
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

27/2007. (IV. 17.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
 halászati 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: Tv.) 81.  § (3) be kez dé sé nek
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.  §-ának
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
 következõket ren de lem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja az ál lat tar tó te le pek kor sze rû sí té se
an nak ér de ké ben, hogy az ál lat tar tó te lep meg fe lel jen a
trá gya el he lye zés sel kap cso la tos elõ írásoknak, ja vul jon az
ál lat tar tó te le pek ta kar má nyo zá si, il let ve mû sza ki szín -
vonala, ál lat egész ség ügyi és élel mi szer biz ton sá gi hely -
zete, inf ra struk tú rá ja, va la mint az ál lat tar tó te le pe ken dol -
go zók mun ka kö rül mé nye és mun ka ha té kony sá ga.

Fogalmak

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. ál lat tar tó te lep: a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén egy

vagy több föld rész le ten el he lyez ke dõ, a föld fel szí nen azo -
no sít ha tó ál lan dó mes ter sé ges te rep tár gyak kal egyér -
telmûen le ha tá rolt, az ál lat egész ség ügyi nyil ván tar tás ban
egy el ne ve zés és nyil ván tar tá si szám alatt ál lat tar tó hely -
ként vagy to jás kel te tõ ként meg je lölt, ál la tok tar tá sá ra,
 illetve kel te tés re szol gá ló gaz da sá gi épü le tek és ki szol gá ló 
lé te sít mé nyek együt te se, ide ért ve az ál lat tar tó lé te sít mé -
nyek kel egy tech no ló gi ai egy ség ben mû kö dõ kör be ke rí tett 
le ge lõ ket és ki fu tó kat, to váb bá a trá gya tá ro lás ra és a méh -
csa lá dok kap tá ros el he lye zé sé re hasz nált te rü le te ket;

2. IPPC te lep: a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy -
séges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 2. szá mú mellékle -
tének 11. pont ja sze rin ti te lep;

3. ál lat egy ség (a továb biak ban: AE): az egy sze rû sí tett
te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -

sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi
és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si
Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
4/2004. (I. 13.) FVM ren de let [a továb biak ban: 4/2004.
(I. 13.) FVM ren de let] 3. szá mú mel lék le te sze rint meg -
határozott egy ség az zal, hogy egy AE 5 da rab ter me lõ
méh csa lád nak fe le l meg;

4. te vé keny ség tí pus: azo nos jel le gû te vé keny sé gek
összes sé ge;

5. jog cím: azon mû ve le tek összes sé ge, me lyek re tá mo -
ga tás ugyan ab ban a ké re lem ben igé nyel he tõ;

6. tá mo ga tá si egy ség: olyan te vé keny ség, amely hez
a ren de let el szá mol ha tó ki adás-fel sõ ha tárt ál la pít meg.

(2) Az e ren de let ben nem meg ha tá ro zott fo gal mak ra 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  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren -
de let 3.  §-a irány adó.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  §

(1) Tá mo ga tás ve he tõ igény be az ügy fél egy vagy több
ál lat tar tó te le pé re vo nat ko zó an:

a) 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 szol gá ló
gép be szer zés, épí tett és be épí tett tech no ló gi ai és inf ra -
struk tú ra-be ru há zás meg va ló sí tá sá ra;

b) ál la ti fé rõ he lyek ki ala kí tá sát, az ál lat tar tás és az
 állatszállítás mi nõ sé gé nek ja ví tá sát szol gá ló gép be szer -
zés, épí tett és be épí tett tech no ló gia és inf ra struk tú ra-be ru -
há zás meg va ló sí tá sá ra;

c) jó mi nõ sé gû ta kar mány elõ ál lí tá sát, 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 gép be szer zés épí tett és be épí tett tech -
no ló gia és inf ra struk tú ra-be ru há zás meg va ló sí tá sá ra;

d) az ál lat tar tá si te vé keny ség hez kap cso ló dó munka -
folyamatok el vég zé sé nek mi nõ sé gét ja ví tó épí tett és be -
épí tett tech no ló gia be ru há zá sok meg va ló sí tá sá ra;

e) a 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, az ál lat be teg sé gek ki ala ku lá sát 
és ter je dé sét meg elõ zõ épí tett és be épí tett tech no ló gia be -
ru há zá sok meg va ló sí tá sá ra.

(2) Az adott ál lat tar tó te lep vo nat ko zá sá ban tá mo ga tá si
ké re lem ak kor nyújt ha tó be, ha ah hoz ugyan azon cél te rü -
let kap csán nincs le zá rat lan mû ve let.

(3) Az ügy fél egy jog cí men be lül egy ál lat tar tó te lep re
vo nat ko zó an egy ké re lem be nyúj tá si idõ szak ban egy tá mo -
ga tá si ké rel met nyújt hat be.

(4) Az adott ál lat tar tó te lep vo nat ko zá sá ban egy ügy fél
több jog cím re is be nyújt hat ké rel met.
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(5) Egy ügy fél ál tal, egy jog cí men be lül több ál lat tar tó
te lep re be nyúj tott ké re lem ese tén e ren de let elõ írásait
 állattartó te le pen ként kell al kal maz ni.

A tá mo ga tás mér té ke

4.  §

(1) A gép be szer zé si te vé keny ség re igé nyel he tõ tá mo ga -
tás mér té ke nem ha lad hat ja meg:

a) a gép szám lá val iga zolt be szer zé si árá nak, de leg fel -
jebb a gép ka ta ló gus sze rin ti re fe ren cia ár (a továb biak ban:
gép-re fe ren cia ár) 40%-át;

b) a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek és az azok hoz tar -
to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály
sze rint meg ha tá ro zott te le pü lé sen (a továb biak ban:
KAT-te le pü lés) a gép-re fe ren cia ár 50%-át;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig meg va ló sult mû ve let re
egy sé ge sen a gép-re fe ren cia ár 75%-át.

(2) A gép be szer zé si te vé keny ség re vo nat ko zó el szá -
mol ha tó ki adá sok nem ha lad hat ják meg a ké re lem ben az
egyéb el szá mol ha tó ki adá sok nél kül szá molt el szá mol ha tó 
ki adás 30%-át.

(3) Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zás te vé keny -
ség re igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg:

a) az el szá mol ha tó ki adás 40%-át,

b) KAT-te le pü lé sen az el szá mol ha tó ki adás 50%-át,

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig meg va ló sult mû ve let re az
el szá mol ha tó ki adás 75%-át.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt te vé keny ség tí pus alap ján
el szá mol ha tó ki adá sok nak el kell ér ni ük a ké re lem ben az
egyéb el szá mol ha tó ki adá sok nél kül szá molt el szá mol ha tó 
ki adás 50%-át. Ezen te vé keny ség tí pus alap ján el szá mol -
ha tó ki adás mér té ke ál lat tar tó te le pen ként leg alább 2 mil -
lió fo rint, leg fel jebb 750 mil lió fo rint.

(5) A te le pi inf ra struk tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos
 tevékenységre igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke nem ha lad -
hat ja meg:

a) az épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti re fe ren cia ár
40%-át;

b) KAT-te le pü lé sen az épí té si nor ma gyûj te mény sze -
rin ti re fe ren cia ár 50%-át;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig meg va ló sult mû ve let re az
épí té si nor ma gyûj te mény sze rin ti re fe ren cia ár 75%-át.

(6) A te le pi inf ra struk tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos
 tevékenységre vo nat ko zó el szá mol ha tó ki adá sok nem

 haladhatják meg a ké re lem ben az egyéb el szá mol ha tó
 kiadások nél kül szá molt el szá mol ha tó ki adás 30%-át.

(7) Az egyéb el szá mol ha tó ki adá sok ra igé nyel he tõ
 támogatás mér té ke nem ha lad hat ja meg:

a) 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  szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM ren de let (a továb biak ban: Vhr.) 31.  §-a sze rin ti
egyéb el szá mol ha tó ki adá sok 40%-át;

b) KAT-te le pü lé sen a Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá -
mol ha tó ki adá sok 50%-át;

c) nit rát ér zé keny te rü le ten meg va ló su ló be ru há zás ese -
tén, a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
cél te rü le ten 2008. áp ri lis 30-ig meg va ló sult mû ve let re a
Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá mol ha tó ki adá sok 75%-át.

(8) Az egyes te vé keny ség tí pu sok ra az összes el szá mol -
ha tó ki adá son be lül meg ha tá ro zott el szá mol ha tó ki adá si
mér té ket mind a tá mo ga tás igény lé se kor, mind a ki fi ze tés -
kor meg kell tar ta ni.

(9) Tá mo ga tás nem ve he tõ igény be olyan be ru há zás ra,
amely ki zá ró lag gép be szer zés re vagy te le pi inf ra struk tú ra
fej lesz té sé re irá nyul.

A támogatás igénybevételének feltételei

5.  §

(1) Tá mo ga tás ra jo go sult a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, ha
a) a me zõ gaz da sá gi üze mé nek mé re te meg ha lad ja a

4 eu ró pai mér ték egy sé get (a továb biak ban: EUME);
b) olyan ál lat tar tó te le pet mû köd tet, ame lyet az ál lat -

egész ség ügyi ha tó ság nyil ván tar tás ba vett;
c) a be ru há zást az ál lat tar tó te le pen va ló sít ja meg;
d) a bio gáz elõ ál lí tás sal kap cso la tos – a „Trá gya fel dol -

go zás ana e rob fer men tá ci ó val” cso port cím alat ti – tá mo -
ga tá si egy ség meg va ló sí tá sa ese tén szar vas mar ha, ser tés
vagy ba rom fi ál lat fa jok ból leg alább 200 AE szint en tar tá si
kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó an nyújt ja be a ké rel met;

e) a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott szer ve zet
tag ja.

(2) Nem vo nat ko zik:
a) az (1) be kez dés a)–c) és e) pont já ban elõ írt fel té tel

a ter me lõi cso port ra;
b) az (1) be kez dés a) pont já ban elõ írt fel té tel az in du ló

vál lal ko zás ra;
c) az (1) be kez dés c) pont já ban elõ írt fel té tel a 3.  §

(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti cél te rü le ten be lül a
„ Trágyatárolás” és a „Trá gya fel dol go zás ana e rob fer men -
tá ci ó val” cso port cím alat ti tá mo ga tá si egy sé gek meg va ló -
sí tá sá ra;

d) az (1) be kez dés c) pont já ban elõ írt fel té tel olyan
ügy fél re, aki nek ha tó sá gi kö te le zés alap ján el kell, vagy
a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ egy év ben

2007/48. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3049



el kel lett hagy nia ál lat tar tó te le pét és új ál lat tar tó te le pet
lé te sít.

(3) Az ügy fél kö te les:
a) az utol só ki fi ze té si ké re lem be nyúj tá sa elõtt az Új

Ma gyar or szág Vi dék fej lesz té si Prog ram ke re té ben szer ve -
zett kö te le zõ kép zé sen részt ven ni;

b) amennyi ben az ügy fél tej ter me lé si célú szar vas mar -
ha tar tás sal és te hén tej-ter me lés sel fog lal ko zik az üze mel -
te té si kö te le zett ség meg szû né sé ig kö te les meg fe lel ni a
 tehéntej ter mék pá lya sza bá lyo zá sá ban al kal ma zott kvó ta -
rend szer rõl  szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM ren de let ben
fog lalt elõ írásoknak;

c) az üze mel te té si kö te le zett ség idõ sza ká ban az 1. szá -
mú mel lék let sze rint szá mí tott, ál lat egy ség ben ki fe je zett
éves át la gos te le pi ál lat lét szá mot az üz le ti terv ben vagy
a pénz ügyi terv ben vál lalt szint en tar ta ni;

d) a mû ve let meg va ló sí tá sá nak évét kö ve tõ év tõl az
üze mel te té si kö te le zett ség meg szû né sé ig szint en tar ta ni
a tá mo ga tá si dön tés alap ját ké pe zõ, az 1. szá mú mel lék let
sze rint szá mí tott, ál lat egy ség ben ki fe je zett éves át la gos
 telepi ál lat lét szá mot;

e) a szar vas mar ha, juh, kecs ke, ser tés és ló fa jok tar tá sa
ese tén az egyes ál lat fa jok egye de i nek Egy sé ges Nyil ván -
tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 29/2000. (VI. 9.)
FVM ren de let, a szar vas mar ha-fa jok egye de i nek jelölé -
sérõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si
Rend sze ré rõl  szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM ren de let, a juh-
és kecs ke fa jok egye de i nek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és
Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 47/2005. (V. 23.) FVM
ren de let, a ser té sek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil -
ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 116/2003.
(XI. 18.) FVM ren de let (a to váb bi ak ban együt te sen:
ENAR) elõ írásainak meg fe lel ni;

f) az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti állomány-
 nyilvántartást, il let ve a 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let
5. szá mú mel lék le te sze rin ti le gel te té si és ál lat ál lo mány -
vál to zá si nyil ván tar tást ve zet ni.

(4) Ha az ügy fél bér tar tó, il let ve ter me lõi cso port, ak kor
a (3) be kez dés c) és d) pont já ban elõ írt szint en tar tá si kö te -
le zett ség tel je sí té sé nek vizs gá la ta kor figye lembe ve en dõ
a be ru há zás sal érin tett ál lat tar tó te le pen bér tar tott ál lat,
 illetve a ter me lõ cso port tag ja ál tal tar tott ál lat is.

6.  §

(1) Az egyes cél te rü le te ken az aláb bi te vé keny sé gek
 valósíthatók meg:

a) a Vhr. 29.  §-ának figye lembe véte lével, a 3–7. szá mú
mel lék le tek ben cél te rü le ten ként meg ha tá ro zott gép cso por -
tok ba és gép ka ta ló gu si kó dok alá so rol ha tó gép be szer zés;

b) a Vhr. 30.  §-tól el té rõ en, épí tett és be épí tett tech no -
ló gia be ru há zás te vé keny ség, amely be azo no sít ha tó a
3–7. szá mú mel lék le tek ben cél te rü le ten ként meg ha tá ro -

zott tá mo ga tá si egy ség va la me lyi ké vel, és meg fe lel a
9–13. szá mú mel lék le tek ben meg ha tá ro zott elv árt mû sza ki
tar ta lom nak (MT);

c) te le pi inf ra struk tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos te vé -
keny ség, amely be azo no sít ha tó a 3–7. szá mú mel lék le tek -
ben cél te rü le ten ként meg ha tá ro zott tá mo ga tá si egy ség
 valamelyikével;

d) a Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá mol ha tó ki adá sok.

(2) A 3.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti cél te rü le tek
ese té ben a kö vet ke zõ te vé keny sé gek va ló sít ha tók meg:

a) gép be szer zés,
b) épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zás,
c) inf ra struk tú ra-fej lesz tés,
d) a Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá mol ha tó ki adá sok.

(3) A 3.  § (1) be kez dés d) és e) pont ja sze rin ti cél te rü le -
tek ese té ben a kö vet ke zõ te vé keny sé gek va ló sít ha tók meg:

a) épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zás,
b) a Vhr. 31.  §-a sze rin ti egyéb el szá mol ha tó ki adá sok.

A kérelem benyújtása

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met
a) a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott

cél ra 2007. áp ri lis 23-tól 2007. má jus 23-ig,

b) a 3.  § (1) be kez dé sé nek b)–e) pont já ban meg ha tá ro -
zott cé lok ra 2007. jú ni us 1-tõl 2007. jú ni us 30-ig

le het be nyúj ta ni az MVH-hoz.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez a mû ve let re vo nat ko zó an
mel lé kel ni kell:

a) az ér té ke lé si szem pon tok hoz a 8. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ok ira to kat;

b) in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la tot, ame lyen
a be ru há zás sal érin tett ál lat tar tó te le pet fel tün te tik, il let ve
meg je lö lik a be ru há zás sal érin tett ob jek tu mot és/vagy
 területet;

c) a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal
(a továb biak ban: MVH) ál tal rend sze re sí tett for ma nyom -
tat vá nyon az ál lat egész ség ügyi ha tó ság ál tal ki adott iga zo -
lást az 5.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti nyil ván tar -
tás ba vé tel rõl;

d) az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vány
sze rin ti iga zo lást a szak mai szer ve ze ti tag ság ról;

e) bér tar tó ügy fél ese tén az ál lat tu laj do no sá nak az
e ren de let alap ján fenn ál ló kö te le zett sé gek re vo nat ko zó
nyi lat ko za tát az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat -
vá nyon;

f) a te le pi inf ra struk tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos
 tevékenység ese tén a 3–5. szá mú mel lék let ben fel tün te tett
do ku men tu mo kat;
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g) a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer rõl
 szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let sze rin ti egye di
blokk tér ké pet, ame lyen be kell je löl ni a be ru há zás sal érin -
tett te le pet.

(3) A be ru há zás – a gép be szer zés ki vé te lé vel – a tá mo -
ga tá si ké re lem nek a Tv. 39. §-a sze rin ti be fo ga dá sát meg -
elõ zõ en nem kezd he tõ meg. A gép be szer zés az ügy fél sa ját 
koc ká za tá ra meg va ló sít ha tó a tá mo ga tá si ké re lem be adá -
sát köve tõen.

(4) Az utol só ki fi ze té si ké re lem hez mel lé kel ni kell az
5.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti kép zé sen való
rész vé tel rõl  szóló iga zo lást.

(5) A 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
cél te rü let ese tén ki zá ró lag pénz ügyi ter vet kell el ké szí te ni, 
amit a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell.

(6) A 3.  § (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt cél te rü let hez 
kap cso ló dó be ru há zás ra a Vhr. 27.  §-ának c) pont já ban
elõ írt ren del ke zést nem kell al kal maz ni.

A kérelem elbírálása

8.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH a Tv. 32.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rint rang sor ál lí tá sá val bí rál ja el
a 8. szá mú mel lék let sze rin ti pont rend szer ala pul vé te lé vel.

(2) Komp lex nek te kint he tõ a mû ve let, ha az ügy fél
a) a 3.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti cél te rü le ten

leg alább két te vé keny ség re és össze sen leg alább négy
 támogatási egy ség re,

b) a 3.  § (1) be kez dés d) és e) pont ja sze rin ti cél te rü le -
ten össze sen leg alább há rom tá mo ga tá si egy ség re
nyújt be tá mo ga tá si ké rel met.

Kifizetési kérelem

9.  §

A ki fi ze té si ké rel met 2008-tól kez dõ dõ en éven te
a) ja nu ár 1–31.,
b) áp ri lis 1–30.,
c) jú li us 1–31.,
d) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni.

Jogkövetkezmények

10.  §

(1) Ha a ké rel me zõ az 5.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já -
ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek fel szó lí tás el le né re

sem tesz ele get, a tá mo ga tá si dön tés sel jó vá ha gyott össze -
get 20%-kal csök ken te ni kell, ki vé ve ha az utol só kifize -
tési ké re lem be nyúj tá si idõ sza kot meg elõ zõ 2 hó nap ban
nem volt kép zés. Eb ben az eset ben a kö te le zett sé get az
utol só ki fi ze té si ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí -
tott 1 éven be lül kell tel je sí te ni, il let ve a rész vé tel rõl  szóló
iga zo lást az MVH-hoz be nyúj ta ni.

(2) Ha az ügy fél az 5.  § (3) be kez dés b), e) és f) pont já -
ban fog lalt kö te le zett sé gét meg sze gi, a tá mo ga tá si összeg
20%-át kö te les vissza fi zet ni.

(3) Ha az ügy fél az 5.  § (3) be kez dés c) pont ja alap ján
vál lalt szint en tar tá si kö te le zett ség tõl 20%-nál na gyobb
mér ték ben el ma rad, ak kor a tá mo ga tá si összeg 10%-át
 köteles vissza fi zet ni.

(4) Ha az ügy fél az 5.  § (3) be kez dés d) pont ja alap ján
elõ írt szint en tar tá si kö te le zett ség tõl 10%-nál na gyobb
mér ték ben el ma rad, ak kor az ál lat egy ség ben ki fe je zett kü -
lön bö zet alap ján szá mí tott tá mo ga tá si ér ték 120%-ának
meg fe le lõ össze get kö te les vissza fi zet ni.

(5) Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem ben vál -
lalt mun ka vál la lói lét szám nál ke ve seb bet fog lal koz tat az
üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, ak kor kö te les
a tá mo ga tá si összeg bõl – hi ány zó fog lal koz ta tot tan ként
éven te – a tá mo ga tá si összeg 2%-át, de leg alább 750 ezer
fo rin tot vissza fi zet ni.

(6) Amennyi ben az üzem ál lat egy ség ben ki fe je zett mé -
re te a 4. év ben a 4. évre vál lalt mé ret tõl 30%-ot meg ha la -
dó an ma rad el, ak kor a 30%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl 
szá za lék pon ton ként a tá mo ga tá si összeg 5%-át vissza kell
fi zet ni.

(7) Amennyi ben a ter me lõi cso port ál tal a be ru há zás
 befejezését kö ve tõ 4. évre vál lalt ár be vé tel a 30%-ot meg -
ha la dó an ma rad el a pénz ügyi terv ben a 4. évre vál lalt
 árbevételtõl, úgy a 30%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl
szá za lék pon ton ként a tá mo ga tá si összeg 5%-át kell vissza -
fi zet ni.

(8) Amennyi ben a ter me lõi cso port ál tal a be nyúj tást
 követõ há rom év ben re a li zált ár be vé tel nö vek mé nyé nek
össze ge, a be nyúj tás évé ben re a li zált ár be vé tel hez ké pest
nem éri el a tá mo ga tás 84%-át, ak kor az en nél na gyobb
 elmaradás ese tén szá za lék pon ton ként a tá mo ga tá si összeg
5%-át kell vissza fi zet ni.

(9) Amennyi ben a pon to zó táb lá ban nyi lat ko zat tal alá -
tá masz tott pon to zá si szem pon tok el len õr zé se so rán ki de -
rül, hogy az ügy fél nem va lós ada tot szol gál ta tott, ak kor
a ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vett tá mo ga tás -
nak mi nõ sül, és az ügy fél tá mo ga tás hoz való joga meg -
szûnik.

(10) A tá mo ga tá si ha tá ro zat ban sze rep lõ összes el szá -
mol ha tó ki adá son be lül a gép be szer zé si és infrastruk -
túra-fejlesztési te vé keny ség ki adá sa i ra elõ írt mér té ket
meg ha la dó összeg re esõ, már 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.
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Záró rendelkezés

11.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12.  §

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 26. 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

1. számú melléklet
a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A telepi állatlétszám számítása

Éves át la gos ál lat lét szám ál lat egy ség ben:

(A1 B) / 2 A2 A3 ... An

N

+ + + + +

Ahol:
A1 = Összes kor cso port év ele ji in du ló lét szá ma ál lat -

egy ség ben
A2+A3+...An = egy mást kö ve tõ idõ szak (hó na pok)

összes kor cso port in du ló lét szá ma ál lat egy ség ben
B = összes kor cso port év végi záró lét szá ma ál lat egy -

ség ben
N = az idõ sza kok (hó na pok) szá ma
A lét szá mok alap ada ta it az ál lat egész ség ügy rõl  szóló

2005. évi CLXXVI. tör vény 5.  § (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti ál lo mány-nyil ván tar tás, il let ve az egy sze rû sí tett
te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si támoga -
tások igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi
és Kör nye ze ti Ál la pot”, il let ve a „He lyes Gaz dál ko dá si
Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
4/2004. (I. 13.) FVM ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti
le gel te té si és ál lat ál lo mány-vál to zá si nyil ván tar tás sze rint
kell ki szá mol ni.
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2. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A szervezetek listája az 5.  § (1) bekezdés e) pontjához

Szak mai szer ve ze tek:

Ma gyar Ál lat te nyész tõk Szö vet sé ge tag szer ve ze tei:
– Al pe si és Szá nen tá li Kecs ke te nyész tõk Ma gyar or szá gi Egye sü le te
– An gol Te li vér Te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Fe hér-kék bel ga Szar vas mar hát Te nyész tõk Egye sü le te
– Fu ri o so-North Star Ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Hols te in-fríz Te nyész tõk Egye sü le te
– Kis bé ri és Gid rán Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Kon cent rált Tejû Faj ták Te nyész tõ Egye sü le te
– Li mo u sin Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar Cha ro la is Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar He re ford, An gus és Gal lo way Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar Hi deg vé rû Ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Juh te nyész tõk és Juh te nyész tõ Szer ve ze tek Szö vet sé ge
– Ma gyar Kecs ke tar tók és Te nyész tõk Or szá gos Szö vet sé ge
– Ma gyar Kis ál lat ne me sí tõk Gén meg õr zõ Egye sü le te
– Ma gyar Li pi cai Ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Ló te nyész tõ és Lo vas Szer ve ze tek Szö vet sé ge
– Ma gyar Méh te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Ser tés te nyész tõk Szö vet sé ge
– Ma gyar Sport ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Ma gyar Sza már te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar Szür ke Szar vas mar hát Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar or szá gi Qu ar ter Hor se Te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar or szá gi Arab ló te nyész tõk Egye sü le te
– Ma gyar tar ka Te nyész tõk Egye sü le te
– Man ga li ca te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Nó ni usz Ló te nyész tõ Or szá gos Egye sü let
– Pó ni- és Kis ló te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te
– Üge tõ ló Te nyész tõk Or szá gos Egye sü le te

Ba rom fi Ter mék ta nács
Hal ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék ta ná csa
Juh Ter mék ta nács
Tej Ter mék ta nács
Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács
Toll Ter mék ta nács
Nyúl Ter mék ta nács

Ma gyar Ser tés tar tók Szö vet sé ge

Ma gyar Ag rár ka ma ra
Fia tal Gaz dák Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge (AGRYA)
Ma gyar Gaz da kö rök és Gaz da szö vet ke ze tek Or szá gos Szö vet sé ge (MAGOSZ)
Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zõk és Ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge (MOSZ)
Ma gyar Pa raszt szö vet ség
Ma gyar Ter me lõi Ér té ke sí tõ és Szol gál ta tó Szer ve ze tek/Szö vet ke ze tek Együtt mû kö dé se (HANGYA)
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3. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartó telepen képzõdõ trágya kezelését, 
tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló beruházásokra vonatkozóan

Cél-
te rü le ti

kód

Te vé -
kenység -

tí pus
Fõ cso port Cso port

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 gépberuházások célterülete

1 1 Gép be szer zé sek

1 1 1 ALMOS ÉS SZILÁRD ISTÁLLÓ TRÁGYA 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 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 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  felszín alat ti ki jut ta tás (csõ füg gö nyös,
in jek to ros) felszereltséggel]

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  felszín alat ti ki jut ta tás (csõ füg gö nyös,
in jek to ros) felszereltséggel]

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 szerint

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 -
 ta tály kivételével

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 gépek 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
kialakítása

26 840 Ft/ÁE

1 2 1 1 3 Ta po só rá csos pa do zat ki ala kí tá sa 28 060 Ft/ÁE

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 36 600 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 29 300 Ft/ÁE
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Cél-
te rü le ti

kód

Te vé -
kenység -

tí pus
Fõ cso port Cso port

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 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 „la gú nás” trá gya gyûj tõ tér ki ala kí tá sa sza ka szos híg trá gya 
leürítéssel

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
kialakítása

78 400 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 beépítése 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 bahor dó
prizmázóval

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 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 tás 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 szivattyúkkal

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 gyûjtõvel

65 880 Ft/ÁE

1 2 2 2 2 Sík be ton ka rám te rü let ki ala kí tá sa 19 200 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 5 500 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 kialakítása

6 400 Ft/ÁE

1 2 2 2 5 Mo no lit- és ele mes vas be ton híg trá gyatá 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)

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, keverõ-homogenizáló 
szivattyúk)

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, keverõ-homogenizáló 
szivattyúk)

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
betonozással

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 berendezéseivel

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 berendezésekkel

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
kialakítása

18 300 Ft/ÁE
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Te vé -
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Fõ cso port Cso port
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ki adás

Ki adás
mér ték egy 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) berendezéssel

9 760 Ft/ÁE

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 technológiákhoz

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 kialakítása 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 berendezések beépítése

2 600 Ft/ÁE

1 2 2 4 Trá gyahasz 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 berendezéssel

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
kiépítése

36 600 Ft/ÁE

1 2 2 4 3 Híg trá gya ki jut ta tá sá hoz gyors kap cso lós, át te le pít he tõ nyo mó csõ
rend szer kialakítása

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 létesítése

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 anyaghoz 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 Ve zér lõ és sza bály zó köz pont a tel jes csõ- és vil la mos há ló zat tal 117 100 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
tápláláshoz

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
átalakítása

3 700 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 felszerelése

6 710 Ft/ÁE

1 2 2 6 2 Is tál lók esõ csa tor ná i nak fel sze re lé se 4 270 Ft/ÁE

1 2 2 6 3 Nyi tott fel szí ni csa pa dékel ve ze tõ, ill. szik kasz tó árok ki ala kí tá sa 1 220 Ft/ÁE

1 2 2 6 4 Fel szín alat ti csa pa dékel ve ze tõ be ton csa tor nák, ill. mû anyag
csõ rend sze rek kialakítása

2 200 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 je zõ szen zo rok és ri asz tó be ren de zé sek telepítése 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-, ILL. 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 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

költségvetés

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 közlekedõ utak

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 közlekedõ 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
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Meg ne ve zés
Ma xi mum

el szá mol ha tó
ki adás

Ki adás
mér ték egy ség

1 3 2 HÍGTRÁGYA KEZELÕ, ILL. 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, szerelése 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
költségvetés

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 szerelvényekkel

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 biztosítása

ezer Ft

4. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása állati férõhelyek kialakítását,
az állattartás és az állatszállítás minõségének javítását szolgáló beruházásokra vonatkozóan

Cél-
 területi

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

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

2 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

2 1 Gép be szer zé sek

2 1 1 ÁLLATSZÁLLÍTÁS GÉPEI

2 1 1 1 Von ta tott ál lat szál lí tó pót ko csik, fel épít ménnyel

2 1 1 2 Ál lat szál lí tás ra al kal mas után fu tók

2 1 1 3 Ál lat szál lí tás ra ki ala kí tott te her gép ko csi-fel épít mé nyek

2 1 1 4 Kon té ne res mé hé sze ti ván do rol ta tók

2 1 2 ÁLLATI TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA ALKALMAS SZÁLLÍTÓ
ESZKÖZÖK

2 1 2 1 Ter me lõi nyers tej szál lí tá sá ra al kal mas hû tõ-tá ro ló ko csik és tar tá lyok,
egye di min ta ve võ vel, leg fel jebb 5000 li ter ka pa ci tá sig

2 1 2 2 Hús, to jás, na pos ba rom fi és tej ter mék szál lí tá sá ra ki ala kí tott zárt te rû,
do bo zos, lég kon di ci o nált (hût he tõ és fût he tõ) kis te her-gép ko csi
fel épít mény

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

2613 – ki zá ró lag ál lat szál lí tó vagy ál la ti ter mék szál lí tó kivitelre Gép ka ta tó gus 
sze rin ti

re fe ren cia ár

ezer Ft

2623 – ki zá ró lag ál lat szál lí tó vagy ál la ti ter mék szál lí tó kivitelre ezer Ft

2699 – ki zá ró lag ál lat szál lí tó vagy ál la ti ter mék szál lí tó kivitelre ezer Ft

2514 – ki zá ró lag ál lat szál lí tó fel épít mény ezer Ft

4491 – ki zá ró lag mé hé sze ti szál lí tó fel épít mény és konténer ezer Ft

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

2 2 1 ÉPÜLETÉPÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS

2 2 1 1 Is tál ló épí tés

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 építése

512 400 Ft/ÁE

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 padlózattal

244 000 Ft/ÁE

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
ellátott istálló építése

585 600 Ft/ÁE

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 istálló építése

707 600 Ft/ÁE
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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 istálló 
építése

536 800 Ft/ÁE

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 istálló
építése

1 464 000 Ft/ÁE

2 2 1 1 7 Is tál ló épü let hez kap cso ló dó be to no zott ki fu tó tér kialakítása 14 640 Ft/ÁE

2 2 1 2 Fe jõ- és tej ház épí tés

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 villanyellátással

143 960 Ft/ÁE

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 villanyellátással

35 380 Ft/ÁE

2 2 1 3 To jás vá lo ga tó és kel te tõ épü let épí té se

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
épület építése

24 400 Ft/ÁE

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 ellátott keltetõ épület építése.

54 900 Ft/ÁE

2 2 1 4 Ál lat vá lo ga tó, -ke ze lõ és -fel haj tó, va la mint elekt ro mos és ha gyo má nyos
ka rám, il let ve ki fu tó és jártató létesítése

2 2 1 4 1 Fa váz szer ke ze tû me ne dék épü le tek, szél fo gók építése 5 500 Ft/ÁE

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
fémbõl, istállón kívül

6 600 Ft/ÁE

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 kialakítása

7 150 Ft/ÁE

2 2 1 4 4 Fi xen te le pí tett leg alább 3 hu za los vil lany pász tor ke rí tés
te le pí té se, fa vagy fém tar tó osz lo pok kal

6 600 Ft/ÁE

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 462 000 Ft/ÁE

2 2 1 5 Is tál ló, fe jõ ház, tej ház, kel te tõ épü let fel újí tá sa és kor sze rû sí té se

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, cserép, nád)

8 250 Ft/ÁE

2 2 1 5 2 La pos te tõ 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 kialakításával

16 500 Ft/ÁE

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 teljes cseréje

46 200 Ft/ÁE

2 2 1 5 4 La pos te tõ víz szi ge te lé sé nek ki ala kí tá sa 10 450 Ft/ÁE

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 33 000 Ft/ÁE

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 átépítésével

24 200 Ft/ÁE

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 tétele 9 350 Ft/ÁE

2 2 1 5 8 Zárt ol dal fa lú is tál ló vál toz tat ha tó ol dal fa lú ra tör té nõ átalakítása 16 500 Ft/ÁE

2 2 1 5 9 Hõ vé de lem, ill. tech no ló gia fej lesz tés cél já ból tör té nõ nyí lás zá ró
csere

8 250 Ft/ÁE

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 61 600 Ft/ÁE

2 2 2 BEÉPÍTETT TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE

2 2 2 1 Fé rõ hely ki épí té se, tar tás-tech no ló gia ki ala kí tá sa

2 2 2 1 1 Kö tet len tar tá sú szar vas mar ha is tál ló ban pi he nõ bo xos
tech no ló gia kialakítása

135 300 Ft/ÁE

2 2 2 1 2 Egye di el he lye zést biz to sí tó bor jú ket re cek te le pí té se 187 000 Ft/ÁE

2 2 2 1 3 Egye di ko ca- és kan ál lá sok be épí té se 121 000 Ft/ÁE

2 2 2 1 4 Fi az ta tó kut ri cák be épí té se 682 000 Ft/ÁE

3058 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám



Cél-
 területi

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

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

2 2 2 1 5 Rács pad lós ma lac utó ne ve lõ bat té ri ák, ket re cek beépítése 36 300 Ft/ÁE

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 berendezésekkel

370 400 Ft/ÁE

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 tó 
berendezésekkel

119 000 Ft/ÁE

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 tó berendezésekkel

196 000 Ft/ÁE

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 tó berendezésekkel

187 900 Ft/ÁE

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 ülõrudakkal

402 700 Ft/ÁE

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 mû anyag ból vagy betonból, istállón
belül

25 300 Ft/ÁE

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
bo xok, kut ri cák ki ala kí tá sa fából vagy fémbõl, istállón belül

39 600 Ft/ÁE

2 2 2 2 Szel lõz te tés-tech no ló gia be épí té se

2 2 2 2 1 Ven til á to rok a tar tó ke ret tel, ill. kür tõk kel,
szel lõz te tés-sza bály zók be épí té se mes ter sé ges szellõztetéshez

23 100 Ft/ÁE

2 2 2 2 2 Lég csa tor nák, ál mennye zet, ill. kür tõk, lég be ej tõk be épí té se
a moz ga tó, ve zér lõ szerkezettel

11 000 Ft/ÁE

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
szellõzéshez

77 000 Ft/ÁE

2 2 2 2 4 Is tál ló ba te le pí tett, ál la tok kom fort ját ja ví tó ven til á 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 beépítése a vezérlõ modullal

28 600 Ft/ÁE

2 2 2 3 Fû tés tech no ló gia be épí té se

2 2 2 3 1 Elekt ro mos üze mû su gár zó fû tõ be ren de zé sek beépítése 11 000 Ft/ÁE

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
beépítése

52 800 Ft/ÁE

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 37 400 Ft/ÁE

2 2 2 3 4 Meg úju ló ener gia hor do zót hasz no sí tó ka zá nok és a kap cso ló dó
fû té si rend szer beépítése

66 000 Ft/ÁE

2 2 2 3 5 Gáz üze mû hõ lég fú vók be épí té se 15 400 Ft/ÁE

2 2 2 4 Fe jés tech no ló gia ki ala kí tá sa

2 2 2 4 1 Saj tá ros vagy tej ve ze té kes fe jõ rend szer ki ala kí tá sa 209 000 Ft/ÁE

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,
fejõkészülék-levevõ automatikával

105 000 Ft/ÁE

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 automatikával

112 200 Ft/ÁE

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
automatikával

715 000 Ft/ÁE

2 2 2 5 Tej hû tés és tej tá ro lás tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa

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 tartályok
beépítése

39 600 Ft/ÁE

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 hûtõ berendezés beépítése

30 800 Ft/ÁE

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 létesítése

24 750 Ft/ÁE
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2 2 2 5 4 Sza bad té ri tej tá ro ló si lók te le pí té se 33 000 Ft/ÁE

2 2 2 6 A to jás gyûj tés és to jás kel te tés tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa és fejlesztése

2 2 2 6 1 To jás osz tá lyo zó és -cso ma go ló (ill. tisz tí tó) be ren de zé sek
beépítése

40 000 Ft/ÁE

2 2 2 6 2 Ke reszt irá nyú to jás gyûj tõ, szál lí tó rend szer ki épí té se 35 000 Ft/ÁE

2 2 2 6 3 To jás vá lo ga tó, lám pá zó- és kel te tõ be ren de zé sek beépítése 209 000 Ft/ÁE

2 2 2 7 A gyap jú nyí rás tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa és fejlesztése

2 2 2 7 1 Vil la mos üze mû nyí ró be ren de zé sek ki épí té se, te le pí té se 5 500 Ft/ÁE

2 2 2 8 A mé hé szet tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa és fej lesz té se

2 2 2 8 1 Méz elõ ál lí tá sá ra al kal mas kap tár-rend sze rek ki épí té se 295 000 Ft/ÁE

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 létesítése 25 500 Ft/ÁE

2 3 Te le pi inf ra struk tú ra-fej lesz té si be ru há zá sok

2 3 1 ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTMÉNYEIT ÖSSZEKÖTÕ KÖZLEKEDÕ
UTAK KIALAKÍTÁSA, ILLETVE KORSZERÛSÍTÉSE

2 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 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

költségvetés

2 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 közlekedõ utak

ezer Ft

2 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 közlekedõ utak

ezer Ft

2 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

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

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

2 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

2 3 2 TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT
KIÉPÍTÉSE ÉS HUMÁN HELYISÉGEK

2 3 2 1 Vil la mos ve ze té kek, ve ze ték tar tók te le pí té se, szerelése 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

költségvetés

2 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 szerelvényekkel

ezer Ft

2 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 biztosítása

ezer Ft

2 3 2 2 Szo ci á lis he lyi ség ki ala kí tá sa

2 3 2 2 1 Fe ke te-fe hér rend sze rû öl tö zõ épí té se ezer Ft

2 3 2 2 2 Te le pi iro da hely ség és ál lat or vo si ad mi niszt rá ci ós hely ség
kialakítása

ezer Ft

2 3 2 2 3 Gyógy sze rek és ve szé lyes anya gok (mosó és fer tõt le ní tõ sze rek)
tá ro lá sá ra szol gá ló hely ség, épü let kialakítása

ezer Ft
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5. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása jó minõségû takarmány elõállítását,
felhasználását, valamint a takarmányminõség megõrzését biztosító beruházás megvalósítására szolgáló

beruházásokra vonatkozóan

Cél-
 területi

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

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

3 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 beruházások célterülete

3 1 Gép be szer zé sek

3 1 1 TAKARMÁNY SZÁLLÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ GÉPEK

3 1 1 1 Napi ta kar mány tá ro ló-si ló töl tõ ko csik (pne u ma ti kus rend sze rû)

3 1 1 2 Von ta tott bá la szál lí tó ko csi

3 1 2 TAKARMÁNY KEVERÉSÉRE ÉS KIOSZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ GÉPEK

3 1 2 1 Ön já ró ta kar mány ke ve rõ-ki osz tó ko csik

3 1 2 2 Von ta tott ta kar mány ke ve rõ-ki osz tó ko csik

3 1 3 TAKARMÁNYOK ELTARTHATÓSÁGÁT BIZTOSÍTÓ GÉPEK

3 1 3 1 Fû ka szák, rend sod rók, rend ke ze lõ, rend te rí tõk

3 1 3 2 Szá las ta kar mány bál ázó, bá la cso ma go ló gé pek

3 1 3 3 Er jesz tett tö meg ta kar mány, il let ve ned ves sze mes ter mé nyek tá ro lá sá nak
fó li at öm lõs gé pei

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

26 – ki zá ró lag bá la szál lí tó, si ló szál lí tó ma ga sí tó val sze relt és
pne u ma ti kus tar tály ko csi kivitelre

Gép ka ta ló gus 
sze rin ti

re fe ren cia ár

ezer Ft

2451 – tel jes kö rû en ezer Ft

1993 – tel jes kö rû en ezer Ft

2452 – tel jes kö rû en ezer Ft

2453 – tel jes kö rû en ezer Ft

2455 – tel jes kö rû en ezer Ft

2456 – tel jes kö rû en ezer Ft

2457 – tel jes kö rû en ezer Ft

2458 – tel jes kö rû en ezer Ft

2541 – tel jes kö rû en ezer Ft

2543 – tel jes kö rû en ezer Ft

2544 – tel jes kö rû en ezer Ft

3 2 Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zá sok

3 2 1 TAKARMÁNYTÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA

3 2 1 1 Szá las ta kar mány tá ro lá sá nak épít mé nyei

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
pala te tõ vel, csa pa dék el ve ze tõ te tõ eresszel

22 550 Ft/ÁE

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
pala te tõ vel és csa pa dék el ve ze tõ rend szer rel szi lárd be ton
pa do zat tal

29 700 Ft/ÁE

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 4 950 Ft/ÁE

3 2 1 2 Er jesz tett tö meg ta kar mány tá ro lá sá nak ki ala kí tá sa

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

92 720 Ft/ÁE

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

107 360 Ft/ÁE

3 2 1 3 Te le pi ta kar mány ke ve rõk höz sze mes ter mény tá ro ló tech no ló gia
ki ala kí tá sa

3 2 1 3 1 Sze mes  ter mény tá ro ló si lók, tar tá lyok lé te sí té se 51 700 Ft/ÁE
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Cél-
 területi

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

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

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 66 000 Ft/ÁE

3 2 1 4 Ta kar má nyok szá rí tá sát és el tart ha tó sá gát biz to sí tó tech no ló gia
ki ala kí tá sa

3 2 1 4 1 Hõ lég be fú vós bá la szá rí tó rend szer ki épí té se 36 600 Ft/ÁE

3 2 2 ETETÉSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA

3 2 2 1 Be épí tett ta kar mány da rá ló-ke ve rõ tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa

3 2 2 1 1 Ta kar mány da rá ló be ren de zés be épí té se 2 200 Ft/ÁE

3 2 2 1 2 Ta kar mány ke ve rõ be ren de zés be épí té se 2 750 Ft/ÁE

3 2 2 1 3 Ta kar mány da rá ló-ke ve rõ be ren de zés be épí té se 4 400 Ft/ÁE

3 2 2 2 Ta kar mány ki osz tás tech no ló gi á já nak ki ala kí tá sa

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
szál lí tó be ren de zés sel

37 400 Ft/ÁE

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, a fel töl tõ, ill. ada go ló be ren de zés sel

176 000 Ft/ÁE

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

220 000 Ft/ÁE

3 2 2 2 4 Ete tõ tér ki ala kí tá sa já szol lal és já szol kor lát tal 59 400 Ft/ÁE

3 2 2 2 5 Mo bil ön ete tõ tar tá lyok és szé na rá csok te le pí té se 14 300 Ft/ÁE

3 2 2 2 6 Tö mõ gé pes tö mé si tech no ló gia ki ala kí tá sa 97 900 Ft/ÁE

3 2 3 ITATÁSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA

3 2 3 1 Cso por tos ita tók

3 2 3 1 1 Ita tás tech no ló gia ki épí té se nyílt fel szí nû vá lyús ita tók kal 2 500 Ft/ÁE

3 2 3 1 2 Ita tás tech no ló gia ki épí té se fagy men te sí tett ita tók kal 3 300 Ft/ÁE

3 2 3 1 3 Ita tás tech no ló gia cso por tos ba rom fi kör ita tók kal 15 400 Ft/ÁE

3 2 3 2 Egye di ita tók

3 2 3 2 1 Ita tás tech no ló gia szo pó kás ön ita tók kal 2 200 Ft/ÁE

3 2 3 2 2 Ita tás tech no ló gia csé szés ön ita tók kal 3 300 Ft/ÁE

3 2 3 2 3 Ita tás tech no ló gia sze le pes ba rom fi ön ita tók kal 25 300 Ft/ÁE

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

3 3 1 VÍZNYERÉS ÉS TÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA

3 3 1 1 Ku tak ki ala kí tá sa és fel újí tá sa 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

3 3 1 1 1 Ásott kút ki ala kí tá sa és fel újí tá sa ezer Ft

3 3 1 1 2 Fúrt kút ki ala kí tá sa és fel újí tá sa ezer Ft

3 3 1 2 Víz ki eme lõ és tá ro ló tech no ló gia ki ala kí tá sa és fel újí tá sa

3 3 1 2 1 Szi vattyús víz ki eme lõ agg re gát és sze rel vé nyek be épí té se,
fel újí tá sa

ezer Ft

3 3 1 2 2 Víz tá ro ló tar tály, hid ro gló busz ki ala kí tá sa, fel újí tá sa ezer Ft

3 3 1 2 3 Hid ro fo ros víz ki eme lés és tá ro lás be épí té se, fel újí tá sa ezer Ft

3 3 1 2 4 Meg úju ló ener gia for rás ra tá masz ko dó (nap ele mes és
szél mo to ros) víz el lá tó egy ség ki épí té se

ezer Ft

3 3 1 3 Víz el osz tó ge rinc és bel sõ víz ve ze ték rend szer ki ala kí tá sa és fel újí tá sa

3 3 1 3 1 Te le pi ge rinc há ló zat ki épí té se, fel újí tá sa ezer Ft

3 3 1 3 2 Is tál lók le csat la ko zá sa i nak és bel sõ víz el osz tó há ló za tá nak
ki épí té se, fel újí tá sa

ezer Ft

3 3 1 3 3 Te le pi fõ és egye di víz mé rõ egy sé gek be épí té se ezer Ft

3 3 1 3 4 Víz mi nõ sé get ja ví tó, szû rõk és más a ká ros anya gok tól men te sí tõ
be ren de zé sek be épí té se

ezer Ft
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6. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása az állattartási tevékenységhez kapcsolódó
munkafolyamatok elvégzésének minõségét javító beruházás megvalósítására szolgáló beruházásokra

vonatkozóan

Cél-
te rü le ti

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

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

4 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 
beruházások célterülete

4 1 Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zá sok

4 1 1 TERMELÉSIRÁNYÍTÁS

4 1 1 1 Szá mí tó gé pes te lep irá nyí tá si rend szer te le pí té se

4 1 1 1 1 Szá mí tó gé pek és szá mí tás tech ni kai hard ver esz kö zök 4 000 Ft/ÁE

4 1 1 1 2 Te lep irá nyí tá si szoft ve rek 1 800 Ft/ÁE

4 1 1 2 Szá mí tó gé pes egye di ter me lés el len õr zé si és egye di tel je sít mény vizs gá la ti 
rend szer te le pí té se

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 2 500 Ft/ÁE

4 1 1 2 2 Di gi tá lis mér leg te le pí té se 5 000 Ft/ÁE

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

2 000 Ft/ÁE

4 1 1 2 4 Te hén-ak ti vi tás mérõ 2 200 Ft/ÁE

4 1 2 KÖRNYEZETI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA

4 1 2 1 Au to ma ti zált egye di ta kar mány ada go ló rend szer ve zér lé sé nek és
pe ri fé ria rend sze ré nek te le pí té se

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

22 000 Ft/ÁE

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

17 600 Ft/ÁE

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

2 200 Ft/ÁE

4 1 2 2 Kör nye ze ti fel té te lek au to ma ti zált sza bá lyo zá si rend sze ré nek ki ala kí tá sa

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
au to ma ti kus ve zér lõk be épí té se

2 750 Ft/ÁE

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 1 500 Ft/ÁE

4 1 2 3 Az õr zés-vé de lem és mun ka vég zé si biz ton ság tech no ló gi ai rend sze ré nek
ki ala kí tá sa

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 1 800 Ft/ÁE

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

1 220 Ft/ÁE

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

1 220 Ft/ÁE
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7. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Támogatási egységek állategységre vetített elszámolható kiadása a telepi állategészségügyi helyzetet,
illetve a nyomon követhetõséget javító, az állatbetegségek kialakulását és terjedését megelõzõ beruházás

megvalósítására szolgáló beruházásokra vonatkozóan

Cél-
te rü le ti

kód

Te vé -
keny ség -

tí pus
Fõ cso port Cso port

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

6 A 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 beruházások célterülete

6 1 Épí tett és be épí tett tech no ló gia be ru há zá sok

6 1 1 SPECIÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

6 1 1 1 Egye di nyil ván tar tás al kal ma zá sá hoz kap cso ló dó esz köz be szer zé sek

6 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 1 500 Ft/ÁE

6 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

12 000 Ft/ÁE

6 1 1 1 3 Ben dõ bó lusz és szá mí tó gé pes bó lusz-le ol va só 10 000 Ft/ÁE

6 1 1 1 4 Fül jel zõk és ál lat je lö lõk 600 Ft/ÁE

6 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 10 000 Ft/ÁE

6 1 1 2 Pre ven tív vé dõ ol tá sok al kal ma zá sá hoz, il let ve jár vány- és
be teg ség vé de lem hez kap cso ló dó esz köz be szer zé sek

6 1 1 2 1 Au to ma ta so ro zat ol tó fecs ken dõ be szer zé se 200 Ft/ÁE

6 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 3 600 Ft/ÁE

6 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

3 500 Ft/ÁE

6 1 1 2 4 Ál lo mány fü rösz tõ ki ala kí tá sa 1 500 Ft/ÁE

6 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)

1 800 Ft/ÁE

6 1 1 2 6 La bor fel sze re lé sek 2 500 Ft/ÁE

6 1 1 3 Is tál ló tisz tí tás és fer tõt le ní tés tech no ló gi á já hoz kap cso ló dó
esz köz be szer zé sek

6 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 3 000 Ft/ÁE

6 1 1 3 2 UV su gár zá sos fer tõt le ní tõ be ren de zés te le pí té se 600 Ft/ÁE

6 1 2 ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

6 1 2 1 Pre ven tív jel le gû spe ci á lis épí té si be ru há zá sai

6 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

4 500 Ft/ÁE

6 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

14 640 Ft/ÁE

6 1 2 2 Ál lat tar tó te le pek, is tál lók vagy trá gya tá ro ló te rek kör be ke rí té se, ide gen
ál la tok be ha to lá sa el le ni vé del mé nek meg te rem té se

6 1 2 2 1 Be ton osz lo pos, drót há lós ke rí tés épí té se 7 500 Ft/ÁE

6 1 2 2 2 Fém osz lo pos, drót há lós ke rí tés épí té se 3 200 Ft/ÁE

6 1 2 2 3 Fa osz lo pos vad vé del mi ke rí tés épí té se 8 500 Ft/ÁE

6 1 2 3 Ál la ti hul la és hul la dék tá ro lók, va la mint meg sem mi sí tõk ki ala kí tá sa

6 1 2 3 1 Ál la ti hul la ége tõ ka zá nok te le pí té se 3 000 Ft/ÁE
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8. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Értékelés

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/elle nõr zés mód ja Pont szám

Szak mai szem pon tok

Az ügy fél ál la ti ter mék elõ ál lí tás sal
és for gal ma zás sal fog lal ko zó ter me lõi
cso port vagy annak tagja

Csa tol ni kell a ter me lõi cso port
iga zo lá sát ar ról, hogy az ügy fél
a cso port tagja.

6

Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi
CXIV. tör vény 13.  §-ban fog lalt
kö te le zett ség tel je sí té se

A tá mo ga tá si ké re lem hez csa to lan dó
be fi ze té si bi zony lat vagy an nak
másolata.

5

Az ügy fél IPPC te lep Nyi lat ko zat 4

Komp le xi tás A jog sza bály ban hi vat ko zott
ese tek ben.

3

A fej lesz tés tar tal maz meg úju ló vagy
bio ener gia hasz no sí tást

A ké re lem ben ki vá lasz tott tech no ló gi ai 
mo du lok alapján.

2

Össze sen: max. 20

Ho ri zon tá lis szem pon tok

A ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át lag lét szá má nak szint en
tar tá sa (leg alább 1 fõ)

Nyi lat ko zat 3

A ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át lag lét szá má hoz ké pest
a fog lal koz ta tot tak szá má nak bõ ví té se
a fejlesztés hatására

Igé nyelt tá mo ga tás össze ge/új
mun ka he lyek száma

Nyi lat ko zat

0–37 500 000 Ft/új mun ka hely 8

37 500 001–75 000 000 Ft/új
mun ka hely

7

75 000 001–112 500 000 Ft/új
mun ka hely

6

112 500 001–150 000 000 Ft/új
mun ka hely

5

150 000 001–187 500 000 Ft/új
mun ka hely

4

187 500 001–225 000 000 Ft/új
mun ka hely

3

225 000 001–262 500 000 Ft/új
mun ka hely

2

262 500 001 Ft/új mun ka hely fe lett 1

Az ügy fél részt vesz az
ag rár kör nye zet gaz dál ko dá si
prog ram ban

5

A meg va ló sí tás he lye hát rá nyos hely ze tû tér ség ben van 6

Pénz ügyi terv

Nem ter me lõi cso port ese té ben

A vál lal ko zás pénz ügyi ter vé nek
ko he ren ci á ja

Be fek te tett esz kö zök vál to zá sa 1

Sa ját tõke vál to zá sa a be ru há zás
idõ tar ta ma alatt

1

Ér ték csök ke nés vál to zá sa 1

Sa ját tõke vál to zá sa a mû köd te té si
idõ szak alatt

1

Vál la lat ér té ke lés Pénz ügyi táb la ada ta i nak össze ve té se re fe ren ciaada tok kal a mü köd te tés alatt

Ter me lé si ér ték 2

Adó zás elõt ti ered mény 2
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/elle nõr zés mód ja Pont szám

Ter me lé si ér ték ará nyos
jö ve del me zõ ség

2

Pénz ügyi terv va ló ság tar ta lom
vizs gá la ta

Pénz ügyi táb la ada ta i nak re fe ren ciaada tok kal tör té nõ össze ve té se a mû köd te tés alatt

Ter me lé si ér ték 1

Adó zás elõt ti ered mény 1

Ter me lé si ér ték ará nyos
jö ve del me zõ ség

1

Be ru há zá si haj lan dó ság vizs gá la ta Be ru há zás mér té ké nek a vizs gá la ta 2

Pénz ügyi terv
üze mel te té si-ha té kony sá gi vizs gá la ta

Az üzem ál tal a bá zisév hez ké pest
a ha tá ro za tot kö ve tõ 4. évre vál lalt
ál lat egy ség ben ki fe je zett mé ret nõ,
ak kor 5 szá za lék pon ton kén ti
nö ve ke dés re 1 pont adható,
de maximum 5 pont

5

Ter me lõi cso port ese té ben

A vál lal ko zás pénz ügyi ter vé nek
ko he ren ci á ja

Be fek te tett esz kö zök vál to zá sa 2

Sa ját tõke vál to zá sa a be ru há zás
idõ tar ta ma alatt

2

Ér ték csök ke nés vál to zá sa 2

Sa ját tõke vál to zá sa a mû köd te té si
idõ szak alatt

2

Vál la lat ér té ke lés A vál lal ko zás bá zisévé ben
az egy tag ra jutó ár be vé tel ér té ke
meg ha lad ja a

In du ló TCS ese té ben a szá mí tást
a pá lyá zat és az azt kö ve tõ 2 év
tervada tai alap ján kell elvégezni

16 mil lió fo rin tot 6

12 mil lió fo rin tot 3

8 mil lió fo rin tot 2

Pénz ügyi terv
üze mel te té si-ha té kony sá gi vizs gá la ta

A vál lal ko zás 1 tag ra jutó ár be vé te le
a 4. évre néz ve a be nyúj tás évé hez
ké pest több mint

In du ló ter me lõi cso port ese té ben, ha az 
1 tag ra jutó ár be vé tel eléri a

20%-kal bõ vül 9,6 mil lió fo rin tot 2

10%-kal bõ vül 8,8 mil lió fo rin tot 1

Ha az ügy fél a be nyúj tást kö ve tõ
3 év ben re a li zált ár be vé te le a
be nyúj tás évé ben ter ve zett (bá zisév)
ár be vé tel hez ké pest a nö vek mé nyek
értéke eléri a támogatás

1,4-sze re sét 4

1,2-sze re sét 2

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes sze mély

A He lyi Ci gány Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat vagy Or szá gos Ci gány
Ön kor mány zat nyi lat ko za ta ar ról,
hogy tá mo gat ja a beruházást

Nyi lat ko zat 3

Nõk fog lal koz ta tá sa

A fog lal koz ta tot tak szá má nak több
mint 50%-a nõ

Nyi lat ko zat 3

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
20–50%-a nõ

Nyi lat ko zat 2

A fog lal koz ta tot tak szá má nak
ke ve sebb mint 20%-a nõ

Nyi lat ko zat 1

Csök kent mun ka ké pes sé gû
fog lal koz ta tá sa

Nyi lat ko zat 2
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/elle nõr zés mód ja Pont szám

Ha az ügy fél ter mé sze tes sze mély

Az ügy fél nõ 3

Az ügy fél roma szár ma zá sú Nyi lat ko zat 3

Az ügy fél csök kent mun ka ké pes sé gû Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 50

Üz le ti terv pon to zá sa

15 mil lió Ft tá mo ga tá si ér ték fe lett kö te le zõ be nyúj ta ni, ki vé ve trá gya ke ze lé si célterület

Üz le ti terv 30

Össze sen: max. 30

Mind össze sen: max. 100

9. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Az állattartó telepeken képzõdõ trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló
építészeti és technológiai beruházások kötelezõen elvárt mûszaki 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 írásoknak 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 padozatra
elhelyezett trágyagyûjtõ ki ala kí tá sa leg alább 60 cm mély ség ben.
– 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 há ló zat ki ala kí tá sa.
– A terv nek meg fe le lõ alj zat be ton el ké szí té sét szol gá ló pin ce fe nék ki ala kí tá sa ka vics fel töl tés sel.
– Szi lárd sá gi lag mé re te zett, víz zá ró és szul fát 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 szul fát ál ló ol dal- és vá lasz fa lak be to no zá sa zsa lu zás sal, ill. zsalukõvel.
– A tervezésnek megfelelõ rácspadló tartó elemek (támaszok, áthidalók, gerendák) elhelyezése rácspadló méretéhez
illeszkedõ pontos osztástávolságban.

EK – Ko ráb bi pa do zat és tar tó ele me i nek bon tá sa, be tonré szek 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.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun kakölt ség.
– Vízzáró és korrózióálló réteg felvitele betonfelületre.

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 kialakítása

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 toncsa 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 padozathoz.
– Szilárdságilag méretezett csatornafenék és -fal szivárgásmentes és szulfátálló kialakítása.

EK – Ko ráb bi pa do zat és tar tó ele me i nek bon tá sa, be tonré 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 kialakítása vízzáró és korrózióálló réteg felvitelével.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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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 írásoknak 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 nek1 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 szempontból történõ, állatorvos általi ellenõrzésének igazolása.

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 alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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 – csúszásmentes kivitelben – a beton oldalperemmel
és -fallal 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 számított élõmunka költség.

1.2.1.1.5. Sík be ton kut ri ca- vagy 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 és ál lat jó lé ti elõ írásoknak 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 hézag- és csúszásmentes felületû kivitelben, terv szerinti
hõszigeteléssel és lejtéssel.

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.
– Me leg pad ló ré teg be épí tés anya gai.
– A ka rám, ill. kut ri ca fal rög zí tõ ele mek anya gai.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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 kialakítása).
– Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton és oldalperem kialakítása.

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 alapján számított élõmunkaköltség.

1 32/1999. (III. 31.) FVM ren de let és an nak mó do sí tá sai.
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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 leürítéssel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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
40 cm mély sé gû 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 el ké szí té sét szol gá ló la gú na fe nék ki ala kí tá sa ka vics fel töl tés sel.
– Szi lárd sá gi lag mé re te zett, víz zá ró és szul fát ál ló la gú na 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 szulfátálló oldal- és válaszfalak betonozása zsaluzással.
– Támaszok, áthidalók, gerendák elhelyezése rácspadló méretéhez illeszkedõ pontos osztástávolságban.

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 kap cso ló dó la ka tos- és ács mun kák kal.
– 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 anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 kialakítása

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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.
– Szilárdságilag méretezett betonpadozat szivárgásmentes és szulfátálló kialakítása.

EK – Ko ráb bi pa do zat és tar tó ele me i nek bon tá sa, be tonré 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 anya gai a kap cso ló dó la ka tos- és ács mun kák kal.
– Re zsi óra díj alapján számított élõmunkaköltség.

1.2.1.2.1. Csör lõs, trá gya szá nos 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 írásoknak 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, 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 igazoltan megfelelõ villamos tápvezeték kiépítése mechanikai túlterhelés
elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel.

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.
– Gyûj tõcsa tor na föld- és be to no zá si mun kák anyag költ sé ge.
– 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.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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 gyagyûj tõ be ton csa tor na meg épí té se szi vár gás men tes, 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.
– A mûködtetést (ütemezést) vezérlõ, üzembiztos elektronika beépítése, beállítása.
– Üzembe helyezés és a kezelõk munkabiztonsági oktatása.

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 anya gai.
– 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 anyagköltsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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1.2.1.2.3. Ke reszt irá nyú trá gya ki hor dó be ren de zés ma gas bahor dó prizmázóval

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak 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 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 tápvezeték kiépítése és bekötése (túlterhelés
elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel).

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 anya gai 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 si mun kái és a szük sé ges la ka tos- és vil la mos-sze re lé si mun kák anyag költ sé gei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

1.2.1.2.4. Fel sõ pá lyás al mo zó be ren de zés

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó elõ írásoknak 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 elegendõ teljesítményû alomkiszóró berendezés beépítése.

EK – Tar tó és váz szer ke zet la ka tos mun kái.
– 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 anya ga i nak be szer zé se.
– Re zsi óra díj alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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
ipar i ki vi te lû, ma gas nyo má sú, vi zes mo só-fer tõt le ní tõ be ren de zés beszerzése.
– Az istálló technológiához illeszkedõ kiosztású víz és villamos csatlakozó helyek kiépítése.

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.
– A be sze re lés sel kap cso la tos re zsi óra díj alapján számított élõmunkaköltség.

1.2.1.3.2. A e 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 tervezett kijuttatási
teljesítménnyel.
– A villamos csatlakozási helyek kiépítése.

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 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 alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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 lécsa tor na pro fil ki mé lyí té se a ta laj ban, tá masz tó ré teg te rí té sé vel.
– 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 toncsa 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.
– A csa tor na pro fil ja a tech no ló gi ai méretezéskor tervezettnek feleljen meg, és a teljes hosszban biztosítsa az
eltömõdés- és elzáródás-mentességet.

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 alapján számított élõmunkaköltség.
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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 írásoknak 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 naárok 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 tel jes hossz ban biz to sít sa az el tö mõ dés, el zá ró dás-
men tes sé get.
– Szi vár gás men tes és a trá gya kor ró zív ha tá sa i nak el len ál ló ki vi te lû (pl. szul fát ál ló) be ton csa tor na ki ala kí tá sa
a be ton ele mek csatlakozásainak szivárgásmentes tömítésével.
– A csatornaeltömõdés elhárítására tervezett tisztító nyílások kialakítása.

EK – Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Elõ re gyár tott be ton csa tor na ele mek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– A be ton 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.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

1.2.2.1.3. Fel szín alat ti trá gya el ve ze tõ mû anyag csõ rend szer ki ala kí tás

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 szivárgásmentes összeszerelése és lefektetése a terv szerinti szinteknek
meg fele lõen.

EK – Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– A mû anyag csa tor na ele mek be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– A csa tor naele 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.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 szivattyúkkal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 gás men 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 fele lõen, a szi vár gás men tes ség és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló (pl. szul fát 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 tõele 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 szükséges kezelõállás kialakítása, a villamos csatlakozó
vezeték és kapcsolószekrény kiépítése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem a kezelõk oktatásával.

EK – A ko ráb bi szük ség te len be ton ele mek, mû tár gyak fel tö ré se.
– 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 tonakna 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.
– Aknafe 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 szivattyúk beszerzése és beszerelése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

1.2.2.1.5. Szál lí tó sza la gos szi lárd trá gya to váb bí tás

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak 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 ellen.
– Üzembe helyezés, próbaüzem a kezelõk oktatásával.

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 lés hez és a védõ bur ko lás la ka tos mun ká i hoz anya gok be szer zé se.
– Vil la mos sze re lé si anya gok be szer zé se.
– Re zsi óra díj alapján számított élõmunkaköltség.
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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-gyûjtõvel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 mi2 és a kap cso ló dó egyéb3 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 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 me der ki ala kí tá sa terv sze rint.
– 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 figye lembe 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 (pl. szul fát 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 legyen.
– Trágyalé és csurgalékvíz tározó szivárgásmentes kialakítása.
– A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetõvé téve így a minden idõjárási
körülmények között is biztonságos és szakszerû trágyakezelést, szállítást.

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.
– Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– Kész be tonele 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 el vég zé se 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 el vég zé se.
– Tá ro ló fe 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 technológiai eszköz
és berendezés kiépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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 vagy ho mok 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 trágyacsatorna vagy a csurgaléklégyûjtõ csatorna, árok irányába.
– A karámfal rögzítõ elemek beépítése.

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.
– 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 ló fe lü let re mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le terv szerint.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

1.2.2.2.3. Al mos trá gya át me ne ti tá ro ló szi ge telt, be tontál 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 írásoknak 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 figye lembe 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.
– Víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló (pl. szul fát ál ló) ta ka ró be ton ké szí té se az el fo lyást, el szi vár gást meg gát ló
tál cape 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 csatlakozások (trágyaürítõ nyílások, trágyavályúk) kialakítása.
– A tároló telepi úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása a biztonságos és be- és kiszállítás megoldására.

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, 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 szerint.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2 49/2001. (VI. 3.) Korm. ren de let, 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
3 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let.
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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 tontál ca, ill. akna kialakítása

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 figye lembe 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 szul fát ál ló ta ka ró be ton ké szí té se az el fo lyást, el szi vár gást meg gát ló tál cape re mek vagy oldalfalak
betonozásával együtt.
– Az üzembiztos trágyaeltávolítást lehetõvé tevõ csatlakozások (trágyaürítõ nyílások, trágyavályúk) kialakítása.

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, épí té si mun kák anyag költ sé gei a trá gya tál ca
meg épí té sé nél.
– A tá ro ló fe lü let re mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le terv szerint.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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 ban4 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 mi5 és a kap cso ló dó egyéb6 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 szint en, 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 fele lõen mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló (pl. szul fát 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 úgy,
hogy szi lárd és szi vár gás men tes le gyen.
– A gé pé sze ti be ren de zé sek ál lá sa i nak, állásszerkezeteinek terv szerinti kiépítése.
– A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.
– Védõkerítés, ill. korlát létesítése, a 150 cm-nél alacsonyabb falperem magassággal rendelkezõ tározók esetében.

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, va la mint az elõ re gyár tott be ton ele mek be szer zé se.
– Terv elõ írás ese tén szi vár gásjel zõ rend szer be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun kakölt ség.
– A tá ro ló fe lü let re 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, be sze re lé se.
– Am mó nia- és szag emisszió csök ken tõ záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb technológiai eszköz
és berendezés kiépítése.

4 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együt tes ren de let.
5 49/2001. (VI. 3.) Korm. ren de let, 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
6 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let.
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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 írásoknak 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.
– Ipar i 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 mi7 és a kap cso ló dó egyéb8 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, ka vics ré teg biz to sí tá sa az alj zat be ton alá.
– A trá gya ter he lés nek meg fele lõen mé re te zett, víz zá ró és szul fát 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 fa lá nak „héj al ásá nak” 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
pontoknak a terv szerinti kialakítása.
– A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetõvé téve így a minden idõjárási
körülmények között is biztonságos és szakszerû trágyakezelést, szállítást.

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 tályele 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.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun kakölt 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, takaróponyva vagy egyéb technológiai eszköz és
berendezés kiépítése.

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 írásoknak 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
figye lembe véte lével.
– A kör nye zet vé del mi9 és a kap cso ló dó egyéb10 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 fele lõen 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 fele lõen 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 földmedencés hígtrágya tárolókban való alkalmazhatósága, UV állósága a 20 évet meghaladó
elvárt élettartamra igazolt.
– A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.
– A terv szerinti védõkerítés, ill. korlát létesítése.

EK – Az ala po zás föld mun kái a ki ter melt anyag be épí té sé vel.
– Szi vár gásjel 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.
– Szi ge te lõ fó lia ele mek kon fek ci o ná lá sa, szi vár gásmen tes ség tel jes  kö rû el len õr zé sé nek költ sé gei.
– Gé pé sze ti be ren de zé sek, szi vattyúk be épí té se.
– 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 kakölt ség.
– Üzem be he lye zés, pró ba üzem, a ke ze lõk ok ta tá sa.
– Am mó nia- és szag emisszió csökkentõ záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb technológiai eszköz
és berendezés kiépítése.

7 49/2001. (VI. 3.) Korm. ren de let, 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
8 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let.
9 49/2001. (VI. 3.) Korm. ren de let, 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
10 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let.
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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 a be épí tett trá gya szál lí tó berendezésekkel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 mi11 és a kap cso ló dó egyéb12 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.
– Ta laj tü kör ki ala kí tá sa szórt, ki egyen lí tõ ka vics vagy ho mok 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 figye lembe 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 (pl. szul fát 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 trágyaréteg vastagságának megfelelõ magasságú vízzáró beton oldalfal kialakítása.
– A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.

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.
– A tar tó osz lo pok, a te tõ szer ke zet és az ol dalbo rí tás terv sze rin ti anya ga i nak be szer zé se.
– A tá ro zó ol dalbur ko la ta i  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 ablakok, ill. nyílások beépítésének anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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  kö rû 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 környezetvédelmi felügyeletet lehetõvé tévõ szivárgásérzékelõ rendszer kijelzõ elemeinek
beépítése.
– Védõkerítés, ill. korlát létesítése a terv szerint.

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 nál á 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 költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun kakölt ség.
– Am mó nia- és szag emisszió csök ken tõ zá ró ré teg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb technológiai eszköz és
berendezés kiépítése.

1.2.2.2.10. Meg lé võ trá gya tá ro ló me den ce szi vár gás men te sí té se betonozással

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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.
– 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 (pl. szul fát 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 csatlakozóelemeinek beépítésével.
– Védõkerítés, ill. korlát létesítése, az 1 méter 50 cm-nél kisebb falperem magassággal rendelkezõ tározók esetében.

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 anyag költ sé ge.
– 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 költ sé gei.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun kakölt ség.
– Am mó nia- és szag emisszió csök ken tõ zá ró ré teg, ta ka ró fe dél, takaróponyva vagy egyéb technológiai eszköz és
berendezés kiépítése.

11 49/2001. (VI. 3.) Korm. ren de let, 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
12 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let.
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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 berendezéseivel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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
figye lembe véte lével.
– A kör nye zet vé del mi13 és a kap cso ló dó egyéb14 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 fele lõen 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.
– Csak Épí tés ügyi Mû sza ki En ge déllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkezõ fóliatömlõ használható fel, amelynek
hígtrágya tárolóként való alkalmazhatósága UV állósága a 20 évet meghaladó elvárt élettartamra igazolt.

EK – Az ala po zás föld mun kái a ki ter melt anyag be épí té sé vel.
– Szi vár gásjel zõ rend szer be épí té sé nek anyag költ sé gei.
– Fó liatöm lõs tá ro ló be szer zé se hely szín re szál lí tás sal.
– Gé pé sze ti be ren de zé sek, szi vattyúk be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõ mun kakölt ség.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelõk oktatása.

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 berendezésekkel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 (pl. szul fát 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 terv sze rin ti 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 úgy,
hogy a sta ti kai szi lárd ság és a szi vár gás men tes ség biz to sí tott le gyen.
– 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 beépítése.
– A trágyakezelés szükségleteinek megfelelõ kezelõanyagok adagolóinak, bekeverõ egységeinek és egyéb eszközeinek
beépítése.

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.
– Be to no zás és a kap cso ló dó zsa lu zá si és la ka tos mun kák.
– 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 költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

1.2.2.3.2. Szi lárd bur ko la tú, szi ge telt kom posz tá ló-trá gya tá ro ló tér kialakítása

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 figye lembe 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 (pl. szul fát 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 re ve zes se.
– A kom posz tá ló tér szál lí tá si út hoz való szi lárd bur ko la tú csatlakoztatása, lehetõvé téve így a minden idõjárási
körülmények között is biztonságos és szakszerû komposztálási munkamûveleteket, ill. szállítást.

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.
– 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 ló fe lü let re mû anyag víz zá ró és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le terv szerint.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

13 49/2001. (VI. 3.) Korm. ren de let, 27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let.
14 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let.
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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) berendezéssel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak 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 szigetelt beton fogadótér vagy pótkocsiállás kialakítása.
– Próbaüzemmel történõ üzembe helyezés, és a kezelõk oktatása.

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.
– 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 és a la ka tos szer ke ze tek be szer zé se, szállítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 technológiákhoz

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 elemek technológiai elõ írások, illetve tervnek megfelelõ beépítése.

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.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõmunkaköltség.

1.2.2.3.5. Ae rob fer men tá ci ós trá gya ke ze lé si tech no ló gia kialakítása

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak 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 kitárolás biztosítása a szállító, rakodó gépek méretének meg fele lõen.

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 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 si nek beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 beépítése

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 írásoknak 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 csatlakozásainak terv szerinti biztonságos kiépítése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.

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.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõmunkaköltség.
– A trá gya ke ze lõ be ren de zés funkcionális vizsgálatának költségei.

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 berendezéssel

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 feltöltése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem lefolytatása.

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, ön tö zõ be ren de zés kon zol lal.
– Re zsi óra díj alapján számított élõmunkaköltség.
– Próbaüzem költségei.

2007/48. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3077



1.2.2.4.2. Híg trá gya ki ön tö zé sé hez fel szín alat ti el osz tó csõ rend szer kiépítése

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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, hidránsok kiépítése, biztosítva a két vezeték
szivárgásmentes csatlakoztatásának lehetõségét.

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.
– Re zsi óra díj alap ján számított élõmunkaköltség.

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 biztosítása

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 kialakítása (védõcsövekkel).
– Csatlakoztatás, próbaüzem.

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, át ve ze té sek anya gai.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõmunkaköltség.

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 létesítése

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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 talajra juttató csõrendszer ráépítése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.

EK – A kon zo los ön tö zõbe 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 anya ga i nak biz to sí tá sa.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõmunkaköltség.
– Pró ba üzem és funkcionális vizsgálat költségei.

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 írásoknak 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 fele lõen mé re te zett, víz zá ró és szul fát 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 fûtõbe ren de zé sek, va la mint a gáz ve ze ték csat la ko zá si pont ja i val.
– Az alapanyagszállító berendezés csatlakoztatása, a fûtõberendezés hõátadójának beépítése.
– Üzembe helyezés próbaüzemmel és a kezelõk munkabiztonsági oktatása.

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 gásjel zõ rend szer be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõmunkaköltség.
– Gé pé sze ti és lakatos berendezések beszerzése, beszerelése.
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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 írásoknak 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 (pl. szul fát ál ló) alap le mez és ol dal fa lak
be to no zá sa 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 úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.
– Védõkerítés ill. korlát létesítése, a 150 cm-nél alacsonyabb falperemmagassággal rendelkezõ tározók esetében.

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 épí té se.
– Gé pé sze ti és la ka tos be ren de zé sek anya ga i nak biz to sí tá sa.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

1.2.2.5.3. Utó tá ro ló tar tá lyok lé te sí té se a ki er jedt anyaghoz

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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.
– 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 fele lõen mé re te zett, víz zá ró és a trá gya kor ró zi ó nak el len ál ló (pl. szul fát 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 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 ki épí té se.
– A tá ro ló be já ra tá nak szál lí tá si úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.
– Védõkerítés, ill. korlát létesítése, a 150 cm-nél alacsonyabb falperemmagassággal rendelkezõ tározók esetében.
– Üzembe helyezés próbaüzemmel és a kezelõk munkabiztonsági oktatása.

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 gásjel zõ rend szer be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõmunkaköltség.
– Gé pé sze ti és lakatos berendezések beszerzése, beszerelése.

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 írásoknak 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 fele lõen, 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 írásoknak meg fe le lõ üzemmenet biztosítására a beadagolt anyagok mérésére szolgáló mérlegek
és átfolyásmérõk beszerelése.
– Üzembe helyezés próbaüzemmel és a kezelõk munkabiztonsági oktatása.

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 gásjel zõ rend szer be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõmunkaköltség.
– Gé pé sze ti és lakatos berendezések és anyagok beszerzése.
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1.2.2.5.5. Ve zér lõ és sza bály zó köz pont a tel jes csõ- és vil la mos há ló zat tal

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak 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 ve zér lõ- és sza bá lyo zó be ren de zé sek (hõ cse ré lõk,
ve zér lõ köz pont, vil la mos erõ át vi te li rend sze rek, kap cso ló szek ré nyek, az ér zé ke lõ- és mé rõ esz kö zök, az el zá ró- és
sza bály zó ele mek) és a hoz zá juk kap cso ló dó komp lett üze mi há ló za tok (fû tõ víz- és fer men tált anyag-, továbbá
gázszállító csõvezetékek, villamos vezetékek) terv szerinti szakszerû kiépítése és beüzemelése.

EK – Épü let gé pé sze ti be ren de zé sek és sze re lé si anya gok be szer zé se.
– Mé rõ-, ve zér lõ- és sza bály zó be ren de zé sek be szer zé se.
– Erõs ára mú vil la mos be ren de zé sek be szer zé se.
– Vil lám- és tûz vé del mi be ren de zé sek be szer zé se.
– Re zsi óra díj alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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 írásoknak 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.
– A ter me lõ dõ bio gázt gáz tö mö ren tá ro ló mû tárgy be épí té se, mely nek ka pa ci tá sa el éri az üzem leg alább egynapi
gáz ter me lé sét.
– 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 szolgáló gázfáklya
– biztonságos magasságban történõ – felszerelése és bekötése, a begyújtást vezérlõ automatika beüzemelésével.

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.
– Épü let gé pé sze ti mun kák anya ga i nak be szer zé se.
– A ve zér lõ, el len õr zõ és biz ton sá gi be ren de zé sek be szer zé se.
– Re zsi óra díj alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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 alkalmas 95%-ot elérõ metántartalmú biogáz elõállítására.

EK – Gép alap ké szí tés be ton sze re lé si anyag költ sé gei.
– Tisz tí tó és dú sí tó be ren de zés be szer zé se.
– Épü let gé pé sze ti anya gok, sze rel vé nyek be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján számított élõmunkaköltség.

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 tápláláshoz

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak 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 írásoknak 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 írásoknak 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, valamint a hulladékhõ hasznosításhoz a gázmotor hûtõrendszerére kapcsolás kiépítése.
– Üzembe helyezés próbaüzemmel, a kezelõk oktatásával.

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.
– Gáz mo to ros ge ne rá tor be szer zé se és be épí té se.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõmunkaköltség.
– Épü let gé pé sze ti és la ka tos be ren de zé sek és anya gok beszerzése.
– Villamos hálózati fogadóállomás eszközeinek beszerzése.
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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 átalakítása

MT – Az üze mel te té si funk ci ók nak és a kap cso ló dó mû sza ki elõ írásoknak 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 más és
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 esetében.
– Biogáz égõk terv szerinti beépítése egyéb tüzelési rendszerû hõhasznosító berendezésekbe.

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.
– Re zsi óra díj alap ján számított élõmunkaköltség.

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 felszerelése

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 írásoknak 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 biztosító technológia kialakítása.

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 ge 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.
– Épü let bá do gos mun kák anya ga i nak beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

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 írásoknak 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 biztosító technológia kialakítása.

EK – 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.
– Épü let bá do gos mun kák anya ga i nak be szer zé se.
– Re zsi óra díj alap ján számított élõmunkaköltség.

1.2.2.6.3. Nyi tott fel szí ni csa pa dékel 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 írásoknak 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 biztosító technológia kialakítása.

EK – Föld mun kák a ki ter melt anyag el szál lí tá sá val.
– 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 nafe lü let re mû anyag víz zá ró- és kor ró zió ál ló ré teg fel vi te le.
– Re zsi óra díj alapján számított élõmunkaköltség.

1.2.2.6.4. Fel szín alat ti csa pa dékel ve ze tõ be ton csa tor nák, ill. mû anyag csõ rend sze rek kialakítása

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 írásoknak 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 jármûvek terhelését is figye lembe vevõ tehermentesítés
kialakítása.

EK – Föld mun kák el vég zé se, vissza töl tés sel.
– 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.
– 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 megépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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1.2.2.7.1. Fi gye lõ ku tak 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 kör nye zet vé del mi elõ írásoknak 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.
– 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 rést, meg fi gye lést és mû kö dést le he tõ vé
tevõ tech no ló gia ki ala kí tá sa.
– A kút tisz tí tó szi vattyú zá sa.
– Min ta ve võ esz köz biz to sí tá sa, zá ró elem beszerelése.
– A kút beüzemelése vízminta vétel, elemzés és naplózás céljára.

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 anyag költ sé ge.
– Re zsi óra díj alap ján számított élõmunkaköltség.

1.2.2.7.2. Szi vár gás jel zõ szen zo rok és ri asz tó be ren de zé sek telepítése

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 írásoknak 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 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 hozzájuk kapcsolt riasztók üzembe terv 
szerinti elhelyezése, mûködésük ellenõrzése.

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 számított élõmunkaköltség.

10. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Állati férõhelyek kialakítását és a tartás minõségét javító építési és korszerûsítõ felújítási beruházások
célterülete kötelezõen elvárt mûszaki tartalma (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 építése

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 írásoknak 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 fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, sérüléseket nem
okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tûzállóak, vagy égéskésleltetõvel kezeltek.

EK – Az is tál ló-te rü let elõ ké szü le ti (föld és mély épí té 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.
– 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.
– Re zsi óra díj alap ján szá mí tott élõmunkaköltség.
– Be to no zás és a kap cso ló dó zsa lu zá si és la ka tos mun kák anyagköltségei.
– Istálló külsõ és belsõ világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.

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 padlózattal

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 fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, sérüléseket nem
okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tûzállóak, vagy égéskésleltetõvel kezeltek.
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EK – Az istálló-terület elõkészületi (föld és mélyépítési) munkák, terv szerint.
– A szerfás vázszerkezet, a nádazott tetõszerkezet, vég- és oldalfalak, kapuk, ablakok és ajtók stb. anyag és szállítási
árai, építési és szerelési munkák anyagköltségei.
– Istálló külsõ és belsõ világítás szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.1.3. Fém vázszerkezetû, részben vagy egészben nyitható-zárható oldalakkal ellátott, természetes szellõzésû, szigeteletlen tetõvel
ellátott istálló építése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki és állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a
korszerûséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által igazoltan
megfelelõ méretû alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellõzésû istállókialakítás, amelyben a világítás, a hõmérséklet, a relatív páratartalom, a
gázkoncentráció, a zajintenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Az istálló állatokkal érintkezõ anyagainak felületei meg fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, sérüléseket nem
okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tûzállóak, vagy égéskésleltetõvel kezeltek.

EK – Istálló-építés terület elõkészítési munkák, tereprendezés.
– Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
– Föld- és mélyépítési munkák, terv szerint.
– Az alapépítés betonozási munkáinak anyagköltségei.
– A fém vázszerkezet, a tetõszerkezet, a vég- és oldalfal szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Nyílászáró szerkezetek szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Istálló külsõ és belsõ világítás szerelési munkáinak anyagköltségei.

2.2.1.1.4. Fém vázszerkezetû, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellõztetésû hõszigetelt istálló építése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki és állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a
korszerûséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által igazoltan
megfelelõ méretû alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellõzésû istállókialakítás, amelyben a világítás, a hõmérséklet, a relatív páratartalom, a
gázkoncentráció, a zajintenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Zárt, hõszigeteléssel ellátott fal és tetõszerkezet.
– Esõ és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
– Az istálló állatokkal érintkezõ anyagainak felületei meg fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, sérüléseket nem
okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tûzállóak, vagy égéskésleltetõvel kezeltek.

EK – Istálló-terület elõkészítési, tereprendezési munkák.
– Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva.
– A föld- és mélyépítési munkák terv szerint.
– Az alapok betonozási munkáinak anyagköltségei.
– A fém váz- és tetõszerkezet szerelési, felállítási, rögzítési munkáinak anyagköltségei.
– A tetõhéjalás kialakítási, hõszigetelési munkáinak anyagköltségei.
– A zárt vég és oldalfal szerkezetek kialakítási munkái, a nyílászárók szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Az istálló külsõ és belsõ világítás szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A belsõ és külsõ felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.

2.2.1.1.5. Kõ, vasbeton vagy tégla vázszerkezetû, részben vagy egészben nyitható-zárható oldalakkal ellátott, természetes szellõzésû
istálló építése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki és állatjóléti elõírásoknak megfelelõ mûködést, továbbá
a korszerûséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által igazoltan
megfelelõ méretû alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellõzésû istállókialakítás, amelyben a világítás, a hõmérséklet, a relatív páratartalom,
a gázkoncentráció, a zajintenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Az istálló állatokkal érintkezõ anyagainak felületei meg fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, sérüléseket nem
okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tûzállóak, vagy égéskésleltetõvel kezeltek.
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EK – Istálló-terület elõkészítési, tereprendezési munkák.
– Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva.
– A föld- és mélyépítési munkák, terv szerint.
– Alapok betonozási munkáinak anyagköltségei.
– A teherhordó- és válaszfalak építési munkái kõ- vagy tégla szerkezettel, ill. vasbeton vázszerkezetû, kitöltõfalas
épületszerkezet építési munkáinak anyagköltségei.
– A tetõszerkezet építési munkáinak és a tetõhéjalás anyagköltségei.
– A nyílászáró szerkezetek, (nyitható-zárható oldalfal elemek, ill. oldalfal függöny szerkezetek) beépítési, szerelései
munkáinak anyagköltségei.
– A természetes szellõzés kialakítási munkáinak anyagköltségei.
– Az istálló külsõ és belsõ világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A belsõ és külsõ felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.

2.2.1.1.6. Kõ, vasbeton vagy tégla vázszerkezetû, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellõztetésû hõszigetelt istálló építése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által igazoltan
megfelelõ méretû alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellõzésû istállókialakítás, amelyben a világítás, a hõmérséklet, a relatív páratartalom,
a gázkoncentráció, a zajintenzitás, az ott tartózkodó állatokra a telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Zárt, hõszigeteléssel ellátott fal és tetõszerkezet.
– Esõ és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
– Az istálló állatokkal érintkezõ anyagainak felületei meg fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, sérüléseket nem
okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tûzállóak, vagy égéskésleltetõvel kezeltek.

EK – Istálló-terület elõkészítési, tereprendezési munkák.
– A föld- és mélyépítési munkák, terv szerint.
– Alapok betonozási munkáinak anyagköltségei.
– Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva.
– A teherhordó- és válaszfalak építési munkáinak anyagköltségei, kõ- vagy tégla szerkezettel, ill. vasbeton
vázszerkezetû, kitöltõfalas épületszerkezettel.
– A tetõszerkezet építési munkáinak, a tetõhéjalásnak és a hõszigetelés anyagköltségei.
– Az istálló külsõ és belsõ világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A belsõ és külsõ felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.

2.2.1.1.7. Istállóépülethez kapcsolódó betonozott kifutótér kialakítása

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki és állatjóléti elõírásoknak megfelelõ mûködést, továbbá
a korszerûséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Olyan betonozott kifutótér-kialakítás, amely könnyen tisztítható és csúszásmentes, a csurgaléklé elvezetéshez
megfelelõ lejtésû továbbá tartós kivitelû.

EK – Egyenletes-, sima talajfelület biztosítása érdekében, a betonozást megelõzõ, kapcsolódó földmunkák.
– A betonozott kifutótérhez szükséges anyagok, eszközök, azok helyszínre szállítva.
– Szórt, kiegyenlítõ kavics vagy homokréteg biztosítás az aljzatbeton alá (a síkbeton alatti tükör és támasztóréteg
kialakításához).
– Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton, hézag és csúszásmentes felületû kivitelben.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.2.1. Fém vagy vasbeton vázszerkezetû, zárt oldalfalú, természetes és/vagy mesterséges szellõztetésû fejõaknás fejõház építése,
magasnyomású víznek ellenálló, mosható belsõ burkolat kialakítással, víz és villanyellátással

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A fejõház olyan elhelyezése és megépítése, amellyel a tej fertõzõdésének legkisebb veszélye is elkerülhetõ, az
élelmiszer-higiéniai elõ írásoknak megfelelõ kivitelben.
– A falak és a padozat – legalább azon részei, – amely a szennyezõdésért és fertõzésért felelõs lehet, magasnyomású
víznek ellenálló, mosható belsõ burkolattal ellátott.
– Süllyesztett kezelõ folyosó (fejõakna) terv szerinti megépítési munkái.
– Olyan padozat kialakítás, amely könnyíti a folyadékelvezetést és a szemét eltávolítását.
– Elõírásoknak igazoltan megfelelõ szellõzés és világítás az épületben.
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EK – Fejõház terület elõkészítési, tereprendezési földmunkák.
– A fejõház részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva.
– Alapozáshoz föld- és mélyépítési munkák, terv szerint.
– Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
– Fém vagy vasbeton vázszerkezet (hõszigetelt tetõszerkezettel) szerelési, ill. építési munkáinak anyagköltségei.
– Teherhordó- és válaszfal szerkezetek, nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Természetes szellõzés és/vagy gépi szellõztetés kialakítási munkáinak anyagköltségei.
– A fejõház külsõ és belsõ vízellátás és villany szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Magasnyomású víznek ellenálló, mosható belsõ burkolat kialakítási munkáinak anyagköltségei.

2.2.1.2.2. Fém vagy vasbeton vázszerkezetû, zárt oldalfalú, a padlózaton és legalább 2 méter magasságban mosható hideg burkolattal
ellátott tejház építése, víz és villanyellátással

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A tejház olyan elhelyezése és megépítése, amellyel a tej fertõzõdésének legkisebb veszélye is elkerülhetõ,
az élelmiszer-higiéniai elõ írásoknak megfelelõ kivitelben.
– A falak a padozat – legalább azon részei –, amely a szennyezõdésért és fertõzésért felelõs lehet, magasnyomású
víznek ellenálló, mosható belsõ burkolattal ellátott.
– Olyan padozat kialakítás, amely könnyíti a folyadékelvezetést és a szemét eltávolítását.
– Megfelelõ szellõzéssel és világítással ellátott épület.

EK – Tejház terület elõkészítési, tereprendezési földmunkák.
– A tejház részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva.
– Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési munkái, terv szerint.
– Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
– Fém vagy vasbeton vázszerkezet (hõszigetelt tetõszerkezettel) szerelési, ill. építési munkáinak anyagköltségei.
– Teherhordó- és válaszfal szerkezetek építési, ill. szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A fejõház külsõ és belsõ víz és villany szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Padozat építési és burkolási munkák, (legalább 2 méter magasságban mosható hideg burkolat kialakítással)
anyagköltségei.

2.2.1.3.1. Hõszigetelt, zárt oldalfalú, betonozott padozatú tojásválogató épület építése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Könnyen tisztítható, sima felületû betonpadozat kialakítása.
– Hõszigetelt fal- és mennyezetkialakítás.
– Esõ és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
– Az elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ, a tojások higiénikus kezelését, osztályozását biztosító
épületkialakítás, az elegendõ szállítási és közlekedési útvonalak biztosításával.
– Az alkalmazott gépek üzemeltetéséhez szükséges villanyhálózat igazoltan megfelelõ kialakítása az épületben.

EK – Átépítés esetén, a helyszínen lévõ fölösleges elemek eltávolítására bontási munkák.
– A tojásválogató épület terület-elõkészítési, tereprendezési földmunkái.
– Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési munkái, terv szerint.
– Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
– Teherhordó- és válaszfal szerkezetek megépítésének, ill. szerelésének, továbbá a hõszigetelt tetõ- és falszerkezet
kialakításának anyagköltségei.
– Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A tojásválogató villamos szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Padozat felület-kezelésének ill. burkolásának anyagköltségei.
– A tojásválogató épület részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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2.2.1.3.2. Hõszigetelt, zárt oldalfalú, mosható hidegburkolatú padozattal és legalább 2 méter magasságban mosható hidegburkolatú
belsõ falfelületekkel ellátott keltetõ épület építése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Könnyen tisztítható, sima felületû mosható hidegburkolatú padozat, az akadálymentes tojás ill. csibeszállítást
lehetõvé tevõ épület (ill. szállítási útvonal) kialakítása.
– Hõszigetelt fal és mennyezetkialakítás, legalább 2 méter magasságban mosható hidegburkolatú belsõ falfelületekkel.
– Esõ és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
– Az alkalmazott gépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, igazoltan megfelelõ teljesítményû villanyhálózat
kialakítása az épületben.
– A telepi állatorvos által igazoltan a fertõzésveszély minimalizálását biztosító épületkialakítás.

EK – Átépítés esetén, a helyszínen lévõ fölösleges elemek eltávolításának bontási munkái.
– A keltetõ épület terület-elõkészítési, tereprendezési földmunkái.
– Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési földmunkái, terv szerint.
– Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
– Teherhordó- és válaszfal szerkezetek megépítésének, ill. szerelésének, továbbá a hõszigetelt tetõ- és falszerkezet
kialakításának anyagköltségei.
– Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A keltetõ belsõ víz- és villamoshálózat kialakítás szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A keltetõ épület részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva.
– A belsõ és külsõ felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.4.1. Fa vázszerkezetû menedéképületek, szélfogók építése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.
– Szélsõséges idõjárási viszonyok hatását csökkentõ, az állatot a káros hatásoktól és a sérülésektõl megvédõ épület terv
szerinti kialakítása.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának megfelelõ pihenõtér, ill. padozat
terv szerinti kialakítása.
– A felhasznált anyagok és az építési kivitel nem okozhatnak az állatoknak sérülést, fájdalmat (éles sarkoktól, kiálló
részektõl mentes kialakítás).

EK – A menedéképület terület-elõkészítési és a padozat kialakítás földmunkái.
– A menedéképület részegységei, szerelési anyagai, helyszínre szállítva.
– A szerfás váz- és tetõszerkezet, a szélvédõ oldalfalak építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A tetõ héjalási munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.4.2. Fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer kialakítása fából vagy fémbõl,
istállón kívül

MT – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító technológiai tervezés.
– A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ
karámrendszer kialakítás.
– A karámrendszer állatokkal érintkezõ anyagainak felületei meg fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, sérüléseket
nem okoznak.
– A karámrendszer építéshez használt anyagok tûzállóak, vagy égéskésleltetõvel kezeltek.
– Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelõ karámelemek és rögzítési megoldások.

EK – A karámrendszer terület tereprendezési munkái.
– A karámrendszer részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítva.
– A fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer oszlopainak,
vezetõ-határoló elemeinek, ill. a kapuinak szerelési, kialakítási munkáihoz kapcsolódó fa- és/vagy vasanyag költségei.
– Sármentes, ill. szilárd padozat kialakítási munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A karámrendszerhez tartozó térvilágítás szerelési munkáinak anyagköltségei.
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2.2.1.4.3. Mozgatható, fém elemekbõl álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer kialakítása

MT – A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ
karámrendszer kialakítás.
– A karámrendszer állatokkal érintkezõ anyagainak felületei meg fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, sérüléseket
nem okoznak.
– A karámrendszer építéshez használt anyagok tûzállóak, vagy égéskésleltetõvel kezeltek.
– Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelõ karámelemek és rögzítési megoldások.

EK – A mozgatható karámrendszer mûszaki dokumentáció szerinti részegységei, azok helyszínre szállításával.
– A mozgatható, fém elemekbõl álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer
mûszaki dokumentáció szerinti elemeinek építési szerelési munkáihoz kapcsolódó anyagköltségek.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.4.4. Fixen telepített legalább 3 huzalos villanypásztor kerítés telepítése, fa vagy fém tartóoszlopokkal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ
karámrendszer kialakítás.
– Biztonságos, villamos eredetû sérülést nem okozó elektromos összeépítés, villamos biztonságtechnikai megfelelõségi
tanúsítvánnyal rendelkezõ elemekbõl.

EK – A fixen telepíthetõ-, legalább 3 huzalos villanypásztor kerítés mûszaki dokumentáció szerinti részegységei, helyszínre 
szállítással.
– A villanypásztoros kerítés építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Üzembe helyezési, használat betanítási munkák költségei.

2.2.1.4.5. Állat-jártató létesítése jártató gépi berendezés beépítésével

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki és állatjóléti elõírásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a
korszerûséget biztosító technológiai tervezés, engedélyeztetés.
– Sérülést nem okozó, tisztítható állat-jártató szerkezet és anyagok.
– Az állat-jártató építéséhez használt anyagok tûzállóak, vagy égéskésleltetõvel kezeltek.
– A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ
kialakítású állat-jártató.

EK – Az állatjártatóhoz szükséges tereprendezés földmunkái.
– Az állat-jártató létesítéséhez esetlegesen szükséges, idõjárás káros hatásait kivédõ építmény (fedett folyosó) anyag és
részegység költségei.
– A jártató gépi berendezés terv szerinti részegységei, szerelési anyagai, helyszínre szállítással.
– Terv szerinti építészeti és szerelési munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Üzembe helyezési, használat betanítási munkák.

2.2.1.5.1. Elhasználódott tetõ héjazatának teljes cseréje, technológiához illeszkedõ vízzáró héjazat kialakításával (fém, pala,
cserép, nád)

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító héjazat kialakítása.
– Csapadék elvezetést biztosító bádogosmunkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál.

EK – Az elhasználódott tetõ héjazatának teljes cseréjéhez terv szerint szükséges anyagok, helyszínre szállítással.
– Az elhasználódott tetõ héjazatának teljes lebontása, elszállítása.
– A technológiához illeszkedõ-, vízzáró-, terv szerinti héjazat építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A héjalástól függõen szükséges bádogosmunkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.5.2. Lapos tetõ átalakítása magas tetõre (nyeregtetõ, sátortetõ, féltetõ), új tetõszerkezet kialakításával

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító tetõszerkezet és héjazat kialakítása.
– Csapadék elvezetést biztosító bádogosmunkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál.
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EK – A lapos tetõ magas tetõre való átalakításához (nyeregtetõ, sátortetõ, féltetõ), a terv szerint szükséges faanyagok
(például gerendák, tetõlécek stb.) és tetõfedõ anyagok (például nád, cserép stb.), helyszínre szállítással.
– A lapos tetõ szükséges mértékû átalakításának, ill. az új magas tetõ szerkezet rögzítési és alátámasztási pontjainak
kialakításához szükséges munkák anyagköltségei.
– Az új magas tetõ szerkezet építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A héjaláshoz illeszkedõen szükséges bádogosmunkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.5.3. Elhasználódott magas tetõ vázszerkezetének teljes cseréje

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító tetõhöz, épülethez és héjazathoz
illeszkedõ tetõszerkezet kialakítása.
– Csapadék elvezetést biztosító bádogosmunkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál.

EK – Az elhasználódott magas tetõ vázszerkezet teljes cseréjéhez terv szerint szükséges anyagok, helyszínre szállítással.
– Az elhasználódott magas tetõ héjazatának (fém, pala, cserép stb.) teljes lebontása, elszállítása.
– Az elhasználódott magas tetõ vázszerkezetének teljes lebontása, elszállítása.
– Az új magas tetõ vázszerkezet, építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A technológiához illeszkedõ vízzáró héjazat építési szerelési munkáinak anyagköltségei a szükséges pótlások, ill.
cserép anyagköltségeivel, terv szerint.
– A héjaláshoz illeszkedõen szükséges bádogosmunkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.5.4. Lapos tetõ vízszigetelésének kialakítása

MT – A lapos tetõ vízszigetelõ réteg cseréjének mûszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki
elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Beázásmentes tetõszerkezet kialakítása.

EK – A lapos tetõ vízszigeteléséhez terv szerint szükséges anyagok, helyszínre szállítással.
– A lapos tetõ vízszigetelési hibáival összefüggõ bontások és helyreállítások elvégzésének anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.5.5. Tetõ hõszigetelésének kialakítása, illetve megerõsítése

MT – A tetõ hõszigetelés mûszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ
mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Az állatok optimális klímaparamétereinek biztosításához a hõveszteséget csökkentõ, ill. a hõsugárzást minimalizáló
hõszigetelõ réteg stabil beépítése a tetõszerkezet istállótér felõli részébe.
– Folytonos, egyenletes vastagságú, hiányoktól mentes szigetelõréteg felhordás, beépítés.
– A tetõszerkezet beázás-mentessé tétele.

EK – A tetõ hõszigetelésének kialakításához, ill. megerõsítéséhez terv szerint szükséges szigetelõanyagok és
rögzítõelemek, helyszínre szállítással.
– A tetõ meglévõ hõszigetelésének hibáival összefüggõ bontás az elszállítással.
– A tetõ szükséges megerõsítésének, ill. helyreállításának anyagköltségei.
– A szigeteléshez alkalmazott gépi munkák költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.5.6. Istálló és fejõház természetes szellõztetésének kialakítása tetõszerkezet átépítésével

MT – Az istálló vagy fejõház épület természetes szellõzési rendszerének mûszaki és építészeti tervezése.
– Az állatok számára kedvezõ légállapotot (klíma) biztosító természetes szellõzést biztosító szellõzõkürtõk, nyílások
beépítése, kialakítása, ami biztosítja az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ légmozgást
biztosít.

EK – Istálló és fejõház természetes szellõztetésének kialakításához, a tetõszerkezet átépítéséhez terv szerint szükséges
anyagok, helyszínre szállítással.
– Bontási munkák a bontott anyag elszállítással.
– A tetõ szellõzõ kürtõk beépítésének, valamint a légbeejtõ nyílások terv szerinti kialakításának anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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2.2.1.5.7. Nyitott oldalú istálló oldalfal-kialakítással történõ zárttá tétele

MT – A nyitott oldalú istálló átalakításának építészeti és mûszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó
mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Az állatok számára kedvezõ légállapotot (klímaparamétereket) biztosító oldalfalak.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ légmozgás biztosítása.

EK – Nyitott oldalú istálló oldalfal-kialakítással történõ zárttá tételéhez terv szerint szükséges építési anyagok,
részegységek a helyszínre szállítással.
– Szükséges bontási munkák a szállítással.
– Az átalakítás során szükségessé vált helyreállítási munkák, felületképzések, falazások és vakolások anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.5.8. Zárt oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra történõ átalakítása

MT – A zárt oldalfalú istálló átalakításának építészeti és mûszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó
elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az állatok számára technológiailag kedvezõ légállapotot (klímaparamétereket) az oldalfalak változtatható nyitásával
biztosító, igény szerint változtatható oldalfal rendszer terv szerinti kialakítása.
– Szabályozható vagy vezérelhetõ, mechanikusan mozgatható oldalfal elemek (háló, ill. panelek).
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ légmozgás biztosítása.

EK – Zárt oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra történõ átalakításához terv szerint szükséges építési anyagok, helyszínre 
szállítással.
– Bontási feladatok a törmelék elszállítással.
– A változtatható oldalfal szerkezetek kialakításához szükséges anyagok beszerzési költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.5.9. Hõvédelem, ill. technológiafejlesztés céljából történõ nyílászáró csere

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Állatok számára technológiailag optimális hõ és fényparamétereket biztosító, korszerû nyílászárók terv szerinti
beépítése.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ istállóklíma biztosítása.

EK – Hõvédelem, ill. technológiafejlesztés céljából történõ nyílászáró csere elvégzéséhez terv szerint szükséges építési
anyagok, helyszínre szállítással.
– Az átalakítás során szükségessé vált helyreállítási munkák, falfelületképzések anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.1.5.10. Oldalfalak hõ- és vízszigetelõ burkolattal történõ korszerûsítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ hõszigetelés és/vagy vízszigetelés
mûszaki tervezése.
– Az oldalfalak külsõ hõszigetelésének terv szerinti kialakítása szükség szerint párazárás, takaró-, ill. felületképzõ réteg 
kialakításával, és/vagy
– Vízszigetelõ burkolat terv szerinti kialakítása falszerkezetek belsõ oldalán, szükség szerint mosható kivitelben.
– Külsõ oldalfal szükség szerinti csapóesõ elleni szigetelésének kiépítése.

EK – Oldalfalak hõ- és vízszigetelõ burkolattal történõ korszerûsítéséhez terv szerint szükséges építési anyagok, helyszínre
szállítással.
– A meglévõ burkolat szükség szerinti bontásának munkái az elszállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.1.1. Kötetlen tartású szarvasmarha istállóban pihenõbokszos technológia kialakítása

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki és állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a
korszerûséget biztosító technológiai tervezés.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának a telepi állatorvos által igazoltan
megfelelõ bokszos pihenõhely kialakítás.
– A pihenõbokszos istállóban az állatokkal érintkezõ anyagok felületei meg fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek,
sérüléseket nem okoznak.
– A padozat sima, egyenletes de csúszásmentes.
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EK – Kötetlen tartású szarvasmarha istállóban, a pihenõbokszos technológia, terv szerinti kialakításához a részegységek
(például elválasztó korlátok, martámaszok stb.), anyagok (cement, sóder, vízvezeték szerelési anyagok stb.), azok
helyszínre szállítása.
– Kötetlen tartású szarvasmarha istállóban belsõ bontási, talajfeltöltési, építés-elõkészítési munkák, terv szerint.
– Istálló külsõ és belsõ világítás szerelési munkái.
– Pihenõbokszos pihenõtér kialakítási munkái.
– Üzembe helyezési, és a dolgozók oktatási munkái.
– Az etetõút, a közlekedõ felületek gumiszõnyeggel való fedési munkáinak anyagköltsége.
– Tehénmatracok beszerzési költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.1.2. Egyedi elhelyezést biztosító borjú ketrecek telepítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító mûszaki dokumentáció.
– Az egyedi elhelyezést biztosító borjúketrec a telepi állatorvos által igazoltan meg kell, hogy feleljen a vonatkozó
állatjóléti elõ írásoknak.
– Az egyedi elhelyezést biztosító borjúketrecek elhelyezése, kialakítása biztosítsa azt, hogy a bennük lévõ borjak
láthassák fajtársaikat.
– A ketrec csapadéktól és az idõjárási viszontagságoktól védõ pihenõtérrel kell, hogy rendelkezzen.
– A ketrec területén képzõdõ trágyalé, tej vagy csapadék elvezetését, vagy elszivárogását biztosító technológia
kialakítása.

EK – Az egyedi elhelyezést biztosító, telepített borjú ketrecekhez külsõ térvilágítás készítési munkáinak anyagköltségei,
terv szerint.
– Az egyedi elhelyezést biztosító, telepített borjú ketrecekhez közeli vízvételi lehetõség biztosítási munkáinak
anyagköltségei, terv szerint.
– Egyedi elhelyezést biztosító borjú ketrecek telepítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például, sóder, cement stb.)
beszerzése, helyszínre szállítással.
– Tereprendezési, bontási és földmunkák végzési munkák terv szerint, a bontási anyagok elszállításával.
– Egyedi elhelyezést biztosító borjú ketrecek részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok beszerzési
költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.1.3. Egyedi koca- és kanállások beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ technológiai tervezés.
– Az egyedi férõhelyeknek az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ kialakítása.
– Az állások állatokkal érintkezõ anyagainak felületei meg fele lõen tisztíthatóak, fertõtleníthetõek, sérüléseket nem
okoznak.
– Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelõ karámelemek és rögzítési megoldások.

EK – Az egyedi kocaállások, ill. kankutricák beszerzése, helyszínre szállítással.
– A víz- és takarmányellátás csatlakoztatásához szükséges szerelési anyagok.
– A beépítéshez szükséges lakatos és kõmûves munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenõrzésének állatorvosi díja.

2.2.2.1.4. Fiaztató kutricák beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ technológiai tervezés.
– Higiénikus tartási körülményeket biztosító fiaztató kutricák beépítése istálló épületbe
 = a kocák takarmány- és vízellátásának megoldásával,
 = megfelelõ mozgást biztosító szorító elemekkel,
 = a malacok kiegészítõ takarmány- és vízellátásának megoldásával mechanikai védelmének biztosításával,
 = a malacok külön hõvédelmének, ill. hõpótlásának biztosításával,
 = a kutrica szerkezet állatvédelmi ellenõrzésével.

EK – A fiaztató kutricák beszerzése helyszínre szállítással.
– A takarmány- és vízellátás csatlakoztatás anyagainak beszerzési költsége.
– A hõvédelem és -pótlás, valamint a villamos csatlakoztatás anyagainak beszerzési költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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2.2.2.1.5. Rácspadlós malac utónevelõ battériák, ketrecek beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ malac utónevelõ battériák
beépítésének technológiai tervezése.
– Higiénikus tartási körülményeket biztosító malac utónevelõ battériák beépítése istálló épületbe
 = a malacok takarmány- és vízellátásának megoldásával,
 = a battéria szerkezetének állatvédelmi ellenõrzésével.

EK – A malacnevelõ battériák beszerzése helyszínre szállítással.
– A takarmány- és vízellátás csatlakoztatás anyagainak beszerzési költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.1.6. Többszintes ketreces tojóházi technológia telepítése beépített etetõ- és itatóberendezésekkel

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai követelményeket igazoltan kielégítõ
villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek megfelelõ, friss ivóvizet szolgáltató
csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ, feljavított rendszerû ketreces tojóházi
berendezés telepítése a végdarabokkal.
– A termelt tojások szennyezés- és törésmentes gyûjtésére szolgáló sorvégi tojásgyûjtõ egység (elevátor, keresztirányú
kihordó) beépítése.

EK – A ketreces tojóházi technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással.
– A víz tápvezeték kiépítéséhez szükséges anyagok beszerzése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése.
– Gépészeti szerelõ munkák elvégzése, beszabályozások.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelõk oktatásának költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.1.7. Ketreces jércenevelõ technológia telepítése beépített etetõ- és itatóberendezésekkel

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai követelményeket igazoltan kielégítõ
villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek megfelelõ, friss ivóvizet szolgáltató
csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ ketreces jércenevelõ berendezés telepítése a
takarmánykiosztó és etetõberendezésekkel, az itatóberendezésekkel, a trágyaszalagokkal és a végdarabokkal.

EK – A jércenevelõ ketrec elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelõ munkák elvégzése, beszabályozások.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelõk oktatásának költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.1.8. Ketreces kisállattartó berendezések telepítése beépített etetõ- és itatóberendezésekkel

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai követelményeket igazoltan kielégítõ
villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek megfelelõ, friss ivóvizet szolgáltató
csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ ketreces kisállattartó berendezés telepítése az
etetõ- és itatóberendezésekkel (elletõ ládával), trágyaszalaggal vagy trágyatálcával.

EK – A ketreces kisállattartó berendezés elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelõ munkák elvégzése, beszabályozások.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelõk oktatása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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2.2.2.1.9. Tojásgyûjtõ szalagos automatikus tojófészkek telepítése etetõ- és itatóberendezésekkel

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– Az állatok fiziológiai igényeinek megfelelõ, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– Az állatok számára nyugodt tojási körülményeket biztosító, könnyen tisztítható és fertõtleníthetõ, sérülést nem okozó
tojófészkek telepítése (a kizáró szerkezettel, hosszirányú tojásgyûjtõ szalaggal, rácspadlós feljáróval).
– A bármely állat számára megfelelõ hozzáférést biztosító táplálkozást lehetõvé tevõ, könnyen tisztítható etetõsorok
telepítése.
– A bármely állat számára megfelelõ hozzáférést biztosító ivást lehetõvé tevõ, könnyen tisztítható itatósorok telepítése.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ technológia kialakítása.

EK – A technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelõ munkák elvégzése, beszabályozások.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelõk oktatása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.1.10. Alternatív, madárház típusú tojótelepi technológia kialakítása tojófészkekkel és ülõ rudakkal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai követelményeket igazoltan kielégítõ
villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek megfelelõ, friss ivóvizet szolgáltató
csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ madárház típusú tojóházi berendezés telepítése
a tojófészkekkel, az ülõ rudakkal, kapirgáló térrel, a trágyagyûjtõ és kihordó berendezéssel.
– A termelt tojások szennyezés- és törésmentes gyûjtésre szolgáló tojásgyûjtõ egység (elevátor, keresztirányú kihordó)
beépítése.

EK – A technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelõ munkák elvégzése, beszabályozások.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelõk oktatása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.1.11. Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi vagy csoportos
boxok, kutricák kialakítása mûanyagból vagy betonból, istállón belül

MT – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító technológiai tervezés.
– Szilárdságilag megfelelõ rögzítés kialakítása a térelválasztó elemek, kutricák beépítéséhez.
– Éles széleket, kiemelkedéseket nem tartalmazó, meg fele lõen tisztítható és fertõtleníthetõ térelválasztó elemek
beépítése. Az állattal érintkezõ felületek nem készülhetnek az állat egészségére káros anyagból.
– Biztonságos (kinyílódást kizáró) és szilárdságilag megfelelõ zárszerkezettel ellátott ajtók és kapuk beépítése.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ technológia kialakítása.

EK – Az állatok részére beépítendõ rekeszek, boxok, kutricák szerkezeti és szerelési anyagainak beszerzése helyszínre
szállítással.
– A beépítéshez kapcsolódó építészeti és szerelési munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenõrzésének állatorvosi díja.

2.2.2.1.12. Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, alkalmas elválasztó rekeszek, egyedi vagy csoportos
bokszok, kutricák kialakítása fából vagy fémbõl, istállón belül

MT – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.
– Szilárdságilag megfelelõ rögzítés kialakítása a térelválasztó elemek, kutricák beépítéséhez.
– Éles széleket, kiemelkedéseket nem tartalmazó, meg fele lõen tisztítható és fertõtleníthetõ térelválasztó elemek
beépítése. Az állattal érintkezõ felületek nem készülhetnek az állat egészségére káros anyagból.
– Biztonságos (kinyílódást kizáró) és szilárdságilag megfelelõ zárszerkezettel ellátott ajtók és kapuk beépítése.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ technológia kialakítása.

EK – Az állatok részére beépítendõ rekeszek, boxok, kutricák szerkezeti és szerelési anyagainak beszerzése helyszínre
szállítással.
– A beépítéshez kapcsolódó építészeti és szerelési munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenõrzésének állatorvosi díja.
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2.2.2.2.1. Ventilátorok a tartókerettel, ill. kürtõkkel, szellõztetés-szabályzók beépítése mesterséges szellõztetéshez

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki és állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a
korszerûséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A pontos illesztést és megfelelõ szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások, beépítendõ egységek helyének
terv szerinti kialakítása.
– Villamossági biztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû beépítése, a kapcsolószekrényekkel,
biztosítékházakkal.
– Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ szellõzést biztosító, – a méretezésnek megfelelõ
légteljesítményû – a szükséges védõburkolattal ellátott, érintésvédelmileg igazoltan megfelelõ ventilátorok, továbbá
szellõztetést szabályzó elektronikák beszerelése a tartozékokkal (tartó-, rögzítõszerkezetek, klímaparaméter érzékelõk
stb.) együtt.
– Ellenõrzéssel egybekötött üzembe helyezés.

EK – A légtechnikai berendezések beszerzése helyszínre szállítással.
– A terv szerinti bontások a törmelék elszállításával.
– Az átalakítások építészeti munkáinak anyagköltségei.
– A berendezések gépészeti és villamos szerelési anyagainak biztosítása.
– A rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltségek.
– A funkcionális ellenõrzés, beszabályozás díja.

2.2.2.2.2. Légcsatornák, álmennyezet, ill. kürtõk, légbeejtõk a mozgató, vezérlõ szerkezettel beépítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A pontos illesztést és megfelelõ szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások, beépítendõ egységek helyének
terv szerinti kialakítása.
– Villamossági biztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû beépítése, a kapcsolószekrényekkel,
biztosítékházakkal.
– Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ szellõzést biztosító, – a méretezésnek megfelelõ
légteljesítményû – a szükséges védõburkolattal ellátott, érintésvédelmileg megfelelõ ventilátorok, továbbá szellõztetést
szabályzó elektronikák beszerelése a tartozékokkal (tartó-, rögzítõszerkezetek, klímaparaméter érzékelõk stb.) együtt.
– Ellenõrzéssel egybekötött üzembe helyezés.

EK – A légtechnikai berendezések beszerzése helyszínre szállítással.
– A terv szerinti bontások a törmelék elszállításával.
– Az átalakítások építészeti munkáinak anyagköltségei.
– A berendezések gépészeti és villamos szerelési anyagainak biztosítása.
– A rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltségek.
– A funkcionális ellenõrzés, beszabályozás díja.

2.2.2.2.3. Mozgatható oldalfal beépítése vezérléssel együtt, természetes szellõzéshez

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Villamossági biztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû beépítése, a kapcsolószekrényekkel,
biztosítékházakkal.
– Oldalfal függönyt mozgató-meghajtó szerkezet (hajtómûves motor + mechanizmus) terv szerinti beépítése.
– Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ szellõzést biztosító természetes szellõzési rendszer,
oldalfal nyitását szabályzó elektronikának terv szerinti beszerelése a tartozékokkal (tartó- és rögzítõszerkezetek,
klímaparaméter érzékelõk stb.) együtt.
– Ellenõrzéssel egybekötött üzembe helyezés.

EK – Mozgatható oldalfalvezérlés pótlólagos beépítéshez, a terv szerint szükséges anyagok (például villanyszerelési
anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és vezérlési részegységek (például hajtómûves motor, szélérzékelõ,
esõérzékelõ stb.), azok helyszínre szálításával.
– A pontos illesztést és megfelelõ szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások, ill. a beépítendõ egységek
helyének kialakításának anyagköltségei.
– A mozgatható oldalfal vezérlés pótlólagos beépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok
költségei.
– Üzembe helyezési, a dolgozók oktatási munkáinak költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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2.2.2.2.4. Istállóba telepített, állatok komfortját javító ventilátorok, hûtõrendszerek, párásítók, nedvesítõk, szagtalanító és
levegõoptimalizáló berendezések beépítése a vezérlõ modullal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– Villamossági biztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû beépítése, a kapcsolószekrényekkel,
biztosítékházakkal.
– A mûködést biztosító vízhálózat hálózati tápcsatlakozásának vagy zárt rendszer esetén szivattyús vízhálózatának
kiépítése (szûrõkkel, nyomáscsökkentõvel, ill. víztartállyal).
– Az állatok komfortját javító klímatechnikai eszközök (ventilátorok, hûtõpanelek, párásítók, nedvesítõk, vízszivattyú),
továbbá azok vezérlõ egységeinek beépítése a tartó-, rögzítõszerkezetekkel együtt.
– Ellenõrzéssel egybekötött üzembe helyezés.

EK – Istállóba telepített, állatok komfortját javító ventilátorok, hûtõrendszerek, párásítók, nedvesítõk beépítéséhez, a terv
szerint szükséges anyagok (például villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek
(például ventilátorok, hûtõrendszerek, párásítók, nedvesítõk, vezérlõk stb.), azok helyszínre szállításával.
– A pontos illesztést és megfelelõ szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások, ill. a beépítendõ egységek
helyének kialakításának anyagköltségei.
– Az istállóba telepítendõ, állatok komfortját javító mûszaki megoldások beépítéséhez a részegységek, valamint a terv
szerint szükséges anyagok beépítési, szerelési munkái.
– Üzembe helyezési, a dolgozók oktatási munkáinak költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltségek.

2.2.2.3.1. Elektromos üzemû sugárzó fûtõberendezések beépítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– Villamossági biztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû kiépítése a fogyasztókhoz
a kapcsolószekrénnyel, biztosítékházzal az istállóban.
– Az állatok számára technológiailag szükséges hõmérsékletet sugárzással biztosító egy vagy több, a villamos
biztonságtechnikai elõ írásoknak megfelelõ fûtõberendezés beépítése.

EK – Az elektromos üzemû sugárzó-fûtõ berendezések beszerzése helyszínre szállítással.
– A gépészeti és villamos szerelési anyagok biztosítása.
– A szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.
– Villamos biztonságtechnikai ellenõrzés díja.

2.2.2.3.2. Gázüzemû sugárzó fûtõk és feketesugárzó berendezések beépítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– A gázbiztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû kiépítése a fogyasztókhoz a biztonsági
elemekkel, az istállóban.
– A sugárzó fûtõberendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
– Az állatok számára technológiailag szükséges hõmérsékletet sugárzással biztosító egy vagy több, a gáztechnikai,
ill. tüzeléstechnikai biztonsági elõ írásoknak megfelelõ fûtõberendezés beépítése.
– Sugárzó fûtõberendezések igazoltan szakszerû felszerelése és csatlakoztatása a gázhálózatra.

EK – A technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással.
– A gáz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– Gépészeti szerelõ munkák elvégzése, beszabályozások.
– Üzembe helyezés, próbaüzem költségei.
– A kezelõk biztonságtechnikai oktatásának költségei.
– A szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.

2.2.2.3.3. Gázüzemû kazánok és a kapcsolódó fûtési rendszer beépítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az állatok számára az istállóban a technológiailag optimális hõmérsékletet biztosító, a biztonsági elõ írásoknak
igazoltan megfelelõ fûtõrendszer.
– A gázbiztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû kiépítése a fogyasztóhoz a biztonsági
elemekkel az istállóban.
– A fûtési rendszer fel- és utántöltését biztosító vízhálózati tápcsatlakozásának szakszerû kiépítése az istállóban.
– Az elõ írásoknak igazoltan megfelelõ kémény kiépítése a kazánhoz.
– A fûtõrendszer elemeinek berendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
– Az állatok számára a technológiailag optimális hõmérsékleti zóna biztosításához szükséges fûtõelemek (radiátorok) és 
a csõvezeték-hálózat szakszerû felszerelése, beépítése.
– Gázüzemû kazán szakszerû felszerelése és csatlakoztatása a fûtési rendszerhez, a kéményhez és a gázhálózatra.
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EK – A fûtés-technológia berendezéseinek beszerzése helyszínre szállítással.
– A gázszerelés (tápvezeték kiépítés) anyagainak beszerzése.
– A gépészeti szerelõ munkák anyagainak biztosítása.
– A szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.
– A gázellátó rendszer biztonságtechnikai ellenõrzésének díja.
– Üzembe helyezés, beszabályozások díja.
– A kezelõk biztonságtechnikai oktatása.

2.2.2.3.4. Megújuló energiahordozót hasznosító kazánok és a kapcsolódó fûtési rendszer beépítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A megújuló energiahordozó közvetlen felhasználás elõtti zárt terû tárolásához szükséges helyiség vagy térrész
kialakítása a kazánhelyiséghez kapcsolódóan, a tüzelõanyag betáplálás megoldásával.
– A fûtési rendszer fel- és utántöltését biztosító vízhálózati tápcsatlakozásának szakszerû kiépítése az istállóban.
– Az elõ írásoknak igazoltan megfelelõ kémény kiépítése a kazánhoz.
– A fûtõrendszer elemeinek berendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
– Az állatok számára a technológiailag optimális hõmérsékleti zóna biztosításához szükséges fûtõelemek (radiátorok) és 
a csõvezeték-hálózat szakszerû szerelése, kiépítése.
– Megújuló energiahordozót hasznosító kazán (a tápláló részegységgel együtt) szakszerû felszerelése és csatlakoztatása
a fûtési rendszerhez, a kéményhez.
– Üzembe helyezés, a mûködés ellenõrzése a dolgozók oktatásával.

EK – A fûtés-technológia berendezéseinek beszerzése helyszínre szállítással.
– A tüzelõanyag tárolás, betáplálás anyagainak, részegységeinek beszerzése.
– A gépészeti szerelõ munkák anyagainak biztosítása.
– A szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.
– A tüzelõrendszer funkcionális és biztonsági ellenõrzésének díja.
– Üzembe helyezés, beszabályozások díja.

2.2.2.3.5. Gázüzemû hõlégfúvók beépítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– A gázbiztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû kiépítése a fogyasztókhoz a biztonsági
elemekkel, az istállóban.
– A hõlégfúvó fûtõberendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
– Az állatok számára technológiailag optimális hõmérsékletet biztosító hõlégfúvó fûtõberendezések szakszerû
felszerelése és csatlakoztatása a gázhálózatra.

EK – A technológia elemeinek beszerzése és raktározása.
– A gáz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– A szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.
– Üzembe helyezés, próbaüzem költségei.
– A kezelõk biztonságtechnikai oktatásának díja.

2.2.2.4.1. Sajtáros vagy tejvezetékes fejõrendszer kialakítása

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai tervezés.
– Az élelmiszerhigiéniai követelményeket kielégítõ mosási és tisztítási lehetõségeket magában foglaló készülékek.
– Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintû vákuumvezeték kiépítése.
– Az állomány tõgyméretéhez megválasztott, kellõen rugalmas, sima tisztítható felületû fejõgumit tartalmazó
fejõkelyhek.
– Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületû sajtáros fejõberendezés, illetve hasonló paraméterekkel
rendelkezõ tejvezeték és átlátszó vákuumoldó.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.

EK – Sajtáros vagy tejvezetékes fejõrendszer beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például villanyszerelési
anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek (például vákuumszivattyú, fejõkészülék, mosókészülék,
mosóautómata, stb.), azok helyszínre szállításával.
– A sajáros vagy tejvezetékes fejõrendszer megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok
beépítési, szerelési anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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2.2.2.4.2. Soros (tandem), halszálkás vagy poligon (paralel) fejõházi fejõállások, süllyesztett kezelõ folyosóval, automatikusan
mûködtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyás érzékelõvel, fejõkészülék-levevõ automatikával

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– Az élelmiszerhigiéniai követelményeket kielégítõ mosási és tisztítási lehetõségeket magában foglaló mosóautomata.
– Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintû vákuumvezeték kiépítése.
– Az állomány tõgyméretéhez megválasztott, kellõen rugalmas, sima tisztítható felületû fejõgumit tartalmazó
fejõkelyhek, levevõ automatika.
– Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületû rendelkezõ tejvezetékek a tejfolyás-érzékelõkkel.
– Sérülést nem okozó állatterelõ kapuelemek beépítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.

EK – Soros (tandem), halszálkás vagy poligon, paralel fejõházi fejõállások beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok
(például víz és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek (például vákuum-
szivattyú, fejõkészülék, mosóautomata, állásszerkezet, zsúfolókapu stb.), azok helyszínre szállításával.
– A soros (tandem), halszálkás vagy poligon, paralel fejõházi fejõállások megépítéséhez a részegységek, valamint a terv 
szerint szükséges anyagok biztosítása.
– A fejõteremben, az állatkezeléshez, a szükséges speciális világítás szerelésének anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.4.3. Mozgó padozatú (karusszel) fejõállások, süllyesztett kezelõ folyosóval, automatikusan mûködtetett kapukkal és szorítókkal,
tejfolyás-érzékelõvel, fejõkészülék-levevõ automatikával

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– Az élelmiszerhigiéniai követelményeket kielégítõ mosási és tisztítási lehetõségeket magában foglaló mosóautomata.
– Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintû vákuumvezeték kiépítése.
– Az állomány tõgyméretéhez megválasztott, kellõen rugalmas, sima tisztítható felületû fejõgumit tartalmazó
fejõkelyhek, levevõ automatika.
– Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületû rendelkezõ tejvezetékek a tejfolyás-érzékelõkkel.
– Sérülést nem okozó állatterelõ kapuelemek beépítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.

EK – Mozgó padozatú (karusszel) fejõállások beépítésehez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz és
villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek (például vákuumszivattyú, fejõkészülék,
mosóautomata, mozgópadozatú állásszerkezet, zsúfolókapu stb.), azok helyszínre szállításával.
– A mozgó padozatú (karusszel) fejõállások megépítésehez a részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok
biztosítása.
– További fejõházi berendezések terv szerinti anyagainak beszerzése.
– A fejõteremben, az állatkezeléshez, a szükséges speciális világítás terv szerinti szerelési anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.4.4. Istállóba telepített, automatizált fejõrobotokkal felszerelt fejõállások beépítése, tejfolyás-érzékelõvel, fejõkészülék-levevõ
automatikával

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– Az élelmiszerhigiéniai követelményeket kielégítõ mosási és tisztítási lehetõségeket magában foglaló mosóautomata.
– Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintû vákuumvezeték kiépítése.
– Az állomány tõgyméretéhez megválasztott, kellõen rugalmas, sima tisztítható felületû fejõgumit tartalmazó
fejõkelyhek, levevõ automatika.
– Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületû rendelkezõ tejvezetékek a tejfolyás-érzékelõkkel.
– Az állatok tõgyhelyzetét érzékelõ, fejõkehely felhelyezõ automata állatazonosító rendszerrel.
– A tejtermelési adatokat gyûjtõ, regisztráló számítógépes rendszer.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.

EK – Istállóba telepíthetõ, automatizált fejõrobotokkal felszerelt fejõállások beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok
(például víz és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek (például vákuum-
szivattyú, fejõkészülék, mosóautomata, állásszerkezet, abrakadagoló, automatikus tõgytisztító, robotkar stb.),
azok helyszínre szállításával.
– Istállóba telepítendõ, automatizált fejõrobotokkal felszerelt fejõállások megépítéséhez a részegységek, valamint a terv 
szerint szükséges anyagok biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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2.2.2.5.1. Hûtõvel és keverõvel szerelt, kettõs falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett hûtési rendszerû hûtve-tároló tartályok
beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– A hûtve-tároló tartályok terv szerinti, a tejház megadott helyén  való gépészeti felszerelése.
– A tej betáplálás és kitárolás berendezéseinek terv szerinti szerelése.
– A tejhûtõ és tároló rendszerhez a részegységek, valamint a szükséges anyagok beépítési, szerelési munkái a terv
szerint.
– Üzembe helyezési, a dolgozók oktatási munkái.

EK – Hûtõvel és keverõvel szerelt, kettõs falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett hûtési rendszerû hûtve-tároló
tartályok beszerzése helyszínre szállítással.
– A hûtõk beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési 
anyagok stb.), és részegységek (például hûtõaggregát, hõvisszanyerõ, mosóautomata stb.) beszerzése.
– A villamos csatlakozások kiépítésének anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.5.2. Jeges vízzel mûködtetett, hûtõaggregátos (pillanathûtõ), rozsdamentes acélból készített lemezes hûtõ berendezés beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– A tejhûtõ berendezés gépészeti szerelési munkái, beállítása.
– A rendszerbe illesztéshez szükséges anyagok (például víz és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok
stb.), és részegységek beépítése (például hûtõaggregát, hõvisszanyerõ, mosóautomata).
– Villamos csatlakozás kiépítése, bekötése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.

EK – A jeges vízzel mûködtetett, hûtõaggregátos, rozsdamentes acélból készített lemezes hûtõ berendezés beszerzése,
helyszínre szállítással.
– A hûtõ rendszerbe illesztéséhez a terv szerint szükséges.
– A jegesvizes tejhûtési rendszer megépítésehez a részegységek, valamint a terv szerint szükséges szerelési anyagok
biztosítása.
– A villamos csatlakozás anyagainak biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Villamos biztonsági vizsgálat díja.

2.2.2.5.3. Szigetelt tejtároló tartályok, zárt rendszerû tejszállító berendezések, szivattyúk, tejvezetékek létesítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és gépészeti tervezés.
– A tejtároló tartályok elhelyezése, szerelése, beállítása a terv szerint.
– A kapcsolódó tejvezetékek, szivattyúk felszerelése, csatlakoztatása a terv szerint.
– A villamos csatlakozások kiépítése, bekötések a terv szerint.
– Próbaüzem, funkcionális ellenõrzés.

EK – A szigetelt tejtároló tartályok, zárt rendszerû tejszállító berendezések, szivattyúk beszerzése helyszínre szállítással.
– A tejvezetékek beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz és villanyszerelési anyagok, mechanikus
szerelési anyagok stb.) biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Villamos biztonsági ellenõrzés díja.

2.2.2.5.4. Szabadtéri tejtároló silók telepítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– A tejtároló silók szabadtéri telepítéséhez, föld- és betonozási munkák terv szerinti elvégzése.
– A szigetelt tejtároló silók, terv szerint megadott és elõkészített szabadtéri helyen  való vízszintbe állítása.
– Üzembe helyezési, a kezelõk oktatása.

EK – A szabadtéri tejtároló siló berendezések és kiegészítõ részegységek beszerzése, helyszínre szállítással.
– A telepítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési
anyagok stb.) biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A funkcionális ellenõrzés és a villamos biztonsági vizsgálat díja.
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2.2.2.6.1. Tojásosztályozó és -csomagoló (ill. tisztító) berendezések beépítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Villamos biztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû beépítése, a kapcsolószekrényekkel,
biztosítékházakkal.
– A napi üzemmenethez szükséges anyagok (tojástálcák, csomagolóanyagok stb.) számára elkülönített tárolótér
kialakítása.
– A folyamatos üzem biztosításához szükséges átmeneti késztermék tárolótér kialakítása az épületen, ill. termen belül.
– Tojásosztályozó- és csomagoló (ill. tisztító) berendezések terv szerinti szakszerû beépítése és villamos bekötése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelõk oktatása.

EK – A technológia elemeinek beszerzése, helyszínre szállítással.
– A villamos tápvezetékek anyagainak biztosítása.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése.
– Gépészeti szerelõ munkák anyagainak biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A funkcionális ellenõrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.

2.2.2.6.2. Keresztirányú tojásgyûjtõ, szállító rendszer kiépítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Villamos biztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû beépítése, a kapcsolószekrényekkel,
biztosítékházakkal.
– A termelt tojások törésmentes, biztonságos szállítását lehetõvé tevõ, a ketrecsorokat, ill. az épületeket összekötõ
tojásgyûjtõ és szállító szalagok terv szerinti kiépítése.
– Kültéri tojásszállításnál az idõjárás hatásai és az idegenkezûség ellen védõ burkolat beszerelése a tojásszállító
szalagra.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.

EK – A technológia elemeinek beszerzése, helyszínre szállítással.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelõ munkák, burkolatok anyagainak biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A funkcionális ellenõrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.

2.2.2.6.3. Tojásválogató, lámpázó- és keltetõ berendezések beépítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Villamos biztonsági elõ írásoknak igazoltan megfelelõ tápvezeték szakszerû kiépítése, a kapcsolószekrényekkel,
biztosítékházakkal.
– A napi üzemmenethez szükséges anyagok számára elkülönített tárolótér terv szerinti kialakítása.
– A keltetésre alkalmatlan tojások külön választására válogató és lámpázó berendezés terv szerinti beépítése.
– Ellenõrzéssel egybekötött üzembe helyezés.

EK – A technológia elemeinek beszerzése, helyszínre szállítással.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése.
– Gépészeti szerelõ munkák anyagainak biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– A funkcionális ellenõrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.

2.2.2.7.1. Villamos üzemû nyíróberendezések kiépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai és
építészeti tervezés.
– A mûködtetõ villamos hálózati csatlakozás terv szerinti kiépítése.
– Próbaüzem, beállítás, betanítás elvégzése.

EK – A villamos üzemû nyíróberendezések kiépítéshez, a terv szerint szükséges anyagok (például villanyszerelési anyagok, 
mechanikus szerelési anyagok stb.), és részegységek (például vágószerkezet, markolat, élezõ készülék, villamos
motor stb.), azok helyszínre szállításával.
– A villamos üzemû nyíróberendezések megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok.
– Üzembe helyezési, a dolgozók oktatási munkái.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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2.2.2.8.1. Méz elõállítására alkalmas kaptárrendszerek kiépítése

MT – A méztermelés lehetõségeinek és termelõ területeinek megfelelõ technológia tervezése.
– Az idõjárás hatásának ellenálló, a higiénikus termelést lehetõvé tevõ kaptárrendszerek telepítése.

EK – A kaptárrendszer elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása.
– A kaptárak telepítéséhez szükséges segédanyagok beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

2.2.2.8.2. Higiénikus méz kinyerõ és töltõ-kiszerelõ berendezések létesítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai
tervezés.
– A berendezés higiénikus mûködéséhez szükséges tiszta, megfelelõ épületrész, helység kialakítása, a tisztítható
burkolatokkal.
– Az élelmiszerbiztonsági és higiéniai követelményeknek megfelelõ elsõdleges mézfeldolgozó berendezések terv
szerinti létesítése.

EK – Méz kinyerõ és töltõ-kiszerelõ berendezések beszerzése, helyszínre szállítása.
– A feldolgozó helyiség építészeti átalakítási munkálatainak anyagai.
– Gépészeti és villamos szerelési anyagok biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

11. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Jó minõségû takarmány elõállítását és felhasználását, valamint a takarmányminõség megõrzését biztosító
építészeti, technológiai és gép beruházások célterülete kötelezõen elvárt mûszaki tartalma (MT)

és elszámolható kiadásai (EK)

3.2.1.1.1. Fém vagy vasbeton vázszerkezetû, nyitott oldalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas pajta, fém vagy palatetõvel,
csapadék elvezetõ tetõeresszel

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A tûzálló vagy égéskésleltetõvel kezelt anyagokból létesülõ pajta vázszerkezetének terv szerinti felállítása, szerelése,
tetõszerkezetének és héjalásának megépítése.
– A csapadék elvezetõs tetõeresz terv szerinti kialakítása.

EK – A pajtaterület elõkészületi (föld és mélyépítési) munkáinak költsége.
– Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási munkák anyagai, helyszínre szállítással.
– A pajtaépület részegységeinek, elemeinek beszerzése, helyszínre szállítással.
– A lakatos-, bádogos- és tetõfedõ munkák anyagainak beszerzése.
– A pajta külsõ és belsõ világítás-szerelési munkáinak anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.1.1.2. Fém vagy vasbeton vázszerkezetû, zárt oldalfalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas tároló, fém vagy palatetõvel és
csapadék elvezetõ rendszerrel szilárd beton padozattal

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A fém vagy vasbeton vázszerkezet terv szerinti kialakítása, szerelése, tetõszerkezetének és héjalásának beázás-mentes 
kialakítása.
– A csapadék elvezetõs tetõeresz terv szerinti kialakítása.
– Szigetelt, szilárd beton padozat kialakítása.
– Belsõ világítás kiépítése.

EK – A szálas takarmánybála-tároló területének elõkészületi (föld és mélyépítési) munkái.
– Beton- és vasbeton munkák anyagai.
– A szálas takarmánybála-tároló épület részegységeinek, szerelési anyagainak beszerzése, helyszínre szállítással.
– A csapadék elvezetõs tetõeresz szerelési anyagai.
– Villamos szerelési anyagok biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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3.2.1.1.3. Szilárd beton padozat kialakítása szálastakarmány pajtákban

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai tervezés.
– Meglévõ szálastakarmány pajtában mélyített sík talajszint kialakítása, kavics terítéssel.
– Szigetelt, szilárd beton padozat kialakítása.

EK – Talajtükör kialakítás földmunkái, sóder beszerzés.
– Beton- és vasbeton munka anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.1.2.1. Szigetelt, beton falközi silótér, két oldalsó támfallal, csurgaléklé-gyûjtõvel

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Tereprendezés, sík talajszint kialakítása kavics terítéssel.
– Szerelt vasbeton lemez kialakítása oldalfali elemek csatlakozóival, terv szerinti lejtéssel.
– Helyszíni vagy elõre gyártott vasbeton oldalfal elemek beépítése.
– Csurgaléklé elvezetõ folyókák és gyûjtõ szigetelt tározó létesítése.
– A telepi úthálózathoz csatlakozás szilárd burkolatú kialakítása.

EK – A falközi silótér és a csurgalék tározó területének elõkészületi (föld és mélyépítési) munkáinak költsége.
– Beton- és vasbeton anyagköltségek.
– Csurgalék tározó szigetelés anyagainak költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.1.2.2. Szigetelt, beton silótér, háromoldalú támfallal, csurgaléklé-gyûjtõvel

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A falközi silótér leendõ területének elõkészületi (föld és mélyépítési) munkái.
– Tereprendezés, sík talajszint kialakítása kavics terítéssel.
– Szerelt vasbeton lemez kialakítása oldalfali elemek csatlakozóival, terv szerinti lejtéssel.
– Helyszíni vagy elõre gyártott vasbeton oldalfal elemek beépítése.
– Csurgaléklé elvezetõ folyókák és gyûjtõ szigetelt tározó létesítése.
– A telepi úthálózathoz csatlakozás szilárd burkolatú kialakítása.

EK – A falközi silótér és a csurgalék tározó területének elõkészületi (föld és mélyépítési) munkáinak költsége.
– Beton- és vasbeton anyagköltségek.
– Csurgalék tározó szigetelés anyagainak költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.1.3.1. Szemestermény tároló silók, tartályok létesítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Alapozási munkák terv szerinti elvégzése.
– A tároló tartályok, silók szerelése, összeépítése terv szerint.
– A termény hõmérsékletmérõ rendszer kiépítése.
– Az állagmegóvó szellõztetõ rendszer (szellõztetõ csatornák, mobil ventilátorok, ill. hûtõgépek) felszerelése.
– Be- és kitároló anyagmozgató berendezések (felhordók, vízszintes anyagmozgatók, bolygócsigák stb.) felszerelése.
– Áthajtós tranzitsiló létesítése a kitároláshoz.
– A fedett betároló garat rendszer létesítése.
– Az erõátviteli és villamos szerelési munkák terv szerinti elvégzése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, funkcionális ellenõrzés.

EK – A terménytároló tartályok, silók fõdarabjainak és kiegészítõ elemeinek, szerelési anyagainak beszerzése, helyszínre
szállítással.
– Föld- és mélyépítési munkák költsége.
– Beton- és vasbeton munkák anyagköltsége.
– Lakatos- és gépészeti szerelõ munkák anyagköltsége.
– Villamos szerelési munkák anyagköltsége.
– Szellõztetõ és hõmérsékletmérõ rendszer anyagainak és automatikus vezérlésének biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Funkcionális ellenõrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.
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3.2.1.3.2. Szemestermény tárolására szolgáló csarnoktárolók létesítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Beázásmentes kivitel, mobil gépekkel járható betonpadozat, megfelelõ épületszellõzés biztosítása terv szerint.
– Könnyûszerkezetes, acélvázas tartószerkezet terv szerinti kialakítása.
– Terv szerint méretezett, teherbíró oldalfalak építése.
– Tetõszerkezet kialakítása tetõszellõztetéssel, párazáró fóliával.
– Betonozott padlóburkolat kialakítása terv szerint.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.

EK – A csarnoktároló részegységei, építési és szerelési anyagainak beszerzése, azok helyszínre szállításával.
– Föld- és mélyépítési munkák költsége.
– Beton- és vasbeton-szerelési munkák anyagköltsége.
– Épületváz szerelés lakatos- tetõfedõ- és bádogos munkák anyagköltsége.
– Falszerkezetek kõmûves- és szakipari munkáinak anyagköltsége.
– Villamos szerelési munkák anyag költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.1.4.1. Hõlégbefúvós bálaszárító rendszer kiépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és gépészeti tervezés.
– A hõlégbefúvó berendezés telepítése, a villamos és tüzelõanyag csatlakozás kiépítésével a terv szerint.
– A bálaszárító légcsatornás állványrendszer gépészeti szerelése és csatlakoztatása a terv szerint.
– Üzembe helyezés, próbaüzemi szárítás és a kezelõk oktatása.

EK – A hõlégbefúvós bálaszárító rendszer terv szerinti részegységei, építési és szerelési anyagai, azok helyszínre
szállításával.
– Üzembe helyezés, a használat betanítási munkái.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.2.1.1. Takarmány daráló berendezés beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– A takarmány daráló berendezés gépészeti szerelése, az alapanyag-ellátás kivitelezése a terv szerint.
– A villamos energiaellátás igazoltan megfelelõ kiépítése.
– Üzembe helyezés.

EK – A takarmány daráló berendezés terv szerinti részegységei, építési és szerelési anyagai, azok helyszínre szállításával.
– Üzembe helyezés, a használat betanítási munkái.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.2.1.2. Takarmány keverõ berendezés beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– A takarmány keverõ berendezés gépészeti szerelése, az alapanyag-ellátás kivitelezése a terv szerint.
– A villamos energiaellátás igazoltan megfelelõ kiépítése.
– Üzembe helyezés.

EK – A takarmány keverõ berendezés terv szerinti részegységei, építési és szerelési anyagai, azok helyszínre szállításával.
– Üzembe helyezés, a használat betanítási munkái.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.2.1.3. Takarmány daráló-keverõ beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– Fogadógarat, felhordó, kül-, ill. beltéri elõtárolók létesítése (a szemes alapanyagokhoz), terv szerint.
– Behordó csõcsigák és a garatos daráló berendezés terv szerinti szerelése.
– A keverõ, elõtartályos keverõ-berendezés terv szerinti szerelése, darálóhoz illesztése.
– Komponens összemérõ és vezérlõ automatika beépítése.
– Készáru tartályok létesítése.
– Villamos tápvezeték igazoltan megfelelõ kiépítése, bekötése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.

EK – A takarmány daráló-keverõ berendezés gépeinek, fõdarabjainak és szerelési elemeinek beszerzése, helyszínre
szállítással.
– Lakatos- és gépszerelõ munkák anyagainak beszerzése.
– Villamos szerelési anyagok beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség
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3.2.2.2.1. Napi takarmánytároló toronysiló létesítése, egybeépített behordó szállító berendezéssel

MT – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget biztosító technológiai tervezés.
– A takarmány elõtároló siló terv szerinti beton-alapozása.
– Az istállóban levõ állatok legalább négynapi takarmányszükségletét tárolni képes siló telepítése, gépészeti
beszabályozása.
– Takarmány behordó berendezés és az ejtõcsövek kiépítése, villamos bekötése a terv szerint.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.

EK – A technológia elemeinek beszerzése helyszínre szállítással.
– Az alapozás és a gépészeti szerelõ munkák anyagköltsége.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.2.2.2. Stabil rendszerû száraztakarmány szállító-kiosztó rendszerek az önetetõkkel, a feltöltõ, ill. adagolóberendezéssel

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget
biztosító technológiai tervezés.
– Az etetõsorok függesztõ, ill. emelõ szerkezeteinek beépítése a terv szerint.
– A bármely állat számára megfelelõ hozzáférést biztosító, táplálkozást lehetõvé tevõ, könnyen tisztítható önetetõk
telepítése.
– Terv szerinti vezérlõ és biztonsági egységek beépítése, hálózatra kötése, beszabályozása.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ technológia kialakítása.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.

EK – A technológia elemeinek beszerzése, helyszínre szállítással.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése.
– Gépészeti szerelõ munkák, beszabályozások anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.2.2.3. Stabil rendszerû csõben szállító folyékonytakarmány-kiosztó, illetve etetõ berendezés keverõtartállyal és szivattyúval

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– A takarmánykonyha elõkészítése, a szükséges gépalapok, falnyílások kialakítása terv szerint.
– A takarmánykeverõ-kiosztó berendezés beépítése a gépészeti és villamos szerelési munkák terv szerinti elvégzése.
– Az egyes istállók tápvezetékeinek terv szerinti kiépítése a szükséges elzáró és szabályzó elemekkel.
– Az egyes istállók belsõ takarmány-elosztó csõrendszerének kiépítése a vályúkba kiadagoló berendezésekkel, a
tápvezetékre csatlakoztatással.
– A berendezés üzembe helyezése, próbaüzemi beállításokkal.
– A kezelõk technikai és biztonságtechnikai oktatása

EK – A folyékony takarmány etetési technológia berendezéseinek és elemeinek beszerzése helyszínre szállítással,
– Építészeti elõkészítõ munkák anyagainak beszerzése.
– A gépészeti szerelés kiegészítõ anyagainak beszerzése.
– A villamos szerelõ munkák anyagainak beszerzése.
– Az építési és szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.

3.2.2.2.4. Etetõtér kialakítása jászollal és jászolkorláttal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget 
biztosító technológiai tervezés.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ etetõtér biztosítása.

EK – A takarmányozási terület elõkészületi (föld- és mélyépítési) munkáinak díja, terv szerint.
– A beton- és vasbeton munkák anyagainak beszerzése.
– A lakatos és villamos szerelési munkák anyagköltsége.
– Az etetõtér fedési munkáinak anyagai (pl. gumiszõnyeggel), terv szerint.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.2.2.5. Mobil önetetõ tartályok és szénarácsok telepítése

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget 
biztosító technológiai kivitelezés.

EK – A mobil önetetõ tartályok beszerzése helyszínre szállítással.
– A mobil szénarácsok beszerzése helyszínre szállítással.
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3.2.2.2.6. Tömõgépes tömési technológia kialakítása

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget 
biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állat nyelõcsövében sérülést nem okozó tömõ alkalmazása.
– A tömési mennyiség és tömési sebesség változtathatóságának (az állat számára sérülést nem okozó üzemeltetési
paraméterek beállíthatóságának) biztosítása.
– Villamos sérülést, áramütést kizáró, igazoltan megfelelõ villamos kialakítás.

EK – A technológia részegységeire, berendezéseinek beszerzése.
– Villamos tápvezeték kiépítéséhez szükséges szerelési anyagok költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

3.2.3.1.1. Itatástechnológia nyílt felszínû vályús itatókkal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget 
biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ itatótér biztosítása.
– Itatótér felsarazódás-mentes padozatának kialakítása.

EK – Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Épület-átalakítási és vízhálózat-bõvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszûrõ stb. beépítési munkáinak anyagai, terv szerint.
– Nyíltfelszínû itatóvályúk beszerzési költségei helyszínre szállítással.

3.2.3.1.2. Itatástechnológia fagymentesített itatókkal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget 
biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ itatótér biztosítása.
– Itatótér felsarazódásmentes padozatának kialakítása.
– Elfagyásmentes technológia kialakítása legalább –25 Celsius fok hõmérsékletig.

EK – Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Épület-átalakítási és vízhálózat-bõvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszûrõ stb. beépítési munkáinak anyagai, terv szerint.
– Fagymentes itatóberendezések beszerzési költségei helyszínre szállítással.

3.2.3.1.3. Itatástechnológia csoportos baromfi köritatókkal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget 
biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ itatótér biztosítása.
– Itatótér felsarazódásmentes padozatának kialakítása.

EK – Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Épület-átalakítási és vízhálózat-bõvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszûrõ beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Csoportos köritató berendezések beszerzési költségei helyszínre szállítással.

3.2.3.2.1. Itatástechnológia szopókás önitatókkal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget 
biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ itatótér biztosítása.
– Itatótér felsarazódásmentes padozatának kialakítása.

EK – Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Épület-átalakítási és vízhálózat-bõvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszûrõ beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Szopókás önitató berendezések beszerzési költségei helyszínre szállítással.

3.2.3.2.2. Itatástechnológia csészés önitatókkal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget 
biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ itatótér biztosítása.
– Itatótér felsarazódásmentes padozatának kialakítása.
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EK – Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Épület-átalakítási és vízhálózat-bõvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszûrõ beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Csészés önitató berendezések beszerzési költségei helyszínre szállítással.

3.2.3.2.3. Itatástechnológia szelepes baromfi önitatókkal

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a korszerûséget 
biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ itatótér biztosítása.
– Itatótér felsarazódásmentes padozatának kialakítása.

EK – Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
– Épület-átalakítási és vízhálózat-bõvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszûrõ beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Szelepes önitató berendezések beszerzési költségei helyszínre szállítással.

12. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minõségét javító beruházások
célterülete kötelezõen elvárt mûszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

4.1.1.1.1. Számítógépek és számítástechnikai hardver eszközök

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést biztosító kivitelezés.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.

EK – Számítógépek és számítástechnikai hardver eszközök beszerzése (például, monitor, billentyûzet, adattárolók,
automatikus adatgyûjtõk stb.), azok helyszínre szállításával.
– A számítgépes adatkezelési technológia szerelési anyagainak beszezése (például, villamos szerelési anyagok,
adatkábelek, csatlakozók stb.).
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.1.1.2. Telepirányítási szoftverek

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést biztosító kivitelezés.
– Jogtiszta telepirányítási szoftverek (például, egyedi állatazonosítási szoftver, automatikus abrakadagolást vezérlõ
szoftverek, automatikus mérlegelési szoftverek stb.) telepítése, használatba vétele.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.

EK – A szoftver vagy annak használati jogának bekerülési költsége.
– A technológia szerelési anyagainak (például, villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése,
azok helyszínre szállításával.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.1.2.1. Hordozható ultrahang készülék

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A vizsgálati technológia telepirányítási számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának
biztosítása.
– Üzembe állítás, a kezelõk oktatása.

EK – A hordozható ultrahang készülék részegységeinek (monitor, érzékelõ stb.) beszerzése, azok helyszínre szállításával,
– A kiegészítõ tartozékok (adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.1.2.2. Digitális mérleg telepítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A mérlegtechnológia számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
– Üzembe állítás, a kezelõk oktatása.
– Ellenõrzés, a mérleg kalibrációja és hatósági hitelesítése.

EK – Digitális mérleg részegységeinek beszerzése (mérlegtalp, mérõcellák, villamos egység stb.) helyszínre szállítással.
– Kiegészítõ tartozékok (villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, azok helyszínre
szállításával.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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4.1.1.2.3. A tej minõségét, beltartalmi jellemzõit és a tejmennyiséget mérõ eszközök, automata berendezések

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A mérõberendezés számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
– Üzembe állítás, a kezelõk oktatása.
– Ellenõrzés, a mérõberendezés kalibrációja és hatósági hitelesítése.

EK – Tejminõséget, tej beltartalmat és tejmennyiséget mérõ eszközök és automata berendezések részegységeinek
(tejmennyiségmérõ, vezetõképesség-mérõ, fagyáspont-mérõ, zsírtartalommérõ stb.) beszerzése, azok helyszínre
szállításával.
– A technológiai szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése,
helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.1.2.4. Tehén aktivitásmérõ

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer számítógépes rendszerbe illesztése, adatok
elektronikus tárolásának biztosítása.
– Üzembe állítás, a kezelõk oktatása.

EK – Állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer részegységeinek (bokaszíj, transzponder,
adó-vevõ elektronika, keretantenna stb.) beszerzése, helyszínre szállítással.
– A technológia szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése,
helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.2.1.1. Állatazonosító rendszer állatra szerelt jeladó és elektronika

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer számítógépes rendszerbe illesztése, adatok
elektronikus tárolásának biztosítása.
– Üzembe állítás, a kezelõk oktatása.
– Próbaüzem, ellenõrzõ állatazonosítások végzése a megbízhatóság ellenõrzésére.

EK – Állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer részegységeinek (bokaszíj, transzponder,
adó-vevõ elektronika, keretantenna stb.) beszerzése, helyszínre szállítással.
– A technológia szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése,
helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.2.1.2. Etetõhelyeken beépített vevõ, valamint automata takarmányadagoló egység kialakítása

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai tervezés.
– Takarmány kiszóródást csökkentõ kialakítású etetõvályú a puffer takarmánytárolóval.
– Elektromos állatazonosító jeladó és jelfelfogó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus
tárolásának biztosítása.
– Vezérelt szelepes vagy csigás takarmány adagoló önetetõ beépítése.
– Sérülést nem okozó etetõállás.
– Üzembe helyezés, a kezelõk oktatása.

EK – Etetõhelyeken beépített vevõ, valamint automata takarmányadagoló egység kialakításához a terv szerinti
részegységek (adó-vevõ, abrakos csésze, erõsítõ, processzor, adatfeldolgozó, adagoló, takarmánytároló stb.) beszerzése,
helyszínre szállítással.
– Technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.)
beszerzése helyszínre szállítással.
– Önetetõk kialakításához bontási és alapozási munkák anyagköltsége.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.2.1.3. Takarmány kiegészítõk, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolt bekeverését biztosító automata berendezés itató- vagy
etetõrendszerekhez

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– A takarmány kiegészítõk, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolt bekeverését biztosító automata berendezés
beépítése, ivóvíz ellátó fõvezetékbe.
– Üzembe helyezés, a kezelõk oktatása.
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EK – Meglévõ itató- vagy etetõrendszerekhez, a takarmány kiegészítõk, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolt
bekeverését biztosító automata berendezés beépítéséhez, a terv szerinti részegységek (pl. gyógyszeradagoló, injektor,
tartály stb.) beszerzése, helyszínre szállítással.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok, vízvezeték szerelési anyagok
stb.) beszerzése, helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.2.2.1. Istállóklíma szabályozását biztosító, számítógép vezérelt automatikus vezérlõk beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai tervezés.
– Meglévõ klímaegységekhez, az istállóklíma szabályozását biztosító, számítógép vezérelt automatikus szabályzók
beépítése.
– Istállóklíma szabályozó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.

EK – Istállóklíma szabályzó rendszer terv szerinti részegységeinek (érzékelõk, vezérlõ, beavatkozók stb.) beszerzése,
helyszínre szállítással.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) 
beszerzése, helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.2.2.2. Itatóvíz hõmérsékletet szabályzó automatikus vezérlõk beépítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– Meglévõ itatórendszerhez, az itatóvíz hõmérsékletet szabályzó automatikus vezérlõ kialakításához, a terv szerinti
részegységek (vízfûtõ-egység, vízhûtõ egység, érzékelõk, vezérlõ, beavatkozók stb.) beépítése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a dolgozók oktatása.

EK – Az itatóvíz hõmérséklet-szabályzó beszerzése, a technológia szerelési anyagaival (villamos és mechanikus szerelési
anyagok, adatkábelek, csatlakozók, vízvezeték szerelési anyagok stb.), azok helyszínre szállításával.
– A lakatos- és vízszerelõ munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.2.3.1. Telepi térfigyelõk telepítése számítógépes adatrögzítéssel

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki és adatvédelmi elõ írásoknak megfelelõ mûködést
biztosító technológiai kivitelezés.
– Látható fényre vagy infravörös fényre érzékeny térfigyelõk telepítése, a kamerák számítógépre csatlakoztatásával
és elektronikus adatrögzítéssel.
– Üzembe helyezés, a kezelõk oktatása.

EK – A számítógépes adatrögzítésû térfigyelési rendszer kialakításához a részegységek (kamerák, képrögzítõ számítógép,
adatgyûjtõ szoftver, adatfeldolgozó szoftver stb.) beszerzése, azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) 
beszerzése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

4.1.2.3.2. Zárt épületek tûz- és vagyonvédelmi riasztórendszerének kialakítása

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó biztonsági elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– A tûz- és vagyonvédelmi riasztó rendszer füstérzékelõinek, kameráinak igazoltan szakszerû és megfelelõ telepítése,
szerelése.
– A tûz- és vagyonvédelmi riasztó központ beépítése, telepítési és szerelési munkák igazoltan szakszerû és megfelelõ
elvégzése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelõk oktatása.

EK – A tûz- és vagyonvédelmi riasztórendszer kialakításához, a részegységek (kamerák, képrögzítõ számítógép, adatgyûjtõ 
szoftver, adatfeldolgozó szoftver, tûzérzékelõ riasztók stb.) beszerzése, azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagainak (villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.)
beszerzése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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4.1.2.3.3. Légnemû anyagok veszélyes szintû légköri koncentrációját jelzõ berendezések telepítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai
kivitelezés.
– A káros légnemû anyagok (például szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia, kén-dioxid stb.) veszélyes szintû légköri
koncentrációját jelzõ rendszer, központi egységének igazoltan megfelelõ elhelyezése, villamos bekötése.
– Az érzékelõk, távadók felszerelése, központi egységre kötése.
– A mûködés ellenõrzése, kalibráció.
– A riasztás rendszerének kidolgozása (helyi vagy távközléses riasztás stb.)
– Üzembe helyezés, a kezelõk oktatása.

EK – Meglévõ épületekhez, a káros légnemû anyagok (szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia, kén-dioxid stb.) veszélyes
szintû légköri koncentrációját jelzõ rendszer kialakításához részegységek (érzékelõ, távadó, adatgyûjtõ, adatfeldolgozó,
jelzõ egység stb.) beszerzése, azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagai (például villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.)
beszerzése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

13. számú melléklet a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Telepi állategészségügyi helyzetet, illetve a nyomon követhetõséget javító, állatbetegségek kialakulását
és terjedését megelõzõ beruházások célterülete kötelezõen elvárt mûszaki tartalma (MT)

és elszámolható kiadásai (EK)

6.1.1.1.1. Vonalkód-leolvasó kézi készülék

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai
kivitelezés.
– A vonalkód-leolvasó kézi készülék számítógépes telepirányítási rendszerbe illesztése, az adatok elektronikus
rögzítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.

EK – Meglévõ vonalkódos azonosító rendszerhez, vonalkód-leolvasó kézi készülék részegységeinek beszerzése (érzékelõ,
adattároló, automatikus adatgyûjtõ stb.), azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése
helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

6.1.1.1.2. Bõr alá vagy izomba ültetett azonosító chip és számítógépes chipleolvasó telepítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai
kivitelezés.
– Az állatállomány gépi automatikus azonosításához, esetleg élettani adatok gyûjtéséhez is, bõr alá ültethetõ vagy
izomba ültetett azonosító chip beültetése, és az azonosítás számítógépes telepirányítási rendszerbe illesztése.
– Az adatok elektronikus rögzítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.

EK – A számítógépes chipleolvasó részegységeinek beszerzése (azonosító chip, beültetõ eszköz, érzékelõ, adattároló,
automatikus adatgyûjtõ stb.), azok helyszínre szállításával
– A technológia szerelési anyagainak (villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

6.1.1.1.3. Bendõ-bólusz és számítógépes bólusz-leolvasó

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai
kivitelezés.
– Meglévõ állatállomány gépi automatikus azonosítására, valamint élettani adatok gyûjtésére is alkalmas bendõ-bólusz
lenyeletése, és az azonosítás számítógépes telepirányítási rendszerbe illesztése.
– A számítógépes bólusz-leolvasó egység telepítése, számítógépre kapcsolása, adatok elektronikus rögzítésének
kialakítása.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.

EK – A bendõ-bólusz elemek és a számítógépes bólusz-leolvasó terv szerinti részegységeinek beszerzése (bendõ-bólusz,
lenyeletõ eszköz, érzékelõ, adattároló, automatikus adatgyûjtõ stb.), azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése,
helyszínre szállítással.
– A leolvasó egység lakatos szerelési anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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6.1.1.1.4. Füljelzõk és állatjelölõk

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai
kivitelezés.
– A füljelzõk és állatjelölõk állategészségügyi és nyomonkövethetõségi elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan
megfelelõ használata.

EK – Meglévõ állatállomány hagyományos azonosításához, füljelzõk és állatjelölõk, terv szerinti részegységeinek
beszerzése (füljelzõ, behelyezõ eszköz stb.), azok helyszínre szállításával.

6.1.1.1.5. Elektronikus füljelzõ és hozzá tartozó chipleolvasó telepítése

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai
kivitelezés.
– Meglévõ állatállomány kézi azonosításához, esetleg élettani adatok gyûjtéséhez is, fülbe ültethetõ vagy füljelzõbe
épített azonosító chip használata, és az azonosítás számítógépes telepirányítási rendszerbe illesztése.
– Az adatok elektronikus rögzítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.

EK – A számítógépes chipleolvasó részegységeinek beszerzése (azonosító chip, chippel szerelt füljelzõ, érzékelõ,
adattároló, automatikus adatgyûjtõ stb.), azok helyszínre szállításával.

6.1.1.2.1. Automata sorozatoltó fecskendõ

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– A sorozatoltók állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ használata.

EK – A sorozatoltó fecskendõk, illetve tartozékok, pótalkatrészek, segédanyagok és állatgyógyászati engedélyköteles
eszközök és anyagok beszerzése, azok helyszínre szállításával.

6.1.1.2.2. Egyedi kezelõkaloda és állatbefogó

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– Állatállomány rendszeres egyedi kezeléséhez az állatok számára sérülésveszélyt nem jelentõ kivitelû egyedi
kezelõkaloda és állatbefogó gépészeti szerelése, és az állatjóléti elõ írásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelõ 
elhelyezése, szükség szerinti rögzítése.
– A kezelõk állatvédelmi és munkavédelmi oktatása.

EK – A kezelõkaloda és állatbefogó, illetve tartozékok, pótalkatrészek, segédanyagok részegységeinek beszerzése, azok
helyszínre szállításával.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

6.1.1.2.3. Istálló légtérbe porlasztó ködgép (aeroszol generátor)

MT – Az aerosol generátor alkalmazásának technológiai tervezése.
– Az állattartásban használatos kezelõ- és vegyszerek aerosol formájában történõ kijuttatására, almos trágyatechnológia 
esetén az alom elõkezelésére is alkalmas aerosol generátor beépítése, jellemzõen 10 mikrométer körüli, de a 30 mikro-
métert el nem érõ cseppmérettel, a kezelendõ terek méretéhez illeszkedõen tervezett kijuttatási teljesítménnyel.
– A villamos csatlakozási helyek kiépítése.

EK – A technológiai tervben meghatározott paraméterekkel rendelkezõ aerosol generátor beszerzése.
– Villamos szerelési anyagok beszerzése.
– A villamos csatlakozások kiépítésével kapcsolatos rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

6.1.1.2.4. Állományfürösztõ

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– Az állatállomány évi rendszerességû, tömeges fürdetéséhez az állatok számára sérülésveszélyt nem jelentõ kivitelû
állományfürösztõ létesítése.
– Az állatok elcsúszásmentes felhajtásának kiépítése.

EK – Az állomány fürösztõ részegységeinek beszerzése (hatóanyagtartály, kapuk, feljáró szerkezet, korlátok stb.), azok
helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési és segédanyagainak (például víz és mechanikus szerelési anyagok, fürösztõ anyag stb.)
beszerzése, helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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6.1.1.2.5. Lábfürösztõ tepsi és szõnyeg (automatikus feltöltéssel, leengedéssel)

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– Az állatállomány rendszeres, tömeges lábvég-fürdetéséhez, lábfürösztõ tepsi és szõnyeg, létesítése.
– A fertõtlenítõ oldat elõállításához és tárolásához vegyszeres víz tartály telepítése.
– Villamos csatlakozás kiépítése, bekötések megoldása.
– Az automatikus fertõtlenítõ folyadék csere biztosításához idõvezérelt leeresztõ csõvezeték felszerelése.
– A leeresztést köve tõen a friss oldattal  való feltöltéshez a tápvezeték adott idõtartamú megnyitásának vezérlése.
– A kellõ fertõtlenítõ oldat-szint beállítása (pl. szinttartásos úszó szeleppel.)
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.

EK – A lábfürösztõ részegységeinek beszerzése (hatóanyagtartály, tepsi, szõnyeg, korlátok, automatikus feltöltõ és ürítõ
berendezés stb.), azok helyszínre szállításával,
– A technológia szerelési és segédanyagainak (víz és mechanikus szerelési anyagok, fürösztõ anyag stb.) beszerzése,
helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

6.1.1.2.6. Laborfelszerelések

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– A jogszabályokban elõírt vagy a gyakorlatban történõ felhasználás igényeinek megfelelõ pontosság a mérõmûszerek
és mérõeszközök tekintetében.
– A járványveszély minimalizálására, a betegségek korai felismerését, illetve az állomány pillanatnyi egészségi
állapotának megállapítását, valamint spermavizsgálatot lehetõvé tevõ labormûszerek és tartozékaik beszerzése, melynek
okszerûségét, szükségességét, szakszerû használatát a telepi állatorvos igazolja.

EK – Állattartáshoz kapcsolódó laboratóriumi feladatokhoz laborfelszerelések a helyszínre szállítással.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatásának díja.
– Labor és mérõrendszer felépítés, összeállítás rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.

6.1.1.3.1. Magasnyomású tisztító-fertõtlenítõ berendezés

MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elõ írásoknak megfelelõ mûködést, továbbá a
korszerûséget biztosító berendezés kiválasztása, alkalmazásának technológiai tervezése.
– Legalább 100 bar nyomásig szabályozható, 8 l/min vízszállítást elérõ, változtatható mosósugár-formájú fejjel
mosásra, és szabályozható vegyszer-koncentrációval fertõtlenítésre is alkalmas, folyamatos üzemeltetésre méretezett
ipari kivitelû, magasnyomású, vizes mosó-fertõtlenítõ berendezés beszerzése.
– Az istálló technológiához illeszkedõ kiosztású víz- és villamos csatlakozó helyek kiépítése.

EK – A magasnyomású, vizes mosó-fertõtlenítõ berendezés beszerzése.
– Víz és villamos csatlakozóhelyek kiépítéséhez szükséges anyagok, szerelvények beszerzése.
– A beszereléssel kapcsolatos rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

6.1.1.3.2. UV sugárzásos fertõtlenítõ berendezés

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító technológiai
kivitelezés.
– Az élelmiszer és állathigiéniai követelmények betartását elõsegítõ, káros környezeti hatást a telepi állatorvos által
igazoltan nem okozó UV sugárzásos fertõtlenítõ berendezés.

EK – Állattartásban, a felületek sugárzásos fertõtlenítéséhez, UV sugárzásos fertõtlenítõ berendezés részegységeinek
(foglalat, UV lámpa, vezérlõ, tartó, kapcsoló stb.) beszerzése, helyszínre szállítással,
– A technológia szerelési anyagainak (villamos és mechanikus szerelési anyagok stb.) beszerzése, azok helyszínre
szállításával.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.

6.1.2.1.1. Kifutó- és etetõtér vadmadaraktól  való védettségének kialakítása kifeszített hálóval

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– A kifutót fedetté tevõ, így a fertõzésveszélyt minimalizáló kifeszített háló, melynek lyukmérete kisebb mint
a veszélyt jelentõ legkisebb madár mérete.

EK – Állattartó telepeken, a kifutó és az etetõtér vadmadarak elleni védelméhez, kifeszíthetõ háló terv szerinti részegységei 
azok helyszínre szállításával.
– A fém vagy fa tartószerkezet kialakításához kapcsolódó szerelési, építési munkák anyagköltségei.
– Szerelési-építési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.
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6.1.2.1.2. Kifutó- és etetõtér vadmadaraktól  való védettségének kialakítása fém vagy fa vázszerkezetû féltetõvel

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai tervezés és engedélyeztetés.
– A kifutót fedetté tevõ, így a fertõzésveszélyt minimalizáló féltetõs építmény kialakítása.

EK – Állattartó telepeken, a kifutó és az etetõtér vadmadarak elleni védelméhez, fém vagy fa vázszerkezetû féltetõ, terv
szerinti részegységei azok helyszínre szállításával.
– Féltetõ készítéséhez, terület elõkészületi földmunkák.
– A fém vagy fa vázszerkezetû féltetõ terv szerinti részegységeivel végzett szerelési, építési munkák anyagköltségei.
– Szerelési-építési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.

6.1.2.2.1. Betonoszlopos, dróthálós kerítés

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– Idegen állatok (kóbor állatok, ragadozók) bejutását megakadályozó dróthálós kerítés melynek magassága és erõssége
igazodik a haszonállathoz és a potenciálisan veszélyt jelentõ idegen állatokhoz.
– A kerítésnek mind az idegen állatok be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell akadályoznia.

EK – Meghatározott terület védelméhez a kerítés részegységei (oszlop, drótháló, kapu, ajtó stb.) azok helyszínre
szállításával.
– A technológia szerelés anyagainak (építési anyagok, mechanikus szerelési anyagok, villamos szerelési anyagok stb.)
beszerzése, helyszínre szállítással.
– A terület elõkészületi földmunkáinak költsége.
– Szerelési-építési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.

6.1.2.2.2. Fémoszlopos, dróthálós kerítés

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– Idegen állatok (kóbor állatok, ragadozók) bejutását megakadályozó dróthálós kerítés melynek magassága és erõssége
igazodik a haszonállathoz és a potenciálisan veszélyt jelentõ idegen állatokhoz.
– A fémoszlopok szilárd rögzítését biztosító beton alap kialakítása.
– A kerítésnek mind az idegen állatok be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell akadályoznia.

EK – Meghatározott terület védelméhez a kerítés terv szerinti részegységei (oszlop, drótháló, kapu, ajtó stb.) azok
helyszínre szállításával.
– A technológia szerelés anyagainak (építési anyagok, mechanikus szerelési anyagok, villamos szerelési anyagok stb.)
beszerzése, helyszínre szállítással.
– A terület elõkészületi földmunkáinak költsége.
– Szerelési-építési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.

6.1.2.2.3. Faoszlopos vadvédelmi kerítés

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elõ írásoknak megfelelõ mûködést biztosító
technológiai kivitelezés.
– Olyan speciális kialakítású kerítés, amely a potenciálisan veszélyt jelentõ vadon élõ állatok méretének,
sajátosságainak megfelelõ méretû és erõsségû.
– A vadvédelmi kerítésnek mind a vadak be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell akadályoznia.

EK – Meghatározott terület védelméhez, faoszlopos vadvédelmi kerítés, terv szerinti részegységei (faoszlop, drótháló,
kapu, ajtó stb.) azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelés anyagainak (például mechanikus szerelési anyagok, villamos szerelési anyagok stb.)
beszerzése, helyszínre szállítással.
– A terület elõkészületi földmunkáinak költsége.
– Szerelési-építési munkák rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltsége.

6.1.2.3.1. Állati hullaégetõ kazánok

MT – A korszerû üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mûszaki és állategészségügyi elõ írásoknak megfelelõ mûködést 
biztosító technológiai tervezés és engedélyezés.
– A kapcsolódó környezetvédelmi és állategészségügyi követelményeknek a hatósági állatorvos által igazoltan
megfelelõ, állati hullák megsemmisítését égetéssel végzõ hullaégetõ kazán kialakítása.
– A biztonságos és szakszerû üzemeltetést biztosító, a hullaégetõ kazán elhelyezésére szolgáló, beton padozatú, fedett
és zárt építmény kialakítása.
– Az illetéktelen megközelítést kizáró kerítés telepítése.

EK – Az állati hullaégetõ kazán helyszínre szállítással.
– Az állati hullaégetõ kazán telepítéséhez, terület elõkészületi munkák (földmunkák, bontási és építészeti munkák stb.)
költségei.
– Építési munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élõmunkaköltség.
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