vál to zik meg.

A pénz bün te tés he lyé be lépõ sza bad ság vesz tés te hát
nem azo no sít ha tó a sza bad ság vesz tés re íté lés sel. A jog erõ -
sen ki sza bott pénz bün te tés an nak át vál toz ta tá sa ese tén is
meg õr zi ezt a ter mé sze tét, jogi sor sát, el te kint ve a vég re -
haj tás el té rõ mód já tól. Erre utal egye bek közt az is, hogy
az át vál toz ta tás ered mé nye ként a pénz bün te tés „he lyé be
lépõ” sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa nem füg geszt he tõ
fel, ab ból az el ítélt fel té te les sza bad ság ra nem bo csát ha tó,
az nem ala poz hat meg vissza esõi mi nõ sé get, más sza bad -
ság vesz tés sel össz bün te tés be sem fog lal ha tó, de a bün te -
tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok alól a men te sí tés is a
pénz bün te tés jog erõs ki sza bá sá val be kö vet ke zik, s azt az
utóbb tör té nõ át vál toz ta tás sem old ja fel.

An nak, hogy a pénz bün te tés fog ház ban vég re haj tan dó
sza bad ság vesz tés re tör té nõ át vál toz ta tá sá val pusz tán a
jog erõ sen ki sza bott bün te tés vég re haj tá sá nak mód ja vál to -
zik meg, lo gi kus kö vet kez mé nye az is, hogy az át vál toz ta -
tott pénz bün te tés el évü lé sé re a pénz bün te tés el évü lé sé nek
a Btk. 67.  § (1) be kez dés e) pont já ban és Btk. 68.  § (1) és
(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza bá lyai az irány adók.
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Ek ként te hát a pénz bün te tés há rom éves el évü lé si ha tár -
ide je ak kor is az azt ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé vel ve szi kez de tét, ha utóbb a pénz bün te tés vég re haj tá -
sá nak mód ja meg vál to zik, és azt a tör vény elõ írása sze rint
sza bad ság vesz tés ként kell vég re haj ta ni. Az át vál toz ta tás
azon ban – mint a bün te tés vég re haj tá sa vé gett tett in téz ke -
dés – az el évü lést fél be sza kít ja, ami dõn fél be sza kí tó ha tá -
sú a fo ga nat ba vé tel ér de ké ben eset leg szük sé ges el fo ga tó -
pa rancs ki bo csá tá sa is.

A Bv.tvr. 23.  §-a ki zá ró lag a sza bad ság vesz tés bün te tés
vég re haj tá sá ra tar tal maz el évü lést fél be sza kí tó ren del ke -
zést. A pénz bün te tés (és a köz ér de kû mun ka) vég re hajt ha -
tó sá gá nak az el évü lé sét az sem sza kít ja fél be, ha az elí tél -
ten az el évü lé si idõ alatt egy má sik bün te tõ ügy ben ki sza -
bott sza bad ság vesz tést haj ta nak vég re. Mi u tán pe dig a sza -
bad ság vesz tés re át vál toz ta tott pénz bün te tés lé nye gi leg az
át vál toz ta tás el le né re is pénz bün te tés és nem sza bad ság -
vesz tés, a Bv.tvr. fel hí vott ren del ke zé se erre az eset re nem
al kal maz ha tó.

Amennyi ben te hát a ter helt tel szem ben a bí ró ság pénz -
bün te tést sza bott ki, an nak vég re hajt ha tó sá ga – fel té ve,
hogy az át vál toz ta tás az ügy dön tõ ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sét kö ve tõ há rom éven be lül meg tör tént – az át vál toz -
ta tás tól szá mí tott há rom év el tel té vel el évül ak kor is, ha ez
idõ alatt az át vál toz ta tás foly tán a pénz bün te tés „he lyé be
lépõ” fog ház bün te tés ki töl té sé re egy má sik bün te tõ ügy -

ben ki sza bott sza bad ság vesz tés fo ga nat ba vé te le  miatt
nem ke rül he tett sor. Ter mé sze te sen az át vál toz ta tott sza -
bad ság vesz tés fo ga nat ba vé te lé hez eset leg szük sé ges el fo -
ga tó pa rancs ki bo csá tá sa, ille tõ leg az át vál toz ta tott sza bad -
ság vesz tés vég re haj tá sa alat ti szö kés – a Btk. 68.  §-a
(1) ille tõ leg (4) be kez dé se sze rint – a pénz bün te tés hez iga -
zo dó há rom éves el évü lé si idõt is fél be sza kít ja, így az el -
évü lés e ha tár ide je ilyen kor is mét el kez dõ dik.

A fent ki fej tet tek re fi gye lem mel a Leg fel sõbb Bí ró ság
Bün te tõ Jog egy sé gi Ta ná csa a jog al kal ma zás egy sé gé nek
biz to sí tá sa ér de ké ben [Be. 439.  § (1) bek. a) pont II. for du -
la ta] a jog egy sé gi in dít vány nak helyt adott, és a Be.
443.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a ren del ke zõ rész ben
fog lal tak sze rint ha tá ro zott. Ha tá ro za tát a Be. 445.  §-ának
(2) be kez dé se, ille tõ leg a Bszi. 32.  §-ának (4) bekezdése
értelmében a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Bu da pest, 2008. szep tem ber 22.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Be le gi Jó zsef s. k., Dr. Édes Ta más s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Cse re Ka ta lin s. k., Dr. Mé szár Róza s. k.,
bíró bíró
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.

A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.

2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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