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Törvények

2012. évi LXXXVII. törvény
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között
az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás
kihirdetésérõl*
1. §

Az Országgyûlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya
között az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §

Az Országgyûlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles magyar és angol nyelvû szövege a következõ:
„MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén jogellenesen tartózkodó
személyek visszafogadásáról
Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Fél; együttesen: Szerzõdõ
Felek)
azzal a szándékkal, hogy erõsítsék együttmûködésüket az illegális migráció elleni hatékonyabb küzdelem érdekében;
attól az óhajtól vezérelve, hogy kölcsönösen megkönnyítsék az államaik területén jogellenesen tartózkodó személyek
visszafogadását és átszállítását;
hangsúlyozva, hogy ez a Megállapodás tiszteletben tartja a nemzetközi jogból, így különösen az 1967. január hó 31-én
aláírt New York-i Jegyzõkönyvvel módosított, a menekültek helyzetére vonatkozó, 1951. július hó 28-án aláírt Genfi
Egyezménybõl, a hontalan személyek jogállásáról szóló, 1954. szeptember 28-án aláírt New York-i Egyezménybõl,
valamint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni, 1984.
december 10-én aláírt Egyezménybõl fakadó jogaikat, kötelezettségeiket és felelõsségüket;
a kölcsönösség és az együttmûködés szellemében eljárva;
megerõsítve azon közös akaratukat, hogy nemzeti jogukkal összhangban elõsegítsék az érintett személyek önkéntes
visszatérését és megkönnyítsék visszailleszkedésüket;
a következõkben állapodtak meg:

I. RÉSZ
VISSZAFOGADÁSI KÖTELEZETTSÉG
1. Cikk
Saját állampolgárok visszafogadása
(1) Mindkét Szerzõdõ Fél – a másik Szerzõdõ Fél megkeresésére – a jelen Megállapodásban elõírtakon kívüli minden
formalitás nélkül visszafogadja államának területére azokat a személyeket, akik a megkeresõ Szerzõdõ Fél államának
területére való belépéshez vagy tartózkodáshoz szükséges feltételeknek nem vagy már nem felelnek meg,
amennyiben bizonyítható vagy megalapozottan vélelmezhetõ, hogy e személyek a megkeresett Szerzõdõ Fél
államának állampolgárai.
(2) Ugyanezen szabályt kell alkalmazni azon személyek esetében is, akik a megkeresõ Szerzõdõ Fél területére való
belépésük óta lemondtak a megkeresett Szerzõdõ Fél állampolgárságáról, vagy elvesztették azt, kivéve, ha az érintett
személy legalább a megkeresõ Szerzõdõ Fél vagy más állam honosítási ígéretével rendelkezik.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Mindkét Szerzõdõ Fél – a másik Szerzõdõ Fél megkeresésére – visszafogadja továbbá a visszafogadott személyek
kiskorú, nem házas gyermekeit és más állampolgárságú házastársait, kivéve, ha a megkeresõ Szerzõdõ Fél területén
tartózkodási joggal rendelkeznek.
(4) A megkeresett Szerzõdõ Fél állampolgársága a jelen Megállapodás 1. mellékletében szereplõ bármely okmánnyal
igazolható. Ilyen okmányok bemutatása esetén az állampolgárságot a megkeresett Szerzõdõ Fél minden további
vizsgálat nélkül elismeri. Az állampolgárság igazolása nem történhet hamis vagy hamisított dokumentumok alapján.
(5) A megkeresett Szerzõdõ Fél állampolgársága megalapozottan vélelmezhetõ a jelen Megállapodás 2. mellékletében
szereplõ bármely okmány alapján, még abban az esetben is, ha azok érvényességi ideje már lejárt. Ilyen okmányok
bemutatása esetén a megkeresett Szerzõdõ Fél az állampolgárságot az ellenkezõ bizonyításáig megállapítottnak
tekinti, amely bizonyítás a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatóságainak bevonásával lezajlott vizsgálaton alapszik.
Az állampolgárság bizonyítása vagy megalapozott vélelmezése nem történhet hamis vagy hamisított dokumentumok
alapján.
(6) Amennyiben a jelen Megállapodás 1. vagy 2. mellékletében felsorolt okmányok egyikét sem lehetséges felmutatni,
a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes diplomáciai képviselete meghallgatja a visszafogadandó személyt
állampolgársága megállapítása céljából, legkésõbb 5 (öt) munkanapon belül. A határidõ számítása a meghallgatásra
vonatkozó kérelem kézhezvételének idõpontjától kezdõdik.
(7) A megkeresett Szerzõdõ Fél szükség esetén késedelem nélkül és térítésmentesen úti okmányt állít ki
a visszafogadandó személy részére, tekintet nélkül a visszafogadandó személy akaratára. Amennyiben az érintett
személy jogi vagy ténybeli okokból nem szállítható vissza az eredetileg kiállított úti okmány érvényességi idején belül,
úgy a megkeresett Szerzõdõ Fél 14 (tizennégy) naptári napon belül meghosszabbítja az úti okmány érvényességi
idejét, vagy szükség esetén új úti okmányt állít ki ugyanezen érvényességi idõvel. Amennyiben a megkeresett
Szerzõdõ Fél a Koszovói Köztársaság, és 14 naptári napon belül nem hosszabbítja meg az úti okmány érvényességi
idejét, vagy szükség esetén nem állítja ki az új úti okmányt, a megkeresõ Szerzõdõ Fél kiállítja a visszafogadandó
személy részére a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti okmányt az 1994. november 30-i európai
uniós tanácsi ajánlásban megadott formanyomtatványnak megfelelõen.
(8) Amennyiben a megkeresett Szerzõdõ Fél a Koszovói Köztársaság és a (7) bekezdésben meghatározott úti okmány
nem került kiállításra és átadásra a visszafogadási kérelem megkeresett Szerzõdõ Fél általi elfogadását követõ
5 (öt) munkanapon belül, a megkeresõ Szerzõdõ Fél kiállítja a visszafogadott személy részére a kiutasításra
rendszeresített szabványos európai uniós úti okmányt az 1994. november 30-i európai uniós tanácsi ajánlásban
megadott formanyomtatványnak megfelelõen.
(9) Amennyiben a megkeresett Szerzõdõ Fél Magyarország és a (7) bekezdésben meghatározott úti okmány nem került
kiállításra és átadásra a visszafogadási kérelem megkeresett Szerzõdõ Fél általi elfogadását követõ 5 (öt) munkanapon
belül, a megkeresõ Szerzõdõ Fél kiállítja a visszafogadott személy részére a külföldiek számára rendszeresített úti
okmányt a jelen Megállapodás 8. mellékletének megfelelõen.

2. Cikk
Harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadása
(1) A megkeresett Szerzõdõ Fél – a másik Szerzõdõ Fél megkeresésére és a jelen Megállapodásban elõírtakon kívüli
minden egyéb formalitás nélkül – visszafogadja államának területére azon harmadik országbeli állampolgárokat vagy
hontalan személyeket, akik nem vagy már nem felelnek meg a megkeresõ Szerzõdõ Fél beutazásra vagy tartózkodásra
vonatkozó jogszabályi feltételeinek, feltéve, hogy a jelen Megállapodás 3. mellékletében felsorolt okmányok egyikével
bizonyított, vagy a jelen Megállapodás 4. mellékletében felsorolt meggyõzõ bizonyítékok egyikével megalapozottan
vélelmezett, hogy az ilyen személyek
a) a megkeresett Szerzõdõ Fél államának területérõl légi úton közvetlenül jogellenesen léptek be a másik Szerzõdõ
Fél államának területére;
b) a belépés idején rendelkeztek a megkeresett Szerzõdõ Fél által kiállított érvényes tartózkodási engedéllyel; vagy
c) a belépés idején rendelkeztek a megkeresett Szerzõdõ Fél által kiállított érvényes vízummal és a megkeresett
Szerzõdõ Fél államának területérõl légi úton közvetlenül léptek be a másik Szerzõdõ Fél államának területére.
(2) A koszovói Szerzõdõ Fél – a magyar Szerzõdõ Fél megkeresésére – köteles visszafogadni azon személyeket, akik
koszovói származásúak, de nem szereztek koszovói állampolgárságot és nem felelnek meg vagy már nem felelnek
meg a magyar Szerzõdõ Fél beutazásra vagy tartózkodásra vonatkozó hatályos jogszabályi feltételeinek, feltéve, hogy
bármely okmánnyal bizonyítható, vagy megalapozottan vélelmezhetõ, hogy az ilyen személyek a Koszovói
Köztársaság szuverén területén születtek, vagy ott állandó lakcímmel rendelkeztek. A Koszovói Köztársaság szuverén
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területén lévõ születési hely vagy állandó lakcím megalapozottan vélelmezhetõ bármely, a jelen Megállapodás
5. mellékletében felsorolt okmány alapján, amely meggyõzõen bizonyítja a születési helyet vagy az állandó lakcímet és
amely okmányokat a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság vagy a volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság
állított ki (1999. június 10-ét megelõzõen) a Koszovói Köztársaság területén, és amely okmányok segítségével
bizonyítható hogy az érintett személyek a Koszovói Köztársaság szuverén területén születtek, vagy ott állandó
lakcímmel rendelkeztek.
Jelen cikk (1) bekezdésével összhangban a harmadik országbeli állampolgároknak és hontalan személyeknek
a visszafogadására vonatkozó feltételei:
a) igazolhatóak a jelen Megállapodás 3. mellékletében felsorolt bármely okmánnyal. Bármely ilyen okmány
bemutatása esetén a megkeresett Szerzõdõ Fél elismeri a saját területérõl a megkeresõ Szerzõdõ Fél területére
történõ jogellenes belépést;
b) megalapozottan vélelmezhetõek a jelen Megállapodás 4. mellékletében felsorolt bármely okmánnyal. Bármely
ilyen okmány bemutatása esetén a megkeresett Szerzõdõ Félnek bizonyítási eljárást kell lefolytatnia és
válaszolnia kell a megkeresésre 30 (harminc) naptári napon belül. Elismerõ válasz esetén, vagy abban az esetben,
ha a határidõ elteltéig nem érkezik válasz, a megkeresett Szerzõdõ Fél elismeri a saját területérõl a megkeresõ
Szerzõdõ Fél területére történõ jogellenes belépést.
A jogtalan belépés tényét az érintett személynek a megkeresõ Szerzõdõ Fél területén való tartózkodáshoz szükséges
vízumot vagy más tartózkodási engedélyt nem tartalmazó úti okmánya alapján kell megállapítani. A jogtalan belépés
vagy tartózkodás tényének meggyõzõ bizonyítéka a megkeresõ Szerzõdõ Fél arra vonatkozó kellõen indokolt
nyilatkozata is, hogy az érintett személy nem rendelkezik a szükséges úti okmányokkal, vízummal vagy tartózkodási
engedéllyel.
A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek visszafogadására vonatkozó feltételek igazolása nem
történhet hamis vagy hamisított dokumentumok alapján.
A megkeresett Szerzõdõ Fél – a másik Szerzõdõ Fél megkeresésére – visszafogadja továbbá a visszafogadott személy
kiskorú, nem házas gyermekeit és más állampolgárságú házastársát, kivéve, ha a megkeresõ Szerzõdõ Fél területén
tartózkodási joggal rendelkeznek.
Az (1) bekezdés szerinti visszafogadási kötelezettség nem áll fenn, amennyiben:
a) a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy kizárólag a megkeresett Szerzõdõ Fél nemzetközi
repülõterén repülõgép-forgalmi tranzitterületen tartózkodott; vagy
b) a megkeresõ Szerzõdõ Fél a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy részére a területére való
belépést megelõzõen vagy azt követõen vízumot vagy tartózkodási engedélyt állított ki, kivéve ha:
i)
a személy a megkeresett Szerzõdõ Fél által kiállított vízum vagy tartózkodásra jogosító okmány birtokában
van, amely késõbb jár le, vagy
ii)
a megkeresõ Szerzõdõ Fél által kiállított vízum vagy tartózkodásra jogosító okmány megszerzésére hamis
vagy hamisított dokumentumok felhasználásával került sor, vagy
iii)
a személy nem tartja be a vízumhoz kapcsolódó feltételeket;
c) a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy elhagyta a megkeresett Szerzõdõ Fél államának
területét és a megkeresõ Szerzõdõ Fél államának területére olyan harmadik ország területérõl lépett be, amelynek
a megkeresõ Szerzõdõ Fél ezt a harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt nemzetközi
szerzõdés alapján visszaadhatja; vagy
d) a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy menekült státuszát a megkeresõ Szerzõdõ Fél
az 1967. január hó 31-én aláírt New York-i Jegyzõkönyvvel módosított, a menekültek helyzetére vonatkozó,
1951. július hó 28-án aláírt Genfi Egyezmény alapján, vagy aki a hontalan személyek jogállásáról szóló,
1954. szeptember 28-án aláírt New York-i Egyezmény alapján hontalan személynek minõsül; vagy
e) a harmadik országbeli állampolgárt vagy a hontalan személyt a megkeresett Szerzõdõ Fél jogerõs határozattal
kiutasította és a származási országba vagy más harmadik országba toloncolta ki.
Miután a megkeresett Szerzõdõ Fél pozitívan bírálta el a visszafogadási kérelmet, a megkeresõ Szerzõdõ Fél
a visszafogadandó személy számára kiállítja a megkeresett Szerzõdõ Fél által elismert úti okmányt. Amennyiben
a megkeresõ Szerzõdõ Fél Magyarország, ez az úti okmány a kiutasításra rendszeresített szabványos európai uniós úti
okmány az 1994. november 30-i európai uniós tanácsi ajánlásban megadott formanyomtatványnak megfelelõen.
Amennyiben a megkeresõ Szerzõdõ Fél a Koszovói Köztársaság, ez az úti okmány a külföldiek számára rendszeresített
úti okmány a jelen Megállapodás 8. mellékletének megfelelõen.
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3. Cikk
Téves visszafogadás
A megkeresõ Szerzõdõ Fél visszaveszi a megkeresett Szerzõdõ Fél által visszafogadott személyt, amennyiben
az átadást követõ 3 hónapon belül bizonyítást nyer, hogy a 1. és 2. cikkek (1)–(3) bekezdéseiben meghatározott
feltételek nem teljesültek, vagy a 2. cikk (7) bekezdésében meghatározott feltételek alkalmazandók.
Ilyen esetekben a Megállapodás eljárási rendelkezéseit értelemszerûen kell alkalmazni, továbbá a megkeresett
Szerzõdõ Félnek rendelkezésre kell bocsátania minden, a visszafogadandó személy jelenlegi személyazonosságára
és állampolgárságára vonatkozó birtokában lévõ információt is.

II. RÉSZ
VISSZAFOGADÁSI ELJÁRÁS
4. Cikk
Visszafogadási kérelem
(1) A (2) bekezdésre figyelemmel a 1–3. cikkekben meghatározott kötelezettségek alapján visszafogadandó személy
bármilyen átadásának feltétele a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságához benyújtott visszafogadásra irányuló
kérelem.
(2) Nem szükséges visszafogadásra irányuló kérelem, amennyiben a visszafogadandó személy érvényes úti okmánnyal
vagy személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, és abban az esetben sem, ha az érintett személy harmadik
országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki rendelkezik a megkeresett állam érvényes vízumával vagy
tartózkodási engedélyével.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül, amennyiben egy személyt a megkeresõ Szerzõdõ Fél határmenti
térségében, közvetlenül a megkeresett Szerzõdõ Fél területérõl történõ illegális határátlépést követõ
48 (negyvennyolc) órán belül fognak el, a megkeresõ Szerzõdõ Fél visszafogadásra irányuló kérelmet nyújthat be
e személy elfogásától számított 2 (kettõ) munkanapon belül (gyorsított eljárás).
(4) A visszafogadás iránti kérelemnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:
a) a visszafogadandó személy minden ismert személyes adata (pl. családi és utónév, anyja/apja neve; születési idõ
és születési hely; neme, valamint az utolsó tartózkodási hely);
b) azok a dokumentumok, amelyek alapján igazolható az állampolgárság, valamint a harmadik országbeli
állampolgárok és a hontalan személyek visszafogadására vonatkozó feltételek.
(5) A visszafogadásra irányuló kérelemnek – amennyiben szükséges – tartalmaznia kell az alábbiakat is:
a) arról szóló nyilatkozat, hogy az átadni kívánt személynek segítségre vagy gondoskodásra lehet-e szüksége,
feltéve, hogy az érintett személy kifejezetten hozzájárult e nyilatkozathoz;
b) bármilyen más olyan védelmi vagy biztonsági intézkedés, amely az adott átadás esetén szükséges lehet.
(6) A visszafogadásra irányuló kérelmekhez használandó közös formanyomtatványt a jelen Megállapodás 6. melléklete
tartalmazza.

5. Cikk
Határidõk
(1) A visszafogadásra irányuló kérelmet a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságához legfeljebb az attól számított
egy éven belül kell benyújtani, hogy a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatósága tudomást szerzett arról, hogy
a megkeresett Szerzõdõ Fél állampolgára, a harmadik országbeli állampolgár vagy a hontalan személy nem, illetve már
nem felel meg a beutazás vagy tartózkodás hatályos feltételeinek.
Nem keletkezik visszafogadási kötelezettség, amennyiben a visszafogadásra irányuló kérelem benyújtása az említett
határidõt követõen történik. Amennyiben a kérelem idõben történõ benyújtásának jogi vagy ténybeli akadálya van,
a határidõ – kérelemre – legfeljebb 30 (harminc) naptári nappal meghosszabbítható.
(2) Az 1. cikk (6) bekezdésében foglalt határidõk kivételével a visszafogadásra irányuló kérelemre a megkeresett Szerzõdõ
Félnek késedelem nélkül kell válaszolnia, de legkésõbb
a) saját állampolgárok esetében a visszafogadásra irányuló kérelem átvételétõl számított 15 (tizenöt) naptári napon
belül. Amennyiben a kérelem határidõn belül történõ megválaszolásának jogi vagy ténybeli akadálya van, kellõen
indokolt kérelem esetén ez a határidõ legfeljebb 30 (harminc) naptári nappal meghosszabbítható,
b) harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek esetében 30 (harminc) naptári napon belül,
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c)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

a 4. cikk (3) bekezdésében meghatározott gyorsított eljárás keretében benyújtott visszafogadásra irányuló
kérelem esetében a választ 2 (kettõ) munkanapon belül köteles megküldeni
a visszafogadási kérelem átvételétõl számítva.
Amennyiben a (2) bekezdésben megadott határidõn belül nem érkezik válasz, a visszafogadást elfogadottnak kell
tekinteni.
Amennyiben a kérelmet elfogadták, illetve a (2) bekezdésben meghatározott határidõ lejártát követõen a megkeresett
Szerzõdõ Fél
a) a saját állampolgárokat késedelem nélkül, de legkésõbb 15 (tizenöt) munkanapon belül;
b) a harmadik országbeli állampolgárokat és hontalan személyeket késedelem nélkül, de legkésõbb 20 (húsz)
munkanapon belül
köteles átvenni.
A megkeresõ Szerzõdõ Fél legalább 3 (három) munkanappal az átadás elõtt írásban értesíti a megkeresett Szerzõdõ
Felet.
A (4) bekezdésben megjelölt határidõk, a megkeresõ Szerzõdõ Fél kérelmére az átvétellel kapcsolatos jogi akadályok
esetén és kizárólag ezen akadályok megszûnéséig egy ízben meghosszabbíthatóak.
A visszafogadási kérelem elutasítását a megkeresõ Szerzõdõ Fél számára indokolni kell.

6. Cikk
Az átadás részletes szabályai és szállítási módok
(1) Valamely személy átadását megelõzõen a megkeresõ Szerzõdõ Fél illetékes hatósága és a megkeresett Szerzõdõ Fél
illetékes hatósága írásban elõre rögzítik az átadás idõpontját, a belépés helyét, az esetleges hatósági kíséretet és
az átadásra vonatkozó egyéb szükséges információt.
(2) A szállítás történhet légi úton vagy szárazföldön. A légi úton történõ átadás nem korlátozható kizárólag a megkeresõ
Szerzõdõ Fél vagy a megkeresett Szerzõdõ Fél nemzeti légitársaságaira, és menetrend szerinti vagy charterjáratokon
egyaránt történhet. A hatósági kísérettel való átadás esetén a kíséret nem korlátozható a megkeresõ Szerzõdõ Fél arra
felhatalmazott tisztviselõire, feltéve, hogy ezek a személyek valamely Szerzõdõ Fél felhatalmazott tisztviselõi.

III. RÉSZ
AZ ÁTSZÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA
7. Cikk
Alapelvek
(1) A Szerzõdõ Felek harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek átszállítását azokra az esetekre
korlátozzák, amikor e személyek nem térhetnek vissza közvetlenül a célállamba.
(2) A Szerzõdõ Felek engedélyezik harmadik országbeli állampolgárok légi úton, hatósági kísérettel történõ átszállítását
felségterületükön, ha a másik Szerzõdõ Fél ezt kéri és az esetleges tranzitállamokban, valamint a célállamban történõ
átvételük biztosított. Ebben az esetben a megkeresett Szerzõdõ Fél vízuma nem szükséges.
(3) A megkeresõ Szerzõdõ Fél teljes felelõsséget vállal az (1) bekezdésben említett személy visszavételéért, amennyiben
bármilyen okból az átutazását vagy a célállamba történõ belépését nem lehet végrehajtani.
(4) A harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek átszállítására kizárólag a Szerzõdõ Felek által az
államhatáraik átlépésére kijelölt határátkelõhelyeken kerülhet sor.
(5) A Szerzõdõ Felek az átszállítást nem kérelmezik, illetve az elutasítható, ha alaposan feltehetõ, hogy
a) az érintett harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy átszállítása veszélyezteti a megkeresett
Szerzõdõ Fél nemzetbiztonságát, közrendjét, közegészségügyét vagy nemzetközi kapcsolatait; vagy
b) az érintett harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy a célállamban vagy az esetleges
tranzitállamokban kínzásnak, vagy más embertelen vagy megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak lenne kitéve,
vagy halálos ítélet fenyegeti, továbbá faji, vallási, nemzeti hovatartozása, társadalmi csoporthoz való tarozása
vagy politikai nézetei miatt üldöztetésnek lenne kitéve; vagy
c) az érintett harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy a megkeresett Szerzõdõ Fél államában vagy
a tranzitállamok valamelyikében büntetés-végrehajtás alanya, kivéve a tiltott határátlépés miatti büntetõjogi
szankciókat.
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(6) A megkeresõ Szerzõdõ Fél köteles biztosítani az utazáshoz szükséges valamennyi érvényes okmányt és érvényes
menetjegyeket, amelyek a célállamba, illetve a további tranzitállamok területén történõ áthaladáshoz szükségesek,
továbbá a célállam befogadó nyilatkozatát.

8. Cikk
Az átszállítási eljárás
(1) Az átszállítás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságához, és annak
a következõ adatokat kell tartalmaznia:
a) az átszállítás módja (légi vagy szárazföldi), az átszállítás útvonala; a lehetséges további tranzitállamok és
a tervezett célország;
b) az érintett személy adatait (vezetéknév, utónév, leánykori név, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek,
születési dátum, nem, és – amennyiben lehetséges – születési hely, állampolgárság, nyelv, az úti okmány típusa és
száma);
c) a belépés tervezett helyét, az átszállítás idõpontját és a hatósági kíséret esetleges igénybevételét;
d) egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a megkeresõ Szerzõdõ Fél úgy véli, hogy teljesülnek a 7. cikk
(3) bekezdése szerinti feltételek, és nem ismertek okok a 7. cikk (5) bekezdése alapján való elutasításra.
Az átszállítási kérelmekhez használandó közös formanyomtatvány jelen Megállapodás 7. mellékletét képezi.
(2) A megkeresett Szerzõdõ Fél 10 (tíz) naptári napon belül, írásban tájékoztatja hozzájárulásáról a megkeresõ Szerzõdõ
Felet, megerõsítve a belépés helyét és a visszafogadás tervezett idõpontját, vagy tájékoztatja a megkeresõ Szerzõdõ
Felet a visszafogadás elutasításáról, valamint annak okairól.
(3) Amennyiben az átszállítás lebonyolítása légi úton történik, a visszafogadandó személy és annak esetleges kísérete
mentesül a repülõtéri tranzitvízum beszerzésének kötelezettsége alól.
(4) A megkeresett Szerzõdõ Fél illetékes hatóságai – kölcsönös konzultációk alapján – segítséget nyújtanak az átszállítás
lebonyolításában, különösen az érintett személyek felügyelete révén, valamint az e célt szolgáló megfelelõ feltételek
megteremtésével.

IV. RÉSZ
KÖLTSÉGVISELÉS
9. Cikk
Költségviselés
(1) Jelen Megállapodás 1–2. cikke alapján visszafogadásra kerülõ személyeknek a megkeresett Szerzõdõ Fél államhatáráig
történõ szállításának költségeit, valamint az esetleges ismételt visszafogadás költségeit a megkeresõ Szerzõdõ Fél
viseli.
(2) Téves visszafogadás esetén a jelen megállapodás 3. Cikkében foglaltakkal összhangban a visszafogadással
kapcsolatban felmerült minden költséget a megkeresõ Szerzõdõ Fél viseli.
(3) Jelen megállapodás 7–8. cikkében foglaltakkal összhangban a harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan
személyek hatósági kísérettel történõ átszállításából és az esetleges ismételt visszafogadásból származó valamennyi
költséget a megkeresõ Szerzõdõ Fél viseli.

V. RÉSZ
ADATVÉDELEM ÉS ÉRINTHETETLENSÉGI ZÁRADÉK
10. Cikk
Személyes adatok védelme
(1) Jelen Megállapodás végrehajtásához szükséges személyes adatokat úgy kell kezelni és feldolgozni, hogy az
megfeleljen a Megállapodásban, illetve a Szerzõdõ Felek nemzeti jogában foglaltaknak.
(2) A személyes adatok védelmére a következõ rendelkezéseket kell alkalmazni:
a) A személyes adatok átadása iránti kérelemben meg kell jelölni a kért adatok körét, felhasználásuk célját és
jogalapját. Az átadó Szerzõdõ Fél kérésére az átvevõ Szerzõdõ Fél tájékoztatást nyújt az átadott személyes adatok
felhasználásáról;

12490

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 82. szám

b)

A személyes adatok csak a Megállapodás végrehajtásában illetékes hatóságoknak adhatók át. Az adatokat más
hatóságoknak továbbítani csak az átadó Szerzõdõ Fél elõzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet;
c) Az átadott adatok érvényességéért és pontosságáért az átadó Szerzõdõ Fél tartozik felelõsséggel.
Ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek, akkor errõl a tényrõl az átvevõ
Szerzõdõ Felet haladéktalanul értesíteni kell, amely azonnal intézkedik a téves adatok helyesbítésérõl, illetve
az át nem adható adatok törlésérõl;
d) Az adat átadásával érintett személy számára – kérésére – felvilágosítást kell adni a személyével kapcsolatban
kezelt adatokról és a tervezett felhasználás céljáról, valamint arról, hogy adatait kinek és milyen célból
továbbították. A tájékoztatási kötelezettség csak akkor tagadható meg, ha ezt az átadó Szerzõdõ Fél belsõ
jogszabályai lehetõvé teszik. Az érintett személy kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését,
ha bebizonyosodik, hogy téves vagy át nem adható adatok is átadásra kerültek;
e) Az átadó Szerzõdõ Fél az átadáskor közli az adatvédelmi belsõ jogszabályaiban meghatározott adattörlési
határidõket. Az átvett adatokat törölni kell, ha az átvételkor megjelölt felhasználási cél megvalósult,
az adatkezelést lehetõvé tevõ, az átadó Szerzõdõ Fél joga szerinti határidõ lejárt, vagy az adattörlést az átadó
Szerzõdõ Fél kéri;
f) A Szerzõdõ Felek kötelesek a személyes adatok átadásáról, átvételérõl és törlésérõl nyilvántartást vezetni, amely
tartalmazza az átadó, illetõleg átvevõ szerv és személy nevét, az átadás (átvétel) és az adattörlés tényét, idejét.
(3) A Szerzõdõ Felek kizárólag a következõ személyes adatokat adhatják át egymásnak:
a) az érintett személy, illetve – amennyiben az szükséges – családtagjai személyes azonosító adatai [családi név,
utónév, esetleges elõzõ nevek, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek, apja/anyja neve, születési hely
és idõ, nem, jelenlegi és korábbi állampolgárság, lakóhely];
b) az útlevél vagy más úti okmány, illetve a személyazonosságot igazoló okmány adatai (száma, kiállítás idõpontja,
kiállító hatóság, kiállítás helye, érvényességi ideje);
c) valamely Szerzõdõ Fél vagy egy harmadik állam illetékes hatósága által kiállított vízum vagy tartózkodási
engedély adatai;
d) azok a tények, amelyek sértik a megkeresõ Szerzõdõ Fél területére történõ belépés, illetve ott tartózkodás
feltételeit;
e) azok a tények, amelyek a visszafogadás vagy az átszállítás jogi akadályát jelentik;
f) a visszafogadás javasolt idõpontja és helye, az útvonal feltüntetésével;
g) harmadik országbeli állampolgár esetében a menekült vagy hontalan státusz megadása iránt benyújtott jelenlegi
vagy korábbi kérelem adatai, valamint a menekült vagy hontalan státusz elismerése.

11. Cikk
Érinthetetlenségi záradék
(1) E Megállapodás nem érinti a Szerzõdõ Felek azon jogait, kötelezettségeit és hatásköreit, amelyek közvetve vagy
közvetlenül a nemzetközi jogból és nemzetközi egyezményekbõl fakadnak, különösen az alábbiakból:
– az 1948. december 10-én elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata;
– az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló, 1950. november 4-i európai egyezmény;
– az 1967. január hó 31-én aláírt New York-i Jegyzõkönyvvel módosított, a menekültek helyzetére vonatkozó,
1951. július hó 28-án aláírt Genfi Egyezmény;
– az 1966. december 19-én elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya;
– a kiadatásról szóló nemzetközi egyezmények.
(2) Jelen Megállapodás nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából
fakadnak. Következésképpen e Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem idézhetõk vagy
értelmezhetõk úgy, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják
Magyarországnak különösen a Csatlakozási Szerzõdéssel vállalt, az Európai Uniót létrehozó Szerzõdésbõl és az Európai
Unió mûködésérõl szóló Szerzõdésbõl, valamint általában véve az Európai Unió elsõdleges és másodlagos jogából
származó kötelezettségeit.
(3) E Megállapodás rendelkezései nem akadályozzák valamely személy egyéb hivatalos vagy nem hivatalos megállapodás
alapján történõ visszatérését.
(4) Jelen Megállapodás nem alkalmazható a Szerzõdõ Felek államai között kiadatásra és az elítélt személyek átszállítására
irányuló jogsegély esetében.
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VI. RÉSZ
VÉGREHAJTÁS
12. Cikk
A Megállapodás végrehajtása
Jelen Megállapodás végrehajtásának részletes szabályait a Szerzõdõ Felek felelõs miniszterei Végrehajtási
Jegyzõkönyvben állapítják meg, amelyben különösen a következõket határozzák meg:
a) az illetékes hatóságokat és a kölcsönös kapcsolattartás módját;
b) a személyek visszafogadására és átszállítására kijelölt nemzetközi határátkelõhelyeket;
c) a visszafogadási eljárás részletes szabályait;
d) a jelen Megállapodás 9. cikkében meghatározott költségviselés módját és rendjét.

13. Cikk
A viták rendezése
Jelen Megállapodás értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban felmerült vitákat a Szerzõdõ Felek illetékes
hatóságai békésen, közvetlen tárgyalások útján; ennek eredménytelensége esetén diplomáciai úton rendezik.

14. Cikk
A Megállapodás felfüggesztése
(1) Jelen Megállapodás rendelkezéseinek alkalmazását – az 1. cikk rendelkezéseinek kivételével – bármely Szerzõdõ Fél
közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból, részben vagy egészben átmenetileg felfüggesztheti.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések bevezetésérõl, illetve megszüntetésérõl a Szerzõdõ Felek
diplomáciai úton haladéktalanul értesítik egymást. A Megállapodás alkalmazásának felfüggesztése az errõl szóló
diplomáciai jegyzéknek a másik Szerzõdõ Fél által történõ kézhezvételét követõ napon lép hatályba.

15. Cikk
Záró rendelkezések
(1) Jelen Megállapodás határozatlan idõre szól.
(2) Jelen Megállapodás az azt követõ harmincadik (30.) napon lép hatályba, hogy a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton
kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi eljárások lefolytatásáról.
(3) Jelen Megállapodás a Szerzõdõ Felek kölcsönös egyetértésével módosítható.
(4) Jelen Megállapodást bármelyik Szerzõdõ Fél diplomáciai úton írásban felmondhatja. Felmondás esetén
a Megállapodás a felmondásról szóló értesítésnek a másik Szerzõdõ Fél általi kézhezvételét követõ 60. (hatvanadik)
napon veszti hatályát.
(5) Az 1–8. mellékletek e Megállapodás szerves részét képezik.
Készült ..........................................., 2012. ...................................................... napján, két eredeti példányban, magyar, albán, szerb
és angol nyelven; mindegyik szöveg egyaránt hiteles. A Megállapodás eltérõ értelmezése esetén az angol nyelvû
szöveg az irányadó.
Magyarország Kormánya
részérõl

a Koszovói Köztársaság Kormánya
részérõl
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1. melléklet
AZON OKMÁNYOK JEGYZÉKE, AMELYEK BEMUTATÁSA AZ
ÁLLAMPOLGÁRSÁG BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETė
Magyarország részérĘl:
-

bármilyen útlevél (magán útlevelek, diplomata útlevelek, szolgálati útlevelek);
személyazonosító igazolvány (beleértve az ideiglenes és átmeneti igazolványokat is);
állampolgársági bizonyítvány;
születési anyakönyvi kivonat;
hajós szolgálati útlevél.

A Koszovói Köztársaság részérĘl:
-

bármilyen útlevél (nemzeti útlevelek, diplomata útlevelek, szolgálati útlevelek);
személyazonosító igazolvány;
állampolgársági bizonyítvány;
születési anyakönyvi kivonat.
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2. melléklet
AZON OKMÁNYOK JEGYZÉKE, AMELYEK AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁG
MEGGYėZė BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETė
Magyarország részérĘl:
-

-

a Megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely lejárt dokumentum;
a Megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely dokumentum fénymásolata;
jármĦvezetĘi engedélyek vagy azok fénymásolatai;
katonakönyvek;
tanúk nyilatkozatai;
az érintett személy nyilatkozatai és az általa beszélt nyelv, ideértve az állampolgárság
megállapítására irányuló hivatalos vizsgálatok eredményeit is. Ezen Melléklet céljából
„a hivatalos vizsgálat” olyan vizsgálat, amelyet a megkeresĘ SzerzĘdĘ Fél hatóságai
folytatnak le vagy végeznek el, és a megkeresett SzerzĘdĘ Fél azt jóváhagyta;
személyes biometrikus adatok mint ujjnyomat, retina, írisz, hang vagy arc jegyek,
kézlenyomat, vagy DNS teszt eredménye;
visszafogadási kérelemre adott egy évnél régebbi elfogadó válasz;
bármely egyéb okmány, amely segíthet az érintett személy állampolgárságának
megállapításában.

A Koszovói Köztársaság részérĘl:
-

-

a Megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely lejárt dokumentum;
a Megállapodás 1. mellékletében felsorolt bármely dokumentum fénymásolata;
a Koszovói Köztársaság, vagy az ENSZ Koszovói Ideiglenes Adminisztrációs
Missziója (UNMIK) által kiállított jármĦvezetĘi engedélyek vagy azok fénymásolatai;
az ENSZ Koszovói Ideiglenes Adminisztrációs Missziója (UNMIK) által kiállított úti
okmányok, vagy azok fénymásolatai;
az ENSZ Koszovói Ideiglenes Adminisztrációs Missziója (UNMIK) által kiállított
személyazonosító igazolványok, vagy azok fénymásolatai;
az ENSZ Koszovói Ideiglenes Adminisztrációs Missziója (UNMIK) által kiállított
születési anyakönyvi kivonatok, vagy azok fénymásolatai;
a Koszovói Biztonsági ErĘk által kiállított személyazonosító igazolványok;
tanúk nyilatkozatai;
az érintett személy nyilatkozatai és az általa beszélt nyelv, ideértve az állampolgárság
megállapítására irányuló hivatalos vizsgálatok eredményeit is. Ezen Melléklet céljából
„a hivatalos vizsgálat” olyan vizsgálat, amelyet a megkeresĘ SzerzĘdĘ Fél hatóságai
folytatnak le vagy végeznek el, és a megkeresett SzerzĘdĘ Fél azt jóváhagyta;
személyes biometrikus adatok mint ujjnyomat, retina, írisz, hang vagy arc jegyek,
kézlenyomat vagy DNS teszt eredménye;
visszafogadási kérelemre adott egy évnél régebbi elfogadó válasz;
bármely egyéb okmány, amely segíthet az érintett személy állampolgárságának
megállapításában.
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3. melléklet
AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁGOK
ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA
VONATKOZÓ FELTÉTELEK BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETėK
-

a megkeresett SzerzĘdĘ Fél által kiállított érvényes vízum és/vagy tartózkodási
engedély;
az érintett személy úti okmányában található, a határátlépést igazoló bélyegzĘ vagy
hasonló bejegyzés, illetve a határátlépés egyéb bizonyítéka;
különösen a megkeresĘ SzerzĘdĘ Fél határĘrizeti hatóságainak alkalmazottai és olyan
tanúk által tett olyan hivatalos nyilatkozatok, akik igazolhatják az érintett személy
határátlépését;
légi járatokra, vonatra, távolsági autóbuszra vagy hajóra szóló névvel ellátott jegyek,
amelyek bizonyítékul szolgálnak az érintett személy jelenlétére vagy útvonalára a
megkeresett SzerzĘdĘ Fél területén;
légi járatokra, vonatra, távolsági autóbuszra vagy hajóra szóló utaslisták, amelyek
bizonyítékul szolgálnak az érintett személy jelenlétére vagy útvonalára a megkeresett
SzerzĘdĘ Fél területén;
információ arra vonatkozólag, hogy az érintett személy egy kurír vagy utazási iroda
szolgáltatásait vette igénybe;
az érintett személy bírósági vagy államigazgatási eljárás keretében tett hivatalos
nyilatkozata.
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4. melléklet
AZON OKMÁNYOK KÖZÖS JEGYZÉKE, AMELYEK A HARMADIK ORSZÁGOK
ÁLLAMPOLGÁRAINAK ÉS A HONTALAN SZEMÉLYEK VISSZAFOGADÁSÁRA
VONATKOZÓ FELTÉTELEK MEGGYėZė BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETėK
-

-

a megkeresett SzerzĘdĘ Fél által kiállított érvényes vízum és/vagy tartózkodási
engedély fénymásolatai;
az érintett személy úti okmányában található, a határátlépést igazoló bélyegzĘ vagy
hasonló bejegyzés, illetve a határátlépés egyéb bizonyítékok fénymásolatai;
dokumentumok, igazolások vagy bármilyen számla (pl. szállodai számlák,
orvosi/fogorvosi kezelésre megbeszélt idĘpontok, közintézmények/magánintézmények
belépĘkártyái, gépjármĦbérleti megállapodás, hitelkártyával való fizetés nyugtája stb.),
amelyek egyértelmĦen bizonyítják, hogy az érintett személy a megkeresett SzerzĘdĘ
Fél területén tartózkodott;
annak a helynek, illetve azoknak a körülményeknek a megkeresĘ SzerzĘdĘ Fél
megfelelĘ hatóságai általi leírása, ahol, illetve amelyek között az érintett személyt
annak a SzerzĘdĘ Félnek a területén feltartóztatták;
valamely személy személyazonosságára és/vagy tartózkodására vonatkozó,
nemzetközi szervezet vagy nem kormányzati szervezet által szolgáltatott adatok;
családtagok, utazási irodák stb. jelentései/igazolásai stb.;
az érintett személy nyilatkozata.
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5. melléklet
AZON OKMÁNYOK JEGYZÉKE, AMELYEK AZON SZEMÉLYEK
VISSZAFOGADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK MEGGYėZė
BIZONYÍTÉKÁNAK TEKINTHETėK, AKIK A KOSZOVÓI KÖZTÁRSASÁG
FELSÉGTERÜLETÉN SZÜLETTEK VAGY OTT RENDELKEZTEK ÁLLANDÓ
LAKCÍMMEL
-

-

a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság vagy a volt Jugoszláv Szövetségi
Köztársaság által (1999. június 10-ét megelĘzĘen) a Koszovói Köztársaság területén
kiállított születési anyakönyvi kivonatok és azok fénymásolatai;
a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság vagy a volt Jugoszláv Szövetségi
Köztársaság által (1999. június 10-ét megelĘzĘen) a Koszovói Köztársaság területén
kiállított jármĦvezetĘi engedélyek és azok fénymásolatai;
a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság vagy a volt Jugoszláv Szövetségi
Köztársaság által (1999. június 10-ét megelĘzĘen) a Koszovói Köztársaság területén
kiállított bármely egyéb okmány és annak fénymásolata, amely tanúsítja a Koszovói
Köztársaság területén lévĘ születési helyet, vagy állandó lakcímet;
bármely egyéb okmány és annak fénymásolata, amely tanúsítja a Koszovói
Köztársaság területén lévĘ születési helyet, vagy állandó lakcímet;
az érintett személy bírósági vagy államigazgatási eljárás keretében tett hivatalos
nyilatkozata.
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6. melléklet
VISSZAFOGADÁSI KÉRELEM
[A megkeresĘ SzerzĘdĘ Fél címere]

[A megkeresett SzerzĘdĘ Fél címere]

…………………………………………
(A megkeresĘ hatóság megjelölése)

…………………………………………
(Hely és idĘ)

Hivatkozás: …
……………………………..
Címzett
………………………………………
(A megkeresett hatóság megjelölése)
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VISSZAFOGADÁSI KÉRELEM
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén
jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás 4. cikke alapján
A. Személyes adatok

Fénykép
1. Teljes név (kérjük, húzza alá a vezetéknevet):
……………………………………………………………..
2. Leánykori név:
……………………………………………………………...
3. Anyja/apja neve
...............................................................................................
4. Születési idĘ és hely:
………………………………………………………………
5. Ha ismert, az utolsó lakcím, vagy a származási országbeli lakcím:
…………………………………………………………………………………………………..
6. Állampolgárság és nyelv:
………………………………………………………………
7. Családi állapot:
házas
egyedülálló
elvált
özvegy
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Amennyiben házas:
a házastárs neve: ……………………………………………….
Gyermekei (adott esetben) neve és életkora: …………………………..
…………………………………………………………………
8. Nem és fizikai tulajdonságok (magasság, szemszín, megkülönböztetĘ jegyek stb.):
…………………………………………………………………
9. Álnév vagy felvett név (korábbi nevek, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek):
…………………………………………………………………
10. Az utolsó lakcím a megkeresĘ országban:
…………………………………………………………………
B. MELLÉKELT BIZONYÍTÉKOK
1. ………………………………………………………………
(Útlevél száma)
…………………………………………………………………
(a kiállítás ideje és helye)
…………………………………………………………………
(kiállító hatóság)
………………………………………………………………….
(érvényesség lejárta)
2. ……………………………………………………………….
(személyazonosító igazolvány száma)
…………………………………………………………………
(a kiállítás ideje és helye)
…………………………………………………………………
(kiállító hatóság)
………………………………………………………………….
(érvényesség lejárta)
3. ……………………………………………………………….
(jármĦvezetĘi engedély száma)
…………………………………………………………………
(a kiállítás ideje és helye)
…………………………………………………………………
(kiállító hatóság)
………………………………………………………………….
(érvényesség lejárta)
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4. ……………………………………………………………….
(egyéb hivatalos okmány száma)
…………………………………………………………………
(a kiállítás ideje és helye)
…………………………………………………………………
(kiállító hatóság)
………………………………………………………………….
(érvényesség lejárta)
C. AZ ÁTADANDÓ SZEMÉLLYEL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES KÖRÜLMÉNYEK
1. Egészségi állapota
(pl. esetleges hivatkozás speciális orvosi kezelésre; a betegség latin neve):
…………………………………………………………………………………………………
2. Különösen veszélyes személy
(pl. súlyos bĦncselekmény gyanúsítottja; agresszív magatartás jelzése):
…………………………………………………………………………………………………
D. ÉSZREVÉTELEK
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
(Aláírás /BélyegzĘ)
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7. melléklet
ÁTSZÁLLÍTÁSI KÉRELEM
[A megkeresĘ SzerzĘdĘ Fél címere]

[A megkeresett SzerzĘdĘ Fél címere]

…………………………………………
(A megkeresĘ hatóság megjelölése)

…………………………………………
(hely és idĘ)

Hivatkozás: …
……………………………..
Címzett
………………………………………
(A megkeresett hatóság megjelölése)
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ÁTSZÁLLÍTÁSI KÉRELEM
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya között az államaik területén
jogellenesen tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló Megállapodás 8. cikke alapján
A. Személyes adatok

Fénykép
1. Teljes név (kérjük, húzza alá a vezetéknevet):
……………………………………………………………..
2. Leánykori név:
...............................................................................................
3. Születési idĘ és hely:
………………………………………………………………
4. Nem és fizikai tulajdonságok (magasság, szemszín, megkülönböztetĘ jegyek stb.):
………………………………………………………………
5. Állampolgárság és nyelv:
…………………………………………………………………
6. Álnév vagy felvett név (korábbi nevek, egyéb használt/ismert nevek vagy felvett nevek):
…………………………………………………………………
7. Úti okmány típusa és száma:
…………………………………………………………………
B. AZ ÁTSZÁLLÍTÁS LEBONYOLÍTÁSA
1. Az átszállítás módja
igél Լ

idlöfzarázs Լ
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2. Célállam
.............................................................................................................................……………
3. Lehetséges egyéb tranzitállamok
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4. Javasolt határátkelĘhely, az átszállítás napja és idĘpontja, valamint az esetleges
kísérĘszemélyek:
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..……………………………………………………
5. Az átadás biztosított bármely egyéb tranzitállamban vagy a célállamban:
igen

nem

6. Bármely esetleges ok az átszállítás elutasítására
igen

nem

C. ÉSZREVÉTELEK
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
(Aláírás /BélyegzĘ)
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m

N0. 000
NO.
000

Koszoovói Köztárrsaság
Belü
ügyminisztéérium
KÜLFÖL
LDIEK SZÁ
ÁMÁRA K
KIÁLLÍTOTT ÚTI OK
KMÁNY
__________
__________
_____
___________________________
Kiállításs oka
__________
__________
_____
___________________________
Utazás céélja
__________
__________
____
___________________________
Név és vezzetéknév (leeánykori néév)
__________
__________
_____
___________________________
Szzületési hely
y és idĘ
__________
__________
______
___________________________
Á
Állampolgár
rság
mekek számára:
16 év allatti gyerm
__________
__________
__________
____________________
_______
___________________________
Név és vvezetéknév
Szzületési hely
y és idĘ
__________
__________
__________
________________
___________________________
Kiállításs napja és érvényesség
é
lejárta:
M
yi és Migrácciós FĘosztáály
Határrenndészeti, Menekültügy
Kiállító Hatóság
____
__________
____________________
_______
Aláírás és bélyegzĘ
Vízumok
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AGREEMENT
between the Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo on
the readmission of persons residing illegally on the territory of their States
the Government of Hungary and the Government of the Republic of Kosovo (hereinafter
referred to separately as the Contracting Party, together as the Contracting Parties);
desiring to strengthen their cooperation in order to combat illegal immigration more
effectively;
driven by the desire to mutually ease the readmission and transit of persons staying illegally in
the territories of their States;
emphasizing that this Agreement shall be without prejudice to their rights, obligations and
responsibilities arising from international law; in particular from the Geneva Convention of
28 July 1951 relating to the Status of Refugees as amended by the New York Protocol of 31
January 1967; the New York Convention of 28 September 1954 relating to the Status of
Stateless Persons and the Convention of 10 December 1984 against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;
acting in the spirit of reciprocity and co-operation;
confirming their willingness to promote voluntary returns and facilitate the reintegration of
persons concerned by virtue of their national legislation;
have agreed as follows:
SECTION I
Readmission obligation
Article 1
Readmission of own nationals
(1) Each Contracting Party, upon application of the other Contracting Party, without further
formalities other than provided for in this Agreement, shall readmit to the territory of its State
those persons who do not or no longer fulfill the conditions for entry into or residence on the
territory of the State of the requesting Contracting Party, provided that it is proved or validly
presumed that these persons are nationals of the requested Contracting Party.
(2) The same shall apply to persons who, after entering the territory of the requesting
Contracting Party, have been deprived of or who have renounced the nationality of the
requested Contracting Party unless if to such persons are guaranteed the acquisition of
citizenship by the requesting Contracting Party or other states.
(3) Each Contracting Party, upon application of the other Contracting Party shall readmit also
the minor unmarried children of the readmitted person and the spouse of the readmitted
person who holds a citizenship other than the requested Contracting Party, unless they have
the right to residence in the territory of the requesting Contracting Party.
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(4) Nationality of the requested Contracting Party may be proven by any of the documents
listed in Annex 1 to this Agreement. If such documents are presented, the requested
Contracting Party shall recognize the nationality without further investigation being required.
Proof of nationality cannot be furnished through forged or falsified documents.
(5) Nationality of the requested Contracting Party may be presumed on the basis of any of the
documents listed in Annex 2 to this Agreement even if their period of validity has expired. If
such documents are presented, the requested Contracting Party shall deem the nationality to
be proven, unless it can prove otherwise on the basic of an investigation with participation of
the competent authorities of the requesting Contracting Party. Nationality cannot be presumed
or proven through forged or falsified documents.
(6) If none of the documents listed in Annexes 1 or 2 can be presented, the competent
diplomatic representation of the requested Contracting Party shall interview the person to be
readmitted within a maximum of 5 (five) working days, in order to establish his or her
nationality. This time limit begins with the date of receipt of the request for interview.
(7) The requested Contracting Party shall, as necessary and without delay and free of charge,
issue the person whose readmission has been accepted a travel document; this is irrespective
of the will of the person to be readmitted. If, for legal or factual reasons, the person concerned
cannot be transferred within the period of validity of the travel document that was initially
issued, the requested Contracting Party shall, within 14 (fourteen) calendar days, extend the
validity of the travel document or, where necessary, issue a new travel document with the
same period of validity. If the requested Contracting Party is the Republic of Kosovo, and it
has not within 14 calendar days extended the validity or where necessary renewed the travel
document, the requesting Contracting Party issues the person whose readmission has been
accepted an EU standard travel document for expulsion purposes in line with the form set out
in EU Council Recommendation of 30 November 1994.
(8) If the requested Contracting Party is the Republic of Kosovo and the travel document set
out in paragraph (7) has not been issued and transferred within 5 (five) working days after the
requested Contracting Party has given a positive reply to the readmission application the
requesting Contracting Party issues the person whose readmission has been accepted an EU
standard travel document for expulsion purposes in line with the form set out in EU Council
Recommendation of 30 November 1994.
(9) If the requested Contracting Party is Hungary and the travel document set out in paragraph
(7) has not been issued and transferred within 5 (five) working days after the requested
Contracting Party has given a positive reply to the readmission application the requesting
Contracting Party issues the person whose readmission has been accepted a travel document
for foreigners as foreseen by Annex 8.
Article 2
Readmission of third-country nationals and stateless persons
(1) The requested Contracting Party, upon application by the requesting Contracting Party and
without further formalities other than those provided for by this Agreement, shall readmit to
its territory third-country nationals or stateless persons who do not, or no longer, fulfill the
conditions in force for entry to or stay on the territory of the requesting Contracting Party
provided that it is proved by any of the documents listed in Annex 3 to this Agreement or
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presumed on the basis of prima facie evidence listed in Annex 4 to this Agreement, that such
persons:
a) illegally entered the territory of the requesting Contracting Party coming directly by
air from the territory of the requested Contracting Party;
b) at the time of entry held a valid residence permit issued by the requested Contracting
Party; or
c) at the time of entry held a valid visa issued by the requested Contracting Party and
entered the territory of the requesting Contracting Party coming directly by air from
the territory of the requested Contracting Party.
(2) The Kosovar Contracting Party, upon application by the Hungarian Contracting Party shall
readmit all persons who have a Kosovar origin without acquiring the nationality of the
Republic of Kosovo and do not, or no longer, fulfill the conditions in force for entry to or stay
on the territory of the Hungarian Contracting Party, provided that it is proved or presumed by
any documents that such persons were born or had a permanent residence in the sovereign
territory of the Republic of Kosovo. The place of birth or permanent residence in the
sovereign territory of the Republic of Kosovo can be presumed on the basis of any documents
listed in Annex 5 proofing prima facie the place of birth or permanent residence issued by the
former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and former Federal Republic of Yugoslavia
(issued before 10 June 1999) within the territory of the Republic of Kosovo which may help
to prove the place of birth or permanent residence of the person concerned in the sovereign
territory of the Republic of Kosovo.
(3) The conditions for the readmission of third-country nationals and stateless persons
pursuant to paragraph 1 of this Article may be:
(a) proven by any of the documents listed in Annex 3 to this Agreement. If such documents
are presented, the requested Contracting Party shall recognize the illegal entrance on the
territory of the requesting Contracting Party from its territory;
(b) presumed on the basis of any of the documents listed in Annex 4 to this Agreement. If
such documents are presented, the requested Contracting Party shall carry out a verification
and shall give an answer within a maximum of 30 (thirty) calendar days. In the event of a
positive answer, or if no answer is given when the time limit has expired, the requested
Contracting Party shall recognize the illegal entrance on the territory of the requesting
Contracting Party from its territory.
(4) The unlawfulness of the entry to the territory of the requesting Contracting Party shall be
proven by means of the travel documents of the person concerned in which the necessary visa
or other residence permit for the territory of the requesting Contracting Party are missing. A
duly motivated statement by the requesting Contracting Party that the person concerned has
been found not having the necessary travel documents, visa or residence permit shall likewise
provide prima facie evidence of the unlawful entry, presence or residence.
(5) Proof of the conditions for readmission of third-country nationals and stateless persons
cannot be furnished through forged or falsified documents.
(6) The requested Contracting Party, upon application of the other Contracting Party shall
readmit also the minor unmarried children of the readmitted person and the spouse of the
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readmitted person who holds another citizenship, unless they have the right to residence in the
territory of the requesting Contracting Party.
(7) The readmission obligation in paragraph 1 shall not apply if:
(a) the third country national or stateless person has only been in airside transit via an
international airport of the requested Contracting Party;
(b) the requesting Contracting Party has issued to the third country national or stateless person
a visa or residence authorization before or after entering its territory unless:
(i)
(ii)
(iii)

that person is in possession of a visa or residence authorization, issued by the
requested Contracting Party, which has a longer period of validity; or
the visa or residence authorization issued by the requesting Contracting Party has
been obtained by using forged or falsified documents;
the person fails to fulfill any condition determined by a visa.

(c) the third country national or stateless person have left the territory of the State of the
requested Contracting Party and entered the territory of the State of the requesting Contracting
Party from the territory of a third country to which the requesting Contracting Party is capable
of returning the third country national or stateless person concerned under international
agreement; or
(d) refugee status of the third country national or stateless person has been recognized by the
requesting Contracting Party pursuant to the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to
the Status of Refugees as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, or who are
stateless persons under the New York Convention of 28 September 1954 relating to the Status
of Stateless Persons; or
(e) the requested Contracting Party has expelled the third country national or stateless person
with a final decision and transferred to the country of origin or any other third country.
(8) After the requested Contracting Party has given a positive reply to the readmission
application, the requesting Contracting Party issues the person whose readmission has been
accepted a travel document recognized by the requested Contracting Party. If the requesting
Contracting Party is Hungary this travel document is the EU standard travel document for
expulsion purposes in line with the form set out in EU Council Recommendation of 30
November 1994. If the requesting Contracting Party is Republic of Kosovo this travel
document is the travel document for foreigners as foreseen in Annex 8.
Article 3
Readmission in error
The requesting Contracting Party shall take back any person readmitted by the requested
Contracting Party if it is established, within a period of 3 months after the transfer of the
person concerned, that the requirements laid down in Articles 1 and 2 paragraphs (1)-(3) have
not been met, or the conditions contained in Article 2 paragraph (7) do apply.
In such cases the procedural provisions of this Agreement shall apply mutatis mutandis and
the requested Contracting Party shall also communicate all available information relating to
the actual identity and nationality of the person to be taken back.
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SECTION II
Readmission procedure
Article 4
Readmission application
(1) Subject to paragraph (2), any transfer of a person to be readmitted on the basis of one of
the obligations contained in Articles 1 to 3 shall require the submission of a readmission
application to the competent authority of the requested Contracting Party.
(2) If the person to be readmitted is in possession of a valid travel document or identity card
and, in the case of third country nationals or stateless persons, a valid visa or residence permit
of the requested Contracting Party, the transfer of such person can take place without the
requesting Contracting Party having to submit a readmission application.
(3) Without prejudice to paragraph (2), if a person has been apprehended in the border region
of the requesting Contracting Party within 48 (forty eight) hours from illegally crossing the
border of the requesting Contracting Party directly from the territory of the requested
Contracting Party, the requesting Contracting Party may submit a readmission application
within 2 (two) days following this persons apprehension (accelerated procedure).
(4) The readmission application shall contain the following information:
(a) all available particulars of the person to be readmitted (e.g. given names, surnames,
mother’s/father’s name, date and place of birth, sex and the last place of residence)
(b) means of evidence regarding nationality, the conditions for the readmission of thirdcountry nationals and stateless persons.
(5) Where necessary, the readmission application should also contain the following
information:
(a)
a statement indicating that the person to be transferred may need help or care, provided
the person concerned has explicitly consented to the statement;
(b)
any other protection or security measure which may be necessary in the individual
transfer case.
(6) A common form to be used for readmission applications is attached as Annex 6 to this
Agreement.
Article 5
Time limits
(1) The application for readmission must be submitted to the competent authority of the
requested Contracting Party within a maximum of one year after the requesting Contracting
Party’s competent authority has gained knowledge that a national of the requested contracting
party, a third-country national or a stateless person does not, or does no longer, fulfill the
conditions in force for entry, presence or residence.
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Readmission obligation shall not arise in case if the readmission application regarding such
persons is submitted after the expiry of the mentioned term. Where there are legal or factual
obstacles to the application being submitted in time, the time limit shall, upon request, be
extended up to 30 (thirty) calendar days.
(2) With the exception of the time limits mentioned in Article 1(6) a readmission application
shall be replied to by the requested Contracting Party without undue delay, and in any event
(a) in case of own nationals, within 15 (fifteen) calendar days after the date of receipt of such
application. Where there are legal or factual obstacles to the application being replyed to in
time, the time limit shall upon during motivated request be extended in all cases up to a
maximum of 30 (thirty) calendar days.;
(b) in case of third-country nationals and stateless persons, within 30 (thirty) calendar days at
the latest
(c) in the case of a readmission application submitted under the accelerated procedure as
defined in Article 4(3), a reply has to be given within two working days
upon the date of the receipt of the application.
(3) If there was no reply within the time limits referred to in paragraph (2) of this Article, the
readmission shall be deemed to have been agreed to.
(4) Following the positive reply of the requested Contracting Party or the expiry of due dates
contained in paragraph (2), the requested Contracting Party shall readmit
(a) its own nationals without delay but within 15 (fifteen) working days at the latest;
(b) third-country nationals and stateless persons without delay but within 20 (twenty) working
days at the latest.
(5) The requesting Contracting Party shall notify in writing the requested Contracting Party at
least 3 (three) working days before the transfer takes place.
(6) Upon the request of the requesting Contracting Party, the time limits fixed in paragraph
(4) may be extended one time because of legal obstacles related to the transfer and only until
their elimination.
(7) Reasons for refusal of a readmission request shall be given to the requesting Contracting
Party.
Article 6
Transfer modalities and modes of transportation
(1) Before the transfer of a person, the competent authorities of the requesting Contracting
Party and the requested Contracting Party shall make arrangements in writing in advance
regarding the transfer date, the point of entry, possible escorts and other information relevant
to the transfer.
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(2) Transportation shall be allowed by air or land. Transfer by air shall not be restricted to the
use of the national carriers of the requesting Contracting Party or the requested Contracting
Party and may take place by using scheduled flights as well as charter flights. In case of need
for escorts, such escorts shall not be restricted to authorized persons of the requesting
Contracting Party, provided that they are authorized persons from any Contracting Party.
SECTION III
Transit operations
Article 7
Principles
(1) The Contracting Parties should restrict the transit of third-country nationals or stateless
persons to cases where such persons cannot be returned to the country of destination directly.
(2) The Contracting Parties shall permit the transit of third-country nationals or stateless
persons by air under escort through their respective territories if the other Contracting Party so
requests and their transit through the possible states of transit and their entry into the state of
destination is guaranteed. In this case, the visa of the requested Contracting Party shall not be
required.
(3) The requesting Contracting Party shall assume full responsibility for taking back the
person referred to in paragraph (1) if, for any reason, his/her transit or entry into the state of
destination cannot be carried out.
(4) The transit of third-country nationals or stateless persons shall take place only through
border crossing points authorized by the Contracting Parties for the crossing of their
respective borders.
(5) Transit shall not be requested or it may be denied if it may be validly assumed that:
(a) the third-country national or stateless persons concerned poses a threat to national security,
public order, public health or international relations of the requested Contracting Party; or
(b) the third-country national or stateless persons concerned runs the real risk of being
subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment or the death penalty
or of persecution because of his/her race, religion, nationality, membership of a particular
social group or political conviction in the State of destination or another state of transit; or
(c) if the third-country nationals or stateless persons concerned shall be subject to criminal
sanctions in the requested Contracting Party or in another state of transit except criminal
sanctions against illegal border crossing.
(6) The requesting Contracting Party shall provide for all the valid permissions and valid
tickets required for travelling to the State of destination and through the territories of the
possible States of transit as well as the statement of admission from the State of destination.
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Article 8
Transit procedures
(1) An application for transit operations must be submitted to the competent authority of the
requested Contracting Party in writing and is to contain the following information:
(a) type of transit (by air, land ), route of transit, other States of transit, if any, and the State of
final destination;
(b) the particulars of the person concerned (given name, surname, maiden name, other names
used/by which known or aliases, date of birth, sex and where possible – place of birth,
nationality, language, type and number of travel document);
(c) envisaged point of entry, time of transfer and possible use of escorts;
(d) a declaration that in the view of the requesting Contracting Party the conditions pursuant
to Article 7(3) are met, and that no reasons for a refusal pursuant to Article 7(5) are known of.
A common form to be used for transit applications is attached as Annex 7 to this Agreement.
(2) The requested Contracting Party shall, within 10 (ten) calendar days after receiving the
application and in writing, inform the requesting Contracting Party of its consent to the transit
operation, confirming the point of entry and the envisaged time of admission, or inform it of
the transit refusal and of the reasons for such refusal.
(3) If the transit operation takes place by air, the person to be readmitted and possible escorts
shall be exempted from having to obtain an airport transit visa.
(4) The competent authorities of the requested Contracting Party shall, subject to mutual
consultations, assist in the transit operations, in particular through the surveillance of the
persons in question and the provision of suitable amenities for that purpose.
SECTION IV
Costs
Article 9
Costs
(1) The costs of transporting persons to be readmitted pursuant to Articles 1 and 2 up to the
State border of the requested Contracting Party and the costs of an eventual repeated
readmission shall be borne by the requesting Contracting Party.
(2) In case of readmission in error in accordance with Article 3 of this Agreement, the
requesting Contracting Party shall cover all costs incurred in connection with readmission.
(3) In accordance with the provisions of Articles 7 and 8 of this Agreement, all costs arising
from the transit of third-country nationals or stateless persons under escorts and from eventual
repeated readmission shall be borne by the requesting Contracting Party.
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SECTION V
Data protection and Non-affection clause
Article 10
Protection of personal data
(1) The processing and treatment of personal data necessary for the implementation of this
Agreement shall be subject to the national laws of Contracting Parties and to the provisions of
this Agreement.
(2) The following principles shall apply for the protection of personal data:
(a) The range of data requested, the purpose and legal basis of their use shall be indicated in
the request for the transfer of personal data. Upon the application of the transferring
Contracting Party, the receiving Contracting Party shall furnish information on the use of the
personal data transferred;
(b) Personal data may be passed exclusively to the competent authorities responsible for the
implementation of this Agreement. Transmission of the data to other authorities may be
carried out only with the prior written consent of the transferring Contracting Party.
(c) The transferring Contracting Party shall be responsible for the validity and accuracy of the
data transferred. Should it be established that erroneous data or data that should not have been
transferred were transferred, the receiving Contracting Party shall be immediately notified of
this fact and this Party shall take immediate steps to correct erroneous data or delete the data
that should not have been transferred.
(d) Upon his/her application, information shall be provided to the person concerned about the
data processed in relation to his/her person, the purpose of planned use and to whom his/her
data were transferred and for what purpose. The obligation providing information may only
be refused if that is permitted by the domestic legislation of the transferring Contracting Party.
The person concerned may request the correction or deletion of his/her personal data if it is
established that erroneous data or data that should not have been transferred were transferred.
(e) The transferring Contracting Party shall communicate the time limits for deleting data
specified in its domestic legislation on data protection in force. The data received shall be
deleted if the purpose of use indicated upon the transfer is implemented, the due date enabling
the processing of data according to the laws of the transferring Contracting Party has expired
or the transferring Contracting Party requests their deletion.
(f) The Contracting Parties shall maintain records of the transfer, receipt and deletion of
personal data, which shall contain the names of the agency and the person transferring and
receiving the data as well as the fact and the date of transfer (reception) and of deletion of
data.
(3) The Contracting Parties may transfer exclusively the following personal data to one
another:
(a) the particulars of the person concerned and, if necessary, of the members of his/her family
(surnames, given names, any previous names, other names used/by which known or aliases,
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mother’s/father’s name, place and date of birth, sex, current and any previous nationality and
residence);
(b) data of the passport or any other travel document or the identity card (number, date of
issuance, issuing authority, place of issuance, period of validity);
(c) data of any visa or residency permit issued by the competent authorities of either of the
Contracting Parties or a third country;
(d) list of acts violating the rules for entry into and reside on the territory of the requesting
Contracting Party;
(e) acts constituting legal impediments to readmission or transit;
(f) data concerning the planned date and place of readmission/transfer, indicating the route;
(g) in case of third-country nationals the data of the present or earlier asylum application or
application for stateless status as well as the recognition of refugee status or statelessness.
Article 11
Non-affection clause
(1) This Agreement shall be without prejudice to the rights, obligations and responsibilities of
each Contracting Party arising from International Law or Conventions, directly or indirectly
and, in particular, from:
 the Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948,
 the European Convention of 4 November 1950 for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms,
 the Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 on the Status of
Refugees,
 the International Covenant on Civil and Political Rights of 19 December 1966 and
 international instruments on extradition.
(2) This Agreement shall be without prejudice to the obligations and responsibilities of
Hungary arising from its membership of the European Union. The provisions of this
Agreement shall not be quoted or interpreted in part or in full as abrogating, amending or
prejudicing in any way the obligations and responsibilities of Hungary arising in particular
from the Accession Treaty, the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning
of the European Union, and generally the primary and secondary legislation of the European
Union.
(3) Nothing in this Agreement shall prevent the return of a person under other formal or
informal arrangements.
(4) This Agreement shall not apply in the case of extradition and legal aid aimed at
transferring the sentenced persons between the States of the Contracting Parties.
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SECTION VI
Implementation
Article 12
Implementation of the Agreement
The implementation of this Agreement shall be regulated by the ministers responsible of the
Contracting Parties in an Implementing Protocol in which they shall specify in particular:
(a) designation of the competent authorities and ways of mutual communication;
(b) international border crossing points designated for the readmission or transit of persons;
(c) detailed rules of the readmission procedure,
(d) modalities and rules of the reimbursement of costs specified in Article 9 of this
Agreement.
Article 13
Settlement of disputes
The competent authorities of the Contracting Parties shall settle any disputes that may arise
regarding the interpretation or application of this Agreement amicably, by way of direct
negotiations, should they be unsuccessful, then through diplomatic channels.
Article 14
Suspension of the operation of the Agreement
(1) With the exception of the provisions contained in Article 1, either of the Contracting
Parties may suspend the application of this Agreement in part or in full for a temporary period
for reasons of public order, public security or public health.
(2) The Contracting Parties shall immediately notify each other through diplomatic channels
on the introduction and termination of the measures referred to in paragraph (1). The
suspension of application of the Agreement shall become effective on the day following the
receipt of the relevant diplomatic note by the other Contracting Party.
Article 15
Final provisions
(1) This Agreement is concluded for an unlimited period of time.
(2) This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following the date when
the Contracting Parties have notified each other on the completion of the internal legal
procedures required for the expression of their consent to be bound by the Agreement.
(3) This Agreement may be amended by mutual consent of the Contracting Parties.
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(4) Either of the Contracting Parties may denounce this Agreement in writing via diplomatic
channels. The Agreement shall cease to be in force on the sixtieth (60th) day following receipt
of the notification on denunciation by the other Contracting Party.
(5) Annexes 1 to 8 shall form an integral part of this Agreement.
Done at _______________, on the ______ day of _______, ______ in two original copies, in
Hungarian, Albanian, Serbian and English languages; all texts being equally authentic. In case
of differences in the interpretation of the Agreement, the English text shall prevail.
For the Government of Hungary

For the Government of the Republic of
Kosovo
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ANNEX 1
List of documents considered as proof of nationality
For the Republic of Hungary:
- passports of any kind (ordinary passports, diplomatic passports, official passports)
- national identity cards (including temporary and provisional ID cards)
- citizenship certificates
- birth certificates
- seaman’s passport
For the Republic of Kosovo:
- passports of any kind (ordinary passports, diplomatic passports, official passports)
- national identity cards
- citizenship certificates
- birth certificates
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ANNEX 2
Common list of documents considered as prima facie evidence of nationality
For Hungary:
- expired documents listed in Annex 1 to this Agreement
- photocopies of any of the documents listed in Annex 1 to this Agreement,
- driving licenses or photocopies thereof,
- military service booklets
- statements by witnesses,
- statements made by the person concerned and language spoken by him or her, including the
results of any official test conducted to establish the person’s nationality. For the purpose of
this Annex, the term "official test" is defined as a test commissioned or conducted by the
authorities of the requesting State and validated by the requested State,
- Personal biometric data such as fingerprints, eye retinas and irises, voice patterns, facial
patterns and hand measurements data or result of a DNA test,
- a positive response dating from over one year ago to the readmission application,
- any other document which may help to establish the nationality of the person concerned,
For the Republic of Kosovo:
- expired documents listed in Annex 1 to this Agreement;
- photocopies of any of the documents listed in Annex 1 to this Agreement,
- driving licenses issued by the Republic of Kosovo or by the United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo (UNMIK) or photocopies thereof,
- Travel documents issued by the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
(UNMIK) or photocopies thereof
- identity cards issued by the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
(UNMIK) or photocopies thereof
- Birth certificate issued by the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo
(UNMIK) or photocopies thereof
- identity card issued by the Kosovo Security Force
- statements by witnesses,
- statements made by the person concerned and language spoken by him or her, including the
results of any official test conducted to establish the person’s nationality. For the purpose of
this Annex, the term "official test" is defined as a test commissioned or conducted by the
authorities of the requesting State and validated by the requested State,
- Personal biometric data such as fingerprints, eye retinas and irises, voice patterns, facial
patterns and hand measurements data or result of a DNA test,
- a positive response dating from over one year ago to the readmission application,
- any other document which may help to presume the nationality of the person concerned,
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ANNEX 3
Common list of documents considered as proof of the conditions for the readmission of
third-country citizens and stateless persons
- valid visa and/or residence authorization issued by the requested Contracting Party,
-entry/departure stamps or similar endorsement in the travel document of the person
concerned or other evidence of entry/departure,
- official statements made, in particular, by border authority staff of the Requesting State and
other witnesses who can testify to the person concerned crossing the border,
-named tickets of air, train, coach passages, which testify to the presence and the itinerary of
the person concerned from the territory of the requested Contracting Party directly to the
territory of the requesting Contracting Party,
- passenger lists of air, train, coach passages which testify to the presence and the itinerary of
the person concerned from the territory of the requested Contracting Party directly to the
territory of the requesting Contracting Party ,
- information showing that the person concerned has used the services of a courier or travel
agency,
- official statements by the person concerned in judicial or administrative proceedings.
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ANNEX 4
Common list of documents considered as prima facie evidence of the conditions for the
readmission of third-country citizens and stateless persons
- Photocopies of valid visa and/or residence permit issued by the requested Contracting Party,
- Photocopies of entry/departure stamps or similar endorsement in the travel document of the
person concerned or other evidence of entry/departure,
- documents, certificates and bills of any kind (e.g. hotel bills, appointment cards for
doctors/dentists, entry cards for public/private institutions, car rental agreements, credit card
receipts, etc.) which clearly show that the person concerned stayed on the territory of the
requested Contracting Party,
- description issued by the relevant authorities of the requesting Contracting Party, of place
and circumstances under which the person concerned has been intercepted after entering the
territory of that Contracting Party,
- information related to the identity and/or stay of a person which has been provided by an
international authorities or non-governmental organization,
- reports/confirmation of information by family members, travelling agencies, etc.,
- statement by the person concerned.
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ANNEX 5
List of documents considered as prima facie evidence of the conditions for the
readmission of persons, who were born or had a permanent residence in the sovereign
territory of the Republic of Kosovo

- birth certificates issued by the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and former
Federal Republic of Yugoslavia (issued before 10 June 1999) within the territory of the
Republic of Kosovo, or photocopies thereof,
- driving licenses issued by the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and former
Federal Republic of Yugoslavia (issued before 10 June 1999) within the territory of the
Republic of Kosovo, or photocopies thereof,
- any other document proofing place of birth or permanent residence in the territory of the
Republic of Kosovo issued by the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia and
former Federal Republic of Yugoslavia (issued before 10 June 1999) within the territory of
the Republic of Kosovo, or photocopies thereof,
- other documents or certificates or photocopies thereof which point to place of birth or
permanent residence in the territory of the Republic of Kosovo,
- official statement by the person concerned in judicial or administrative proceedings.
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ANNEX 6
Readmission application
[Emblem of the requesting Contracting Party]

[Emblem of the requested Contracting
Party]

…………………………………………
(Designation of requesting authority)

…………………………………………
(Place and date)

Reference: …
……………………………..
To
………………………………………
(Designation of the requested authority)
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READMISSION APPLICATION
pursuant to Article 4 of the Agreement between the Government of Hungary and the
Government of the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing illegally on the
territory of their States
A. PERSONAL DETAILS

Photograph
1. Full name (underline surname):
……………………………………………………………..
2. Maiden name:
……………………………………………………………...
3. Mother’s/father’s name
...............................................................................................
4. Date and place of birth:
………………………………………………………………
5. Address of residence in the State of origin or permanent residence (if known):
…………………………………………………………………………………………………..
6. Nationality and language:
………………………………………………………………
7. Civil status:
married
single
divorced
widowed
If married:
name of spouse: ……………………………………………….
Names and age of children (if any): …………………………..
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…………………………………………………………………
8. Sex and physical description (height, colour of eyes, distinguishing marks, etc.):
…………………………………………………………………
9. Also known as (earlier names, other names used/by which known or aliases):
…………………………………………………………………
10. Address in the requesting Contracting Party:
…………………………………………………………………
B. MEANS OF EVIDENCE ATTACHED
1. ………………………………………………………………
(Passport No)
…………………………………………………………………
(date and place of issue)
…………………………………………………………………
(issuing authority)
………………………………………………………………….
(expiry date)
2. ……………………………………………………………….
(Identity card No)
…………………………………………………………………
(date and place of issue)
…………………………………………………………………
(issuing authority)
………………………………………………………………….
(expiry date)
3. ……………………………………………………………….
(Driving licence No)
…………………………………………………………………
(date and place of issue)
…………………………………………………………………
(issuing authority)
………………………………………………………………….
(expiry date)
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4. ……………………………………………………………….
(Other official document No)
…………………………………………………………………
(date and place of issue)
…………………………………………………………………
(issuing authority)
………………………………………………………………….
(expiry date)
C. SPECIAL CIRCUMSTANCES RELATING TO THE TRANSFEREE
1. State of health
(e.g. possible reference to special medical care; Latin name of disease):
…………………………………………………………………………………………………
2. Indication of particularly dangerous person
(e.g. suspected of serious offence; aggressive behaviour):
…………………………………………………………………………………………………
D. OBSERVATIONS
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
(Signature
/Stamp)
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ANNEX 7
Transit application
[Emblem of the requesting Contracting Party]

[Emblem of the requested Contracting
Party]

…………………………………………
(Designation of requesting authority)

…………………………………………
(Place and date)

Reference: …
……………………………..
To
………………………………………
(Designation of the requested authority)

MAGYAR KÖZLÖNY

•

12527

2012. évi 82. szám

TRANSIT APPLICATION
pursuant to Article 8 of the Agreement between the Government of Hungary and the
Government of the Republic of Kosovo on the readmission of persons residing illegally on the
territory of their States
A. PERSONAL DETAILS

Photograph
1. Full name (underline surname):
……………………………………………………………..
2. Maiden name:
……………………………………………………………...
3. Date and place of birth:
………………………………………………………………
4. Sex and physical description (height, colour of eyes, distinguishing marks etc.):
…………………………………………………………………………………………………..
5. Nationality and language:
…………………………………………………………………
6. Also known as (earlier names, other names used/by which known or aliases):
7. Type and number of travel document:
…………………………………………………………………
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B. TRANSIT OPERATION
1. Type of transit
ria yb Լ

dnal yb Լ

2. State of final destination
.............................................................................................................................……………
3. Possible other States of transit
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
4. Proposed border crossing point, date, time of transfer and possible escorts
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………..……………………………………………………
5. Admission guaranteed in any other transit State and in the State of final destination
sey Լ

on Լ

6. Knowledge of any reason for a refusal of transit
sey Լ

on Լ

C. OBSERVATIONS
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..
(Signature /Stamp)
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(1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 2. és 3. §-a a Megállapodás 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e törvény 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak
ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter
gondoskodik.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2012. évi LXXXVIII. törvény
a termékek piacfelügyeletérõl*
Az Országgyûlés annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozatalra szánt és a már forgalomban lévõ, az európai uniós jog
hatálya alá tartozó termékek megfeleljenek az egészségre, a biztonságra, a fogyasztóvédelemre és más közérdekre vonatkozó
követelményeknek, garantálva egyúttal a belsõ piac zavartalan mûködését, továbbá egységes keretet biztosítva a piacfelügyelet
számára, az alábbi törvényt alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A törvény hatálya
1. §

(1) E törvényt a Magyarországon gyártott vagy forgalomba hozott, valamint forgalmazott termékek magyarországi
székhelyû gyártójára, importõrére, forgalmazójára, valamint a gyártó magyarországi székhelyû meghatalmazott
képviselõjére kell alkalmazni.
(2) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a szolgáltatás nyújtása során, azzal összefüggésben forgalmazott termékre is.
(3) E törvény hatálya nem terjed ki azon termékre, amely esetében a forgalmazó a termék forgalmazásakor egyértelmûen
közli a fogyasztóval és felhasználóval, hogy
a) a termék régiség, vagy
b) a terméket használat elõtt meg kell javítani, vagy helyre kell állítani.
(4) E törvény elõírásait abban az esetben kell alkalmazni, ha jogszabály nem tartalmaz e törvénytõl eltérõ rendelkezéseket.

2. Értelmezõ rendelkezések
2. §

E törvény alkalmazásában:
1. biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerûen elõrelátható használati feltételek
mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethetõ, elfogadhatónak
tekinthetõ, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintû védelmének megfelelõ legkisebb veszélyt
jelenti,
2. CE megfelelõségi jelölés: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 765/2008/EK Rendelet) 2. cikk 20. pontjában meghatározott
jelölés,
3. felhasználó: az önálló foglalkozási és gazdasági tevékenységi körébe esõ célok érdekében eljáró személy, aki
terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje,

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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4. fogyasztó: a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontjában
meghatározott fogalom, valamint az, akinek – önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül –
fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgalmazzák,
5. forgalmazás: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott fogalom,
6. forgalmazó: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személy, valamint
a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, ideértve az értékesítés, fogyasztás vagy használat
céljára akár ingyenesen, akár ellenérték fejében rendelkezésre bocsátó természetes vagy jogi személyt, valamint
a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságot,
7. forgalomba hozatal: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott fogalom,
8. forgalomból való kivonás: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 15. pontjában meghatározott intézkedés,
9. forgalomból való visszahívás: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 14. pontjában meghatározott intézkedés,
10. gazdasági szereplõ: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott fogalom,
11. gyártó: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom,
12. harmonizált szabvány: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány, amelynek
hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik,
13. használati és kezelési útmutató: maradandó formában a fogyasztó vagy a felhasználó számára a gyártó által
rendelkezésre bocsátott tájékoztatás a termék rendeltetésszerû és biztonságos használatának, felhasználásának,
eltarthatóságának és kezelésének módjáról,
14. honosított harmonizált szabvány: a nemzeti szabványként közzétett harmonizált szabvány,
15. importõr: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom,
16. kereskedelmi kommunikáció: az Fgytv. 2. § q) pontjában meghatározott fogalom,
17. Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer: az Európai Bizottság veszélyes termékek bejelentésére létrehozott
információs rendszere,
18. Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer: a piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti
ellenõrzéssel kapcsolatos adatok és beszerzett dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására szolgáló
adatbázis,
19. megfelelõséget igazoló dokumentum: a megfelelõségértékelési eljárás lefolytatását igazoló dokumentumok,
20. megfelelõségértékelés: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott eljárás,
21. megfelelõségértékelõ szervezet: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 13. pontjában meghatározott szervezet,
22. meghatalmazott képviselõ: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 4. pontjában meghatározott fogalom,
23. nem megfelelõ termék: az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusok vagy
a jogszabályok be nem tartásával gyártott vagy forgalmazott termék,
24. okmányhiányos termék: minden olyan termék, amely nem rendelkezik európai uniós harmonizációs jogi
aktusokban elõírt nyomtatott vagy elektronikus dokumentációval,
25. piacfelügyelet: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 17. pontjában meghatározott fogalom,
26. piacfelügyeleti hatóság: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott fogalom,
27. súlyos veszély: a piacfelügyeleti hatóság gyors beavatkozását igénylõ veszély, amely érinti vagy érintheti
a fogyasztók vagy a felhasználók életét, testi épségét és egészségét,
28. szabad forgalomba bocsátás: az a vámeljárás, amelynek eredményeként a nem közösségi áru elnyeri a közösségi
áru vámjogi helyzetét,
29. szolgáltatás: az Fgytv. 2. § g) pontjában meghatározott fogalom,
30. termék: minden olyan ingó dolog, amelyet fogyasztóknak és felhasználóknak szántak, és üzleti tevékenység
folyamán ellenszolgáltatás fejében vagy anélkül, új, használt vagy újra feldolgozott állapotban szállítottak vagy
bocsátottak rendelkezésre, kivéve az élelmiszer, a takarmány, az élõ növény vagy állat, az emberi eredetû
készítmény vagy a közvetlenül a növények vagy állatok reprodukciójához kapcsolódó növényi vagy állati eredetû
készítmény, továbbá a villamos energiáról, a földgázellátásról és a távhõszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá
tartozó termékek és szolgáltatások,
31. veszélyes termék: a biztonságos termék meghatározásának nem megfelelõ termék.
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II. FEJEZET
A TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ÉS FORGALMAZÁSÁNAK ALAPVETÕ KÖVETELMÉNYEI
3. A termék biztonságossági és megfelelõségi követelményei
3. §

(1) Csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és
a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelõ termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethetõ,
vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére.
(2) A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról.
(3) Az importõr és a forgalmazó nem hozhat forgalomba és nem forgalmazhat olyan terméket, amelyrõl tudja vagy
a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.
(4) Ahol jogszabály üzemeltetést, rendelkezésre bocsátást vagy használatba vételt említ, ott e törvény alkalmazásában
a forgalmazásra elõírt követelményeket kell alkalmazni.

4. §

(1) A termék biztonságosságát elsõsorban a következõk alapján kell megítélni:
a) a termék alapvetõ ismérvei, különösen összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, beszerelésére és
karbantartására, felhasználására vonatkozó elõírások,
b) a terméknek más termékre, valamint az egészségre és környezetre gyakorolt – az együttes használat során
ésszerûen várható – hatásai,
c) a termék külsõ megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, hulladékkezelési vagy más
tájékoztatója,
d) a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett – különösen a gyermek- és az idõskorú, valamint
a fogyatékkal élõ – fogyasztókra.
(2) Ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus a termék meghatározott tulajdonságai
tekintetében biztonságossági követelményeket határoz meg, az e követelményeknek megfelelõ terméket az ilyen
tulajdonságok tekintetében biztonságosnak kell tekinteni.
(3) A honosított harmonizált szabványban meghatározott biztonságossági követelményeknek megfelelõ termék
biztonságosságát a szabványban meghatározott tulajdonságok tekintetében vélelmezni kell.
(4) A termék biztonságosságának megítélését nem befolyásolja önmagában az a tény, hogy késõbb nagyobb biztonságot
nyújtó termék kerül forgalomba.
(5) Ha a kockázat figyelmeztetés nélkül nem észlelhetõ azonnal, a gyártó köteles a fogyasztót és a felhasználót írásban
figyelmeztetni olyan módon, hogy a fogyasztó és a felhasználó felmérhesse a termék rendeltetésszerû vagy ésszerûen
várható használatával járó veszélyt, illetve megtehesse a veszély elleni óvintézkedéseket. A figyelmeztetés nem
mentesíti a gazdasági szereplõt a termék biztonságosságával kapcsolatos kötelezettségei alól.
(6) Az importõr és a forgalmazó a jogszabályban meghatározottak szerint köteles elõsegíteni az általa forgalmazott
termék biztonságosságának ellenõrzését, és a veszélyek elkerülése érdekében a gyártókkal és a hatóságokkal
együttmûködni. Ennek során köteles különösen
a) a termék által jelentett veszélyekre vonatkozó tájékoztatás továbbadására,
b) a termék származási helyének megállapításához és forgalmazásának nyomon követéséhez szükséges
dokumentáció megõrzésére és rendelkezésre bocsátására, valamint
c) annak biztosítására, hogy a gyártó a forgalmazott termék biztonságosságát ellenõrizhesse.

4. Megfelelõségértékelési eljárás
5. §

(1) Amennyiben jogszabály egy termékre megfelelõségértékelési eljárás lefolytatását írja elõ, úgy e termék csak
a megfelelõségértékelési eljárás lefolytatását követõen hozható forgalomba és forgalmazható.
(2) A megfelelõségértékelési eljárást a jogszabályban meghatározott módon a gyártó köteles elvégezni vagy
elvégeztetni.
(3) Ha jogszabály egy termék forgalmazásához megfelelõséget igazoló dokumentumot ír elõ, úgy e termék csak
megfelelõséget igazoló dokumentummal hozható forgalomba. Jogszabály meghatározhatja azon termékek körét,
amelyek csak megfelelõséget igazoló dokumentummal együtt forgalmazhatók.
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5. A CE megfelelõségi jelölés
6. §

(1) Amennyiben jogszabály elõírja, hogy a terméket CE megfelelõségi jelöléssel kell ellátni, akkor a termék csak
a CE megfelelõségi jelölés feltüntetését követõen hozható forgalomba, valamint forgalmazható.
(2) A termék csak akkor látható el CE megfelelõségi jelöléssel, ha a termék az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelel.
(3) A CE megfelelõségi jelölést a gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének jól láthatóan és olvashatóan kell
feltüntetni. Tilos olyan egyéb jelölés, jel vagy felirat elhelyezése, amely összetéveszthetõ a CE megfelelõségi jelölés
jelentése vagy formája tekintetében.
(4) Tilos a CE megfelelõségi jelölés feltüntetése azon termékek esetében, ahol a jogszabály a CE megfelelõségi jelölés
feltüntetését nem követeli meg.

III. FEJEZET
A GAZDASÁGI SZEREPLÕ KÖTELEZETTSÉGEI
6. A gyártó kötelezettségei
7. §

(1) A gyártó a terméket akkor hozhatja forgalomba, amennyiben azt az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusokkal, e törvény elõírásaival összhangban és a jogszabályokban meghatározott
követelmények szerint tervezte és gyártotta.
(2) A gyártó feladata elkészíteni a termékre a jogszabályban elõírt mûszaki dokumentációt, elvégezni vagy elvégeztetni az
alkalmazandó megfelelõségértékelési eljárásokat.
(3) Amennyiben jogszabály elõírja, a CE megfelelõségi jelölés feltüntetését megelõzõen a gyártó vagy
a megfelelõségértékelõ szervezet kiállítja a megfelelõséget igazoló dokumentumot.
(4) A gyártó a (2) bekezdésben meghatározott mûszaki dokumentációt, valamint az 5. § (3) bekezdése szerinti
megfelelõséget igazoló dokumentumokat jogszabályban meghatározott ideig vagy amennyiben ezt jogszabály nem
határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától számított 5 évig köteles megõrizni.
(5) A gyártó folyamatosan köteles biztosítani a termék megfelelõségét a sorozatgyártás folyamán.
(6) Amennyiben jogszabály elõírja, a gyártó köteles a forgalomba hozatal elõtt a terméket bejelenteni.

8. §

(1) A gyártó, ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi
a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat,
a nem megfelelõ termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen
jellegû intézkedésérõl haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot.
(2) A gyártó köteles a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni. Az azonosító jelölésnek olyannak kell lennie, hogy
az alapján a termék pontosan beazonosítható legyen. A termék azonosító jelölése lehet a termék típus-, tétel-, modellvagy sorozatszáma, vagy más egyedi jelölése, amely megfelel ezen bekezdés követelményeinek.
(3) A gyártó köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és
a székhelyét.
(4) Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt az azonosító jelölés és a (3) bekezdésben
meghatározott adatok nem tüntethetõk fel magán a terméken, azokat jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában
a termék csomagolásán vagy a termék kísérõ dokumentációján kell megadni.
(5) Amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes
termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelezõ jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából
elfogadott jogszabály elõírja, a gyártó köteles mellékelni az ott meghatározott formában, módon és tartalommal
használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintõ figyelmeztetéseket a termékhez. A használati és
kezelési útmutatónak közérthetõnek és egyértelmûnek kell lennie.

9. §

(1) A gyártó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusokban vagy a jogszabályokban foglalt elõírásoknak, a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul köteles megtenni. A veszélyes terméket köteles a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint
egyidejûleg tájékoztatni a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések szükségességének okáról, a megtett
intézkedésekrõl és azok eredményérõl.
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(2) A gyártó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelõséget igazoló
dokumentumot, a hatóság kérésére annak hiteles, magyar nyelvû fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél
hosszabb határidõt is megállapíthat.
(3) Amennyiben a gyártó a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelõséget igazoló dokumentumot,
a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban meghatározott intézkedéseket elrendelni.
(4) A gyártó köteles együttmûködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett
azonnali intézkedések végrehajtásában.
(5) Amennyiben egy terméket az importõr vagy a forgalmazó saját neve, védjegye vagy kereskedelmi neve alatt hoz
forgalomba vagy forgalmaz, vagy a terméken olyan módosítást hajt végre, amely a termék biztonsági és megfelelõségi
jellemzõit befolyásolja, úgy e fejezet alkalmazásában gyártónak kell tekinteni, és a gyártóra vonatkozó kötelezettségek
terhelik.

7. A meghatalmazott képviselõ kötelezettségei
10. §

(1) A gyártó írásban meghatalmazott képviselõt bízhat meg. A megbízás nem terjedhet ki gyártásra, tervezésre, valamint
a mûszaki dokumentáció összeállítására.
(2) A meghatalmazott képviselõ megbízásának legalább az alábbi kötelezettségekre kell kiterjednie:
a) a piacfelügyeleti hatóság számára átadja a megfelelõséget igazoló dokumentumot és a mûszaki dokumentációt,
b) a piacfelügyeleti hatósággal együttmûködik a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében tett azonnali
intézkedések végrehajtásában.
(3) A meghatalmazott képviselõ a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumokat jogszabályban
meghatározott ideig vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor a termék forgalomba hozatalától
számított 5 évig köteles megõrizni.
(4) A meghatalmazott képviselõ köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelõséget
igazoló dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvû fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél
hosszabb határidõt is megállapíthat.

8. Az importõr kötelezettségei
11. §

(1) Az importõr kizárólag a 7. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények szerint tervezett és gyártott terméket
hozhat forgalomba.
(2) Az importõr a termék forgalomba hozatala elõtt köteles meggyõzõdni arról, hogy a gyártó elvégezte
a megfelelõségértékelési eljárást, összeállította a mûszaki dokumentációt, a terméken elhelyezte a jogszabály által
elõírt megfelelõségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelte hozzá a jogszabály által elõírt dokumentumokat, valamint
eleget tett a 8. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(3) Az importõr köteles a terméken feltüntetni a nevét, kereskedelmi nevét vagy bejegyzett kereskedelmi védjegyét és
a székhelyét. Az importõr által feltüntetett adatok nem takarhatják el a gyártó 8. § (3) bekezdése alapján feltüntetett
adatait.
(4) Amennyiben a termék mérete, kialakítása vagy egyéb sajátossága miatt a (3) bekezdésben meghatározott adatok nem
tüntethetõk fel magán a terméken, azokat jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában a termék csomagolásán vagy
a termék kísérõ dokumentációján kell megadni.
(5) Amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai Unió egyes
termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelezõ jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése céljából
elfogadott jogszabály elõírja, az importõr a termékhez mellékeli a használati és kezelési útmutatót, valamint
a biztonságot érintõ figyelmeztetéseket magyar nyelven. A mellékelt használati és kezelési útmutatónak
közérthetõnek és egyértelmûnek kell lennie, valamint tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által
csatolt idegen nyelvû használati és kezelési útmutató tartalmaz.
(6) Amennyiben jogszabály elõírja, az importõr köteles a forgalomba hozatal elõtt a terméket bejelenteni.

12. §

(1) Az importõr, ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi
a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat,
a nem megfelelõ termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen
jellegû intézkedésérõl haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot.
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(2) Az importõr, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusoknak, e törvény elõírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, valamint
veszélyes termék esetén egyidejûleg tájékoztatni a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságot az intézkedések
szükségességének okáról, a megtett intézkedésekrõl és azok eredményérõl.
(3) Az importõr a mûszaki dokumentációt, valamint az 5. § (3) bekezdése szerinti megfelelõséget igazoló
dokumentumokat jogszabályban meghatározott ideig vagy amennyiben ezt jogszabály nem határozza meg, akkor
a termék forgalomba hozatalától számított 5 évig köteles megõrizni.
(4) Az importõr köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelõséget igazoló
dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvû fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél hosszabb
határidõt is megállapíthat.
(5) Amennyiben az importõr a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelõséget igazoló
dokumentumot, a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban meghatározott
intézkedéseket elrendelni.
(6) Az importõr köteles együttmûködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása érdekében
tett azonnali intézkedések végrehajtásában.

9. A forgalmazó kötelezettségei
13. §

(1) A forgalmazó a termék forgalmazása során a szakmai gondosság követelményeit betartva jár el.
(2) A forgalmazó a termék forgalmazása elõtt köteles meggyõzõdni arról, hogy a terméken elhelyezték a jogszabály által
elõírt megfelelõségi jelölést és egyéb jelöléseket, mellékelték hozzá a jogszabály által elõírt megfelelõséget igazoló
dokumentumot, és amennyiben általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy az Európai
Unió egyes termékek forgalmazásának feltételeit harmonizáló kötelezõ jogi aktusa rendelkezéseinek átültetése
céljából elfogadott jogszabály elõírja, a használati és kezelési útmutatót, valamint arról, hogy a gyártó és az importõr
eleget tett a 8. § (2) és (3) bekezdésében és a 11. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(3) Ha a gyártó a 8. § (5) bekezdésében vagy az importõr a 11. § (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek nem tett
eleget, akkor azt a forgalmazó köteles pótolni.
(4) A forgalmazó a terméket addig nem forgalmazhatja, amíg meg nem gyõzõdött arról, hogy a termék megfelel
az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusoknak, e törvény elõírásainak és más
jogszabályoknak.

14. §

(1) A forgalmazó, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a termék nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó
európai uniós jogi aktusoknak, e törvény elõírásainak és más jogszabályoknak, a szükséges intézkedéseket
haladéktalanul köteles megtenni, adott esetben a veszélyes terméket a forgalomból kivonni, visszahívni, továbbá
veszélyes termék esetében egyidejûleg köteles errõl haladéktalanul tájékoztatni a gyártót, az importõrt, továbbá
tájékoztatnia kell a piacfelügyeleti hatóságot is, megjelölve az intézkedések szükségességének okát, a megtett
intézkedéseket, valamint azok eredményét.
(2) A forgalmazó köteles a piacfelügyeleti hatóság felhívására 8 napon belül megküldeni a megfelelõséget igazoló
dokumentumot vagy kérésre annak hiteles, magyar nyelvû fordítását. A hatóság indokolt esetben ennél hosszabb
határidõt is megállapíthat.
(3) Amennyiben a forgalmazó a piacfelügyeleti hatóság felhívására nem küldi meg a megfelelõséget igazoló
dokumentumot, a piacfelügyeleti hatóság jogosult e törvényben és más jogszabályokban meghatározott
intézkedéseket elrendelni.
(4) A forgalmazó köteles együttmûködni a piacfelügyeleti hatósággal a termék által jelentett veszély elhárítása
érdekében tett azonnali intézkedések végrehajtásában.
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IV. FEJEZET
A PIACFELÜGYELETI HATÓSÁG ELJÁRÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
10. Piacfelügyeleti ellenõrzés és az annak során alkalmazható jogkövetkezmények
15. §

(1) Piacfelügyeleti eljárása keretében a piacfelügyeleti hatóság felhívására a gazdasági szereplõ és felhasználó köteles
hitelt érdemlõen igazolni azt, hogy kitõl szerezte be a terméket, és azt mely gazdasági szereplõnek értékesítette
tovább. A piacfelügyeleti hatóság jogosult bármely termék biztonságosságát, egészségre gyakorolt hatását,
megfelelõségét és dokumentációját ellenõrizni, továbbá jogosult a helyszínen méréssel ellenõrizni a termék
megfelelõségét vagy laboratóriumi vizsgálat, megfelelõségértékelõ szervezet általi vizsgálat vagy a hatóság mérése
céljából ingyenes mintát és ellenmintát venni. A súlyos veszélyt jelentõ terméket a piacfelügyeleti hatóság
a jogszabályban meghatározottak szerint jogosult lefoglalni, és azt a jogsértést elkövetõ gazdasági szereplõ
költségére megsemmisíteni.
(2) Ha a piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti ellenõrzés során megállapítja, hogy a termék nem felel meg
e törvényben, európai uniós jogi aktusokban vagy jogszabályokban foglalt követelményeknek, jogosult:
a) a termék használatából származó veszélyre vonatkozó figyelmeztetõ tájékoztatás elhelyezését elõírni,
b) széles körû tájékoztatást elrendelni úgy, hogy a termék használatából származó veszélyrõl idõben és megfelelõ
módon – szükség esetén a rádiós vagy audiovizuális lineáris médiaszolgáltatásban vagy sajtótermékben –
a fogyasztók vagy a felhasználók értesüljenek,
c) a termék forgalomba hozatalát, reklámozását korlátozni vagy megtiltani, és a tilalom betartásához szükséges
kísérõ intézkedéseket bevezetni,
d) a már forgalomba hozott termék forgalomból való kivonását elrendelni, és elõírni az errõl való tájékoztatást
a b) pontban meghatározott módon,
e) elrendelni a termék visszahívását, vagy – ha ez indokolt – a gazdasági szereplõkkel együttmûködve megszervezni
a termék fogyasztóktól vagy felhasználóktól történõ visszahívását és környezetvédelmi szempontok
figyelembevételével történõ megsemmisítését, valamint ellenõrizni ezek végrehajtását,
f) határidõ tûzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezni a gazdasági szereplõt azzal, hogy
a gazdasági szereplõ a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésérõl köteles értesíteni
a piacfelügyeleti hatóságot,
g) a jogszerû állapot helyreállításáig feltételhez kötni vagy megtiltani a termék forgalmazását, értékesítését,
h) bírságot kiszabni.
(3) Jogszabály az abban meghatározott rendelkezés megsértése esetére további jogkövetkezményeket állapíthat meg.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatóak.

16. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság által alkalmazott jogkövetkezményeknek hatékonynak, arányosnak és kellõen visszatartó
erejûnek kell lenniük. A bírság összegének meghatározásakor figyelembe kell venni, ha a gazdasági szereplõ 3 éven
belül megsértette e törvény, valamint más jogszabályok ugyanazon rendelkezéseit.
(2) A bírság összege 15 ezer forinttól
a) 500 millió forintig,
b) ha a jogsértés a fogyasztók vagy felhasználók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, 2 milliárd
forintig
terjedhet.
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a piacfelügyeleti hatóság minden esetben bírságot szab ki, ha
a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény eltérõen nem rendelkezik.
(4) Ha a laboratóriumi vizsgálat, a megfelelõségértékelõ szervezet általi vizsgálat vagy hatóság mérése céljából
mintavételezett termék nem megfelelõnek bizonyul, akkor a vizsgálat költségeit a gyártó, az importõr vagy az
a forgalmazó, amelynél a terméket vizsgálat alá vonták, köteles megfizetni.
(5) A piacfelügyeleti hatóság együttmûködik a gazdasági szereplõkkel annak érdekében, hogy megakadályozzák
a veszélyes termékek használatából eredõ károk bekövetkezését, valamint csökkentsék annak mértékét.
A piacfelügyeleti hatóság hivatalból köteles minden olyan, a fogyasztók és felhasználók tájékoztatására és védelmére
irányuló ideiglenes intézkedést megtenni, amely a fogyasztók és felhasználók életének, egészségének és
biztonságának megóvásához szükséges.
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(6) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes más államban gyártott termék forgalomból történõ kivonásáról dönt, úgy köteles
a rendelkezésre álló elérhetõségen az eljárás során ismertté vált gyártót a döntés meghozatalát követõ 3 napon belül
írásban tájékoztatni.
(7) A piacfelügyeleti hatóság a fogyasztók, felhasználók testi épségének, egészségének védelme érdekében, továbbá
a fogyasztók, felhasználók széles körét érintõ kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében az ügydöntõ határozat
meghozataláig terjedõ idõtartamra fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható végzésben elrendelheti a 15. §
(2) bekezdés a), b), c) és g) pontjában foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.
17. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság határozatának és a 16. § (7) bekezdése szerinti végzésének kivonatát – jogorvoslatra tekintet
nélkül – honlapján közzéteszi, ha eljárása során megállapítja, hogy a vizsgált termék nem felel meg a biztonságossági
követelményeknek.
(2) A közétett kivonatnak tartalmaznia kell:
a) a közzététel napját,
b) a közzététel e törvény szerinti jogcímét,
c) a jogerõ beálltára vagy annak hiányára történõ utalást,
d) az eljáró hatóság megnevezését,
e) az ügy számát és tárgyát,
f) a jogsértõ gazdasági szereplõ nevét és székhelyét,
g) a vizsgált termék nem megfelelõségére vonatkozó megállapításokat,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését,
i) a döntés rendelkezõ részét, ide nem értve jogerõs döntés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést, valamint
j) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét.
(3) A piacfelügyeleti hatóság az (1) bekezdés alapján közzétett kivonatot a közzétételtõl számított hat hónap elteltével
vagy annak okafogyottá válásakor honlapjáról eltávolítja.
(4) A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidõ 90 nap, amelyet az eljáró hatóság
vezetõje annak letelte elõtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthat. Az
ügyintézési határidõbe nem számít bele a 18. § szerinti tárgyalás idõtartama.
(5) A piacfelügyeleti hatóság eljárása során – e törvény eltérõ rendelkezése hiányában – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. Korlátozó intézkedésekre vonatkozó különös elõírások
18. §

(1) A 15. § (2) bekezdés c)–e) pontja szerinti döntés meghozatalát megelõzõen a piacfelügyeleti hatóság a gazdasági
szereplõ kérésére tárgyalást tart, kivéve, ha erre a meghozandó intézkedés sürgõssége, az egészségügyi vagy
biztonsági elõírások betartása, az élet, testi épség, egészség vagy egyéb közérdek védelme miatt nincs lehetõség.
A tárgyalás lehetõségérõl a piacfelügyeleti hatóság az elsõ kapcsolatfelvétel alkalmával, vagy a (3) bekezdésben
meghatározott esetben a döntés közlésével egyidejûleg tájékoztatja az érintett gazdasági szereplõt.
(2) Amennyiben a gazdasági szereplõ a döntés meghozatalát megelõzõen kérte tárgyalás keretében történõ
meghallgatását, és azt az (1) bekezdés nem zárja ki, akkor a tárgyalásra a vonatkozó kérelem beérkezésétõl számított
10 napot meghaladó idõtartamon túl kell lehetõséget biztosítani. A gazdasági szereplõ kérésére a tárgyalás ennél
rövidebb idõtartamon belül is megtartható. A gazdasági szereplõ az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás
kézhezvételét követõ 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni.
(3) Amennyiben a döntés meghozatalára az (1) bekezdés alapján tárgyalás tartása nélkül került sor, akkor a gazdasági
szereplõ a döntés kézhezvételét követõ 5 napon belül jogosult tárgyalás tartását kérni és a döntés felülvizsgálatát
kezdeményezni. A piacfelügyeleti hatóság a tárgyalás megtartásáról, valamint a döntés felülvizsgálatáról
haladéktalanul intézkedik. A piacfelügyeleti hatóság és a gazdasági szereplõ a tárgyalás idõpontjáról a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény kapcsolattartásra vonatkozó általános szabályai
útján egyeztet.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a tárgyalást az erre irányuló kérelem beérkezését követõ 15 napon belül kell
megtartani. A tárgyalás során lehetõséget kell biztosítani arra, hogy a gazdasági szereplõ álláspontját elõadja, továbbá
bizonyítékait bemutathassa. A tárgyalásról és annak eredményérõl a piacfelügyeleti hatóság köteles jegyzõkönyvet
felvenni, amelynek egy példányát a meghallgatott vagy képviselõje részére át kell adni, vagy meg kell küldeni részére.
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(5) Az (1) bekezdés szerinti döntést a piacfelügyeleti hatóság – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a tárgyalás
megtartását követõ 5 napon belül módosítja vagy visszavonja, ha a gazdasági szereplõ a tárgyalás során hitelt
érdemlõen igazolja azt, hogy a korlátozó intézkedések okai megszûntek, a termék használatából fellépõ esetleges
veszélyeket valamennyi általa forgalomba hozott, forgalmazott, üzemeltetett és rendelkezésre bocsátott termék
tekintetében elhárította, valamint a korlátozó intézkedéssel egyenértékû eredményes lépéseket tett.
(6) Amennyiben az (5) bekezdés alkalmazásának feltételei nem állnak fenn, az érintett gazdasági szereplõ a tárgyalás
megtartását követõ 8 napon belül akkor is elõterjesztheti az (1) bekezdés szerinti döntés elleni fellebbezését, ha
a fellebbezési határidõ már eltelt.

V. FEJEZET
AZ IMPORTTERMÉKEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
12. A harmadik országok illetékes hatóságaival folytatott együttmûködés
19. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság tevékenysége hatékonyabb ellátása, továbbá az információk és tapasztalatok megosztása
céljából együttmûködhet az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik országok (a továbbiakban: harmadik ország)
illetékes hatóságaival.
(2) Az importtermékek hatékony ellenõrzése érdekében a piacfelügyeleti hatóság és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) együttmûködési megállapodást köthetnek.

13. Az importtermékek piacfelügyeleti ellenõrzésére vonatkozó elõírások
20. §

(1) A harmadik országból érkezõ termékek az Európai Unió belsõ piacára irányuló forgalom számára szabad forgalomba
bocsátásra történõ vámeljáráskor a 765/2008/EK Rendelet szerinti ellenõrzést is el kell végezni.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható arra a termékre, amelynek az Európai Unió belsõ piacára
irányuló forgalom számára történõ vámkezeléséhez szükség van az Európai Unió általános hatályú és közvetlenül
alkalmazandó európai uniós jogi aktusa vagy jogszabály szerint elõírt hatósági ellenõrzõ vizsgálat elvégzésére.
(3) Ha a szabad forgalomba bocsátást a vámhatóság felfüggeszti, akkor a jogszabályban meghatározott piacfelügyeleti
hatóságot telefaxon vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíti.

14. Az importtermékek szabad forgalomba bocsátása
21. §

(1) A vámhatóság a felfüggesztést megszünteti és a vámkezelést lefolytatja, ha a szabad forgalomba bocsátás
felfüggesztését követõ 3 munkanapon belül a piacfelügyeleti hatóság által indított eljárásról vagy a termék
jogszabályi elõírásoknak való megfelelõsége tárgyában hozott döntésrõl nem értesül.
(2) A vámhatóság az importterméket szabad forgalomba bocsátja, ha a piacfelügyeleti hatóság a vámhatóság 20. §
(3) bekezdése szerinti értesítését követõen döntésében megállapítja, hogy a termék megfelel a jogszabályi
elõírásoknak.

15. A piacfelügyeleti hatóság intézkedései vámriasztás során
22. §

(1) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság jelzi a vámhatóságnak a veszélyes importtermékeket, akkor a vámhatóság
a kísérõ okmányokkal kapcsolatosan a 765/2008/EK Rendeletben foglaltak szerint jár el.
(2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság az okmányhiányos, valamint a nem megfelelõ importtermékeket jelzi
a vámhatóságnak, akkor a vámhatóság a kísérõ okmányokkal kapcsolatosan a 765/2008/EK Rendeletben foglaltak
szerint jár el.
(3) A súlyos veszélyt jelentõ terméket a piacfelügyeleti hatóság a jogszabályban foglaltak szerint a vámkezelést kérõ
költségén megsemmisítheti, elrendelheti a megsemmisítést vagy egyéb módon mûködésképtelenné teheti.
(4) A piacfelügyeleti hatóság megadja a vámhatóságnak azokat az információkat, amelyek az importtermékekkel
kapcsolatos súlyos veszélyre vagy meg nem felelésre vonatkoznak, és kérheti bizonyos termékkörök fokozott
figyelését a vámhatóságtól.
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VI. FEJEZET
KÖLCSÖNÖS TÁJÉKOZTATÁS
16. Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer
23. §

A piacfelügyeleti programokkal és a veszélyes termékekkel kapcsolatban a piacfelügyeleti hatóság együttmûködik az
Európai Unió más tagállamának megfelelõ hatóságaival és az Európai Bizottsággal információk vagy dokumentumok
nyújtása, vizsgálatok vagy más megfelelõ intézkedés elvégzése, valamint a tagállamokban kezdeményezett
vizsgálatokban való részvétel útján.

24. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság – figyelembe véve a jogszabályban meghatározott információszolgáltatási
kötelezettségeket is – köteles a tudomására jutott tények vagy körülmények alapján a Központi Piacfelügyeleti
Információs Rendszeren (a továbbiakban: KPIR) keresztül haladéktalanul tájékoztatni a KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóságot mindazon termékekrõl, amelyek nem felelnek meg a biztonságossági
követelményeknek.
(2) A KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság a termékek biztonságosságára vonatkozóan tudomására
jutott adatok alapján haladéktalanul tájékoztatja a piacfelügyeleti hatóságot, az országos gazdasági kamarát és
a vámhatóságot, vagy ha az ügy más szerv hatáskörébe tartozik, megkeresi az eljárásra jogosult hatóságot.

25. §

(1) Mindazon termékekre, amelyek forgalmazására a piacfelügyeleti hatóság döntésében rendelkezést hoz, a KPIR-ben
adatbázis létesül. Az adatbázis tartalmazza a termék azonosítására alkalmas adatokat, így különösen a termék pontos
megnevezését, származási helyét, a gyártás idõpontját, a gyártó, forgalmazó nevét, címét, a jogerõs közigazgatási
határozat számát, keltét. Ezen termék tekintetében a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság és
a piacfelügyeleti hatóság információcseréje kölcsönös és kötelezõ.
(2) A természetes személyek esetében a személyes adatok nyilvántartásba vételéhez, valamint azok nyilvánosságra
hozatalához szükséges az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény
szerinti hozzájárulása.
(3) Az információk cseréjének megvalósításához szükséges technikai feltételekrõl és azok mûködtetésérõl a KPIR
mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság gondoskodik.

26. §

(1) A megfelelõségértékelõ szervezet – a jogszabályban meghatározott intézkedések megtétele mellett – köteles
a piacfelügyeleti hatóságot tájékoztatni, ha a megfelelõség tanúsításához szükséges vizsgálat alapján megállapítja,
hogy a termék
a) csak meghatározott feltételek teljesítése esetén hozható forgalomba,
b) a fogyasztó életét, egészségét vagy testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyezteti, vagy
c) nem felel meg az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban vagy
a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
(2) Az országos és a területi gazdasági kamarák, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek,
a forgalmazók, továbbá a fogyasztók
a) tájékoztathatják a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságot a termék biztonságosságának
követelményeivel kapcsolatos észrevételeikrõl,
b) tájékoztatást kérhetnek a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságtól a KPIR-ben nyilvántartott
adatokról, amelyet a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek betartása mellett adhat meg.

17. Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer
27. §

(1) A KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság vesz részt a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben
illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában.
(2) Magyarország a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül kapcsolódik a Közösségi Gyors
Tájékoztatási Rendszerhez (a továbbiakban: RAPEX).
(3) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság a termék forgalomba hozatalát korlátozó, illetve kivonását vagy visszahívását
elrendelõ intézkedést hoz, vagy a gazdasági szereplõkkel olyan intézkedésekben állapodik meg, amelyek egy
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terméknek az értékesítését vagy használatát súlyos veszély miatt megakadályozzák, korlátozzák vagy különleges
feltételekhez kötik, tájékoztatnia kell a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságot. A KPIR
mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság a hivatalos értesítési formanyomtatvány felhasználásával
a RAPEX-en keresztül tájékoztatja az Európai Bizottságot az intézkedésekrõl, megjelölve azok okát is. A KPIR
mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedések módosításáról vagy a termék visszahívásáról
haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot.
Amennyiben a veszély hatásai Magyarország határain nem terjednek túl, a KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedésekrõl olyan mértékben nyújt tájékoztatást az Európai Bizottság részére,
amennyiben azok termékbiztonsági szempontból információkat tartalmaznak, és olyan új veszéllyel kapcsolatosak,
amelyek más értesítésekben még nem szerepeltek.
Súlyos veszély esetén a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság értesíti az Európai Bizottságot
a gazdasági szereplõk által hozott önkéntes intézkedésekrõl. Amennyiben a KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság útján az Európai Unió más tagállamából származó, a fentieknek
megfelelõ értesítést kap, tájékoztatja az Európai Bizottságot a részérõl megtett intézkedésekrõl.
Amennyiben az Európai Bizottság a fogyasztók egészségére és biztonságára az Európai Unió több tagállamában is
súlyosan veszélyes termékrõl szerez tudomást és az Európai Unió érintett tagállamaival folytatott tanácskozást,
valamint a veszély tekintetében illetékes tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követõen a 2001/95/EK
irányelv 13. cikkének (1) bekezdése alapján határozatot hoz, a határozat tárgyát képezõ veszélyes terméknek az
Európai Unió területérõl történõ kivitele – a határozat eltérõ rendelkezése hiányában – tilos. A KPIR mûködtetéséért
felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság határozata alapján haladéktalanul értesíti a piacfelügyeleti
hatóságot, és az a határozatban megjelölt más határidõ hiányában legfeljebb 20 napon belül meghoz minden
szükséges intézkedést a határozat végrehajtása érdekében. A határozat végrehajtásáért felelõs piacfelügyeleti
hatóságnál az érintettek a határozat közzétételét követõ 30 napon belül észrevételeket tehetnek.
A piacfelügyeleti hatóság az észrevételekrõl a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságon keresztül
tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(1) A KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság számára nyújtott tájékoztatása az
alábbi információkat tartalmazza:
a) a termék azonosítását lehetõvé tevõ információk, ideértve a termék gyártóját is,
b) a fennálló veszély leírása, ideértve a veszély szintjének értékelése szempontjából jelentõs vizsgálatok
eredményeinek és az azokból levont következtetések összefoglalását,
c) a meghozott vagy elhatározott intézkedések, lépések jellege és idõbeni hatálya,
d) a termék értékesítési láncára és forgalmazására vonatkozó információk, különös tekintettel a rendeltetési
országokra,
e) a gazdasági szereplõ által hozott önkéntes intézkedések.
(2) A KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az információkat az Európai Bizottság által kiadott
iránymutatásokban foglaltak szerint a hivatalos értesítési formanyomtatvány kitöltésével továbbítja.
(3) Amennyiben az értesítés tárgyát képezõ intézkedés vegyi anyag vagy készítmény forgalmazásának vagy
használatának korlátozására irányul, akkor a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság értesíti
a piacfelügyeleti hatóságot a szükséges értékelés és intézkedések megtétele érdekében. A piacfelügyeleti hatóság
a lehetõ legrövidebb idõn belül a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezésére bocsátja
a szóban forgó vegyi anyaggal vagy készítménnyel, valamint annak ismert és rendelkezésre álló helyettesítõivel
kapcsolatos lényeges adatokra vonatkozó összegzést vagy tájékoztatást. A KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóság közli az intézkedésnek a fogyasztók egészségére és biztonságára gyakorolt várható
hatásait, valamint a veszély értékelését.
(4) Amennyiben a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az intézkedések elfogadásáról szóló határozat
hozatalát megelõzõen súlyos veszélyrõl tájékoztatta az Európai Bizottságot, 45 napon belül ismételten tájékoztatnia
kell az Európai Bizottságot arról, hogy megerõsíti vagy módosítja ezt az információt.
(5) Az Európai Bizottság által – a termékbiztonság értékelése érdekében saját kezdeményezésére – végzett vizsgálat
esetén a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóság az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátja a kért
információkat.
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(6) Az Európai Bizottságon keresztül a RAPEX-bõl érkezõ értesítés kézhezvétele után a KPIR mûködtetéséért felelõs
fogyasztóvédelmi hatóság a piacfelügyeleti hatóság bevonásával az Európai Bizottság által kidolgozott
iránymutatásokban meghatározott határidõn belül értesíti az Európai Bizottságot arról, hogy:
a) a terméket Magyarország területén forgalomba hozták-e,
b) milyen, a kérdéses terméket érintõ intézkedéseket hoztak vagy hoznak a Magyarországon érvényesülõ sajátos
termékbiztonsági körülményekre tekintettel, beleértve a veszély bármiféle eltérõ értékelését vagy egyéb más
körülményt, amely igazolja döntésüket, hogy az intézkedésrõl lemondanak, vagy további lépéseket tesznek,
c) a fennálló veszéllyel összefüggésben lényeges kiegészítõ információkkal rendelkezik-e, ideértve az elvégzett
vizsgálatok vagy elemzések eredményeit is.
(7) A rendelkezésre bocsátott információk tartalmáért a KPIR mûködtetéséért felelõs fogyasztóvédelmi hatóságot értesítõ
piacfelügyeleti hatóság felel.

VII. FEJEZET
PIACFELÜGYELETI PROGRAMOK ÉS JELENTÉSEK
29. §

(1) A piacfelügyeleti hatóság megalkotja, végrehajtja és évente frissíti piacfelügyeleti programját, amelyet megküld
a fogyasztóvédelemért felelõs miniszternek, valamint honlapján közzéteszi.
(2) A fogyasztóvédelemért felelõs miniszter a piacfelügyeleti hatóságok által megküldött piacfelügyeleti programokat
összegyûjti, és megküldi az Európai Bizottság számára.
(3) A piacfelügyeleti hatóság négyévente felülvizsgálja és értékeli piacfelügyeleti tevékenységének mûködését, amelyrõl
jelentést készít, és megküldi a piacfelügyeleti hatóság felügyeletét ellátó miniszternek.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
18. Felhatalmazó rendelkezések
30. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a piacfelügyeleti hatóságok körét, valamint a termékek piacfelügyeleti ellenõrzésére vonatkozó részletes
szabályokat;
b) az importtermékek ellenõrzésével kapcsolatos részletes szabályokat;
c) a megjelenésükben másnak látszó és ezáltal a fogyasztó egészségét vagy biztonságát veszélyeztetõ termékek
forgalmazására és ellenõrzésére, továbbá az alkalmazható jogkövetkezményekre vonatkozó részletes
szabályokat, valamint
d) a felvonók és mozgólépcsõk létesítésével összefüggõ engedélyezésre, üzemeltetésére, ellenõrzésére, az eljáró
hatóság kijelölésére, feladataira és eljárására, a felvonó szakértõi és ellenõri tevékenységre, a felvonók és
mozgólépcsõk (mozgójárdák), valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartására vonatkozó
részletes szabályokat
rendeletben határozza meg.
(2) Felhatalmazást kap a termék tekintetében szabályozási feladatkörrel rendelkezõ miniszter, hogy
a) a termék forgalmazásával összefüggõ egyes követelményekkel, telepítésével, üzembe helyezésével,
alkalmazásával és használatával összefüggõ követelményeket,
b) a feladat- és hatáskörébe tartozó termékek forgalmazására alkalmazandó követelményeket, biztonságossági
elõírásokat, címkézésre vonatkozó külön elõírásokat, az egyes termékek megfelelõségértékelésének módját,
valamint a megfelelõségi tanúsítványokat kiadó szervezetek körét vagy az ilyen szervezetek köre
meghatározásának szabályait,
c) az a) pontban meghatározott egyes követelményekhez kapcsolódó piacfelügyeleti eljárásra vonatkozó különös
szabályokat,
d) az a) pontban meghatározott követelmények megsértése esetén alkalmazandó különös jogkövetkezményeket
rendeletben határozza meg.
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19. Hatálybalépés
31. §

Ez a törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.

20. Átmeneti rendelkezés
32. §

E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

21. Módosító rendelkezések
33. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A bányafelügyelet a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletérõl szóló törvény,
valamint külön jogszabály alapján gyakorolja.”

34. §

(1) A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)
13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Forgalomba hozni, forgalmazni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak megfelelõségi igazolással
rendelkezõ építési terméket, tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ tûzoltó-technikai terméket, tûzvagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) lehet.”
(2) A Ttv. 13/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A megfelelõségi igazolással, tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvánnyal vagy a 13. § (2) bekezdésében
meghatározott hatósági engedéllyel nem rendelkezõ termék forgalomba hozatalát, forgalmazását a piacfelügyeleti
hatóság megtiltja, és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.”
(3) A Ttv. 13/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A piacfelügyeleti hatóság a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletérõl szóló
törvény, valamint jogszabály alapján gyakorolja.”

35. §

(1) Az Fgytv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A csomagolásra vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések
megtartására a forgalmazó, illetve a szolgáltatást értékesítõ vállalkozás köteles.”
(2) Az Fgytv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a csomagolásra, illetve az árfeltüntetésre
vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.”
(3) Az Fgytv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a forgalmazónak a gyártóval szemben érvényesíthetõ
igényeit.”
(4) Az Fgytv. 46. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fogyasztóvédelmi hatóság a termék biztonságosságával és megfelelõségével kapcsolatos piacfelügyeleti
feladat- és hatáskörét e törvény, a termékek piacfelügyeletérõl szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján
gyakorolja.”
(5) Az Fgytv. 47. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további
jogkövetkezményeket határozhat meg. A fogyasztóvédelmi hatóság a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény,
a termékek piacfelügyeletérõl szóló törvény, valamint külön jogszabály alapján gyakorolja.”

36. §

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 32. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az e törvény és a végrehajtását szolgáló jogszabályok, valamint a REACH és a CLP betartásának hatósági ellenõrzését)
„e) a tárolás szabályai tekintetében, ha azok megsértése a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény 1997. évi CLV. törvény
(a továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) pontjában meghatározott fogyasztó biztonságát, egészségét, testi épségét sérti vagy
veszélyezteti, továbbá a csomagolás, zárás szabályainak fogyasztóval szembeni megsértése esetén
a fogyasztóvédelmi hatóság az Fgytv. és a termékek piacfelügyeletérõl szóló törvény szabályai szerint,”
(végzi, és hatáskörében eljár a rendelkezések megsértése esetén.)
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Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 54. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az Elnök és a Hivatal a piacfelügyeleti feladat- és hatáskörét e törvény, valamint külön jogszabály alapján
gyakorolja.”

22. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések
38. §

Hatályát veszti az Fgytv.
a) 2. § s), t) és u) pontja,
b) II. fejezete,
c) 12. §-át megelõzõ alcíme és 12. §-a,
d) 13. §-át megelõzõ alcíme és 13. §-a,
e) 16. § (5) bekezdése,
f) 45/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „megfelelõségértékelésére, megfelelõségi jelölésére” szövegrész,
g) 47. § (1) bekezdés e) és f) pontja,
h) 47. § (10) bekezdésében a „biztonságosságának” szövegrész,
i) 47/C. § (5) bekezdés b) pontjában az „a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, vagy”
szövegrész,
j) 49. § (2) bekezdés c) és d) pontja,
k) 51. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
l) 55. § (1) bekezdés a) pontja,
m) 56. §-a,
n) 56/A. § (3) és (4) bekezdése,
o) 57. § (1) bekezdés d) pontja.

23. Az Európai Unió jogának való megfelelés
39. §

(1) Ez a törvény az általános termékbiztonságról szóló, 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 1., 2., 3., 5., 8., 9., 11., 12., 13. és 18. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak megállapításáról és
a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) Ez a törvény a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszerérõl, valamint a 93/465/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. július 9-i 768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat R2.–R7. cikkeivel
összhangban álló szabályozást tartalmaz.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2012. évi LXXXIX. törvény
a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben
alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló
2009. évi XCV. törvény módosításáról*
1. §

(1) A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen
forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) 2. § (2) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„a) beszállító:
aa) olyan – mezõgazdasági és élelmiszeripari terméket termelõ, feldolgozó, illetve külön jogszabály szerint termelõi
szervezetnek, illetve termelõi csoportnak minõsülõ, valamint ezek kizárólagos irányítása alá tartozó – jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy, amely
a kereskedõnek értékesíti a megtermelt, illetve feldolgozott terméket, valamint
ab) olyan – a kereskedõ kizárólagos irányítása alá nem tartozó vagy a kereskedõvel az Szt. szerint kapcsolt vállalkozási
viszonyban nem álló, továbbá közös beszerzés esetén azzal közös beszerzési szövetséget nem alkotó – jogi személy,
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, illetve természetes személy, amely
a mezõgazdasági és élelmiszeripari terméket a kereskedõnek értékesíti;”
(2) A Tfmtv. 2. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában:]
„c) kereskedõ: olyan – a beszállító kizárólagos irányítása alá nem tartozó vagy a beszállítóval az Szt. szerint kapcsolt
vállalkozási viszonyban nem álló – jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó
szervezet, természetes személy, illetve ezzel az Szt. szerint kapcsolt vállalkozásban levõ szervezet, továbbá közös
beszerzés esetén a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások összessége, amely üzletszerû gazdasági tevékenység
keretében a beszállítótól közvetve vagy közvetlenül felvásárolt terméket átalakítás (feldolgozás) nélkül tovább
értékesíti, továbbá az ilyen személy vagy szervezet számára a termék beszerzésével, illetve értékesítésével
kapcsolatban szolgáltatást nyújtó és ennek során a termék beszállítójával közvetlen üzleti kapcsolatba kerülõ
harmadik közremûködõ szereplõ;”
(3) A Tfmtv. 2. §-ának (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„e) közeli lejáratúnak minõsül a termék, ha a termékre megállapított
ea) fogyaszthatósági idõ 24 óra, a fogyaszthatósági idõ utolsó két órájában,
eb) fogyaszthatósági idõ több mint 24 óra, a fogyaszthatósági idõ utolsó napján,
ec) minõségmegõrzési idõ legfeljebb három hónap, a minõségmegõrzési idõ utolsó két hetében,
ed) minõségmegõrzési idõ három hónapnál hosszabb – ide nem értve azon termékeket, amelyeken nem szükséges
a minõségmegõrzési idõ feltüntetése – a minõségmegõrzési idõ utolsó négy hetében.”

2. §

(1) A Tfmtv. 3. § (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül olyan
b) szerzõdési kitétel alkalmazása – ide nem értve a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettséget –, amely a beszállító által
a kereskedõnek leszállított termékeknek]
„ba) – a kereskedõ áruválasztékába elsõ ízben történõ bevezetés során a kereskedõ készletében maradt, valamint
a beszállítótól közeli lejáratúként átvett és a fogyaszthatósági, illetve minõségmegõrzési idõ lejártát követõen
a kereskedõ készletében maradt termék kivételével – a beszállító általi kötelezõ visszavásárlását vagy visszavételét,
illetve”
[írja elõ;]
(2) A Tfmtv. 3. § (2) bekezdése e) pontjának eb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül
e) a kereskedõ részérõl vagy harmadik közremûködõ szereplõ igénybevételével történõ módon]
„eb) a kereskedõ által a végsõ fogyasztó részére történõ értékesítéssel összefüggõ és a beszállító számára
többletszolgáltatást nem nyújtó tevékenységért – így különösen a terméknek a kereskedõ üzletében meghatározott

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 18-i ülésnapján fogadta el.
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helyen, a beszállító számára többletszolgáltatást nem nyújtó módon való kihelyezéséért, a termék tárolásáért,
hûtéséért, élõ állat tartásáért –,”
[díj – bármilyen jogcímen történõ – felszámítása a beszállító felé;]
A Tfmtv. 3. § (2) bekezdése e) pontjának ed) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül
e) a kereskedõ részérõl vagy harmadik közremûködõ szereplõ igénybevételével történõ módon]
„ed) a beszállító által igényelt és a kereskedõ által ténylegesen nyújtott, a termék forgalmazásához kapcsolódó
szolgáltatásért azzal nem arányos, vagy – ha a szolgáltatás ellenértéke a termék átadási árának meghatározott
mértékében kerül megállapításra – a terméket terhelõ adómérték figyelembevételével számított”
[díj – bármilyen jogcímen történõ – felszámítása a beszállító felé;]
A Tfmtv. 3. § (2) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül]
„h) a termék ellenértékének – hibás teljesítés esetének kivételével – a beszállító részére, vagy annak részére, akire azt
a beszállító – a kereskedõ errõl szóló értesítése mellett – engedményezte
ha) a terméknek a kereskedõ vagy javára eljáró más személy általi birtokba vételét [a h) pont vonatkozásában
a továbbiakban: átvétel] követõ harminc napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító a helyesen kiállított számlát az
átvételt követõ tizenöt napon belül a kereskedõ rendelkezésére bocsátja,
hb) a helyesen kiállított számla kézhezvételétõl számított tizenöt napon túli kifizetése, amennyiben a beszállító
a helyesen kiállított számlát az átvételt követõ tizenöt napon túl bocsátja a kereskedõ rendelkezésére;”
A Tfmtv. 3. § (2) bekezdésének q) és r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül]
„q) a terméknek – az árukészletnek a kereskedõ tevékenységének beszüntetése vagy profilváltás miatt történõ
legfeljebb tizenöt napos és a mezõgazdasági igazgatási szervnek elõzetesen bejelentett kiárusítása, valamint nem
teljes értékû (ideértve az elõre nem látható okból a kereskedõ készletében felhalmozódott közeli lejáratú terméket is)
termék kiárusítása esetének kivételével – a beszállító által számlázott átadási ára, illetve a kereskedõ általi saját
elõállítás esetén – az üzemi általános költségeket is tartalmazó – önköltségi ára alatt történõ forgalmazása a kereskedõ
által a végsõ fogyasztó felé;
r) a kereskedõ által forgalmazott termékmennyiség alapján érvényesíthetõ árkedvezmény, jutalék vagy díj – bármilyen
jogcímen történõ – felszámítása a beszállító felé, a kereskedõt a forgalmazott termékmennyiség növelésére
ösztönzõ – a felek által megállapított valamely korábbi idõszakban elért vagy becsült mértékhez képesti
többletértékesítés alapján, a terméket terhelõ adómérték figyelembevétele nélkül megállapított, a termék
kereskedelmi forgalmának tulajdonságaival összefüggõ, arányos mértékû – utólagos árkedvezmény kivételével;”
A Tfmtv. 3. § (2) bekezdése a következõ t) és u) ponttal egészül ki:
[Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül]
„t) a (2b) bekezdésben foglalt rendelkezés be nem tartása;
u) összetétele és érzékszervi tulajdonságai alapján azonos termékek végsõ fogyasztói értékesítési árának a termék
származási országa alapján diszkriminatív módon eltérõ képzése.”
A Tfmtv. 3. § (2a) és (2b) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 3. § a következõ
(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kereskedõ által a beszállító hozzájárulásával a végsõ fogyasztónak nyújtott árengedmény fogyasztó irányába
történõ nyújtásának végsõ idõpontjától számított harminc napon belül, illetve ha a kereskedõnek a 6. § (3) bekezdése
szerint számított elõzõ évi nettó árbevétele nem haladja meg a százmillió forintot, az Szt. szerinti beszámoló
elkészítéshez kapcsolódó leltár elkészítését követõ harminc napon belül, a kereskedõnek a nyújtott árengedményrõl
és az azzal érintett termékmennyiségrõl el kell számolnia a beszállító felé.
(2b) A kereskedõ követeléskompenzációs igényérõl annak érvényesítését megelõzõen legalább öt nappal korábban
köteles értesíteni a beszállítót. A követeléskompenzáció akkor érvényesíthetõ, ha annak összegszerûségét a beszállító
megalapozottan nem vitatta vagy azzal kapcsolatban hibás teljesítés vonatkozásában a beszállító megalapozottan
kifogást nem emelt. Követeléskompenzáció érvényesítése esetén annak tényérõl az érvényesítés napjától számított
tizenöt napon belül a kereskedõ köteles értesíteni a beszállítót. A beszállító számlakiállítása az átvételt követõen nem
korlátozható, feltételhez nem köthetõ. A hibás számlát a kereskedõnek a kézhezvételtõl számított öt napon belül kell
visszaküldenie a beszállítónak.
(2c) A terméket terhelõ – a (2) bekezdés e) pontjának ed) alpontja, valamint a (2) bekezdés r) pontja szerinti –
adómérték összegérõl a beszállító tájékoztatja a kereskedõt.”
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(8) A Tfmtv. 3. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (2) bekezdés h) pontja vonatkozásában kifizetés napjának az a nap minõsül, amikor a kereskedõ számláját
megterhelték.”
3. §

(1) A Tfmtv. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának megsértése miatt kérelemre vagy hivatalból
a mezõgazdasági igazgatási szerv jár el. Nincs helye az e törvény szerinti eljárás lefolytatásának, a folyamatban levõ
eljárást meg kell szüntetni, illetve az e törvény szerint alkalmazott jogkövetkezményt tartalmazó döntést vissza kell
vonni, ha az adott magatartás miatt a kereskedõvel szemben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás
tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 21. §-a szerinti visszaélés miatt eljárás indult, és abban marasztaló döntés
született vagy kötelezettségvállalásra került sor. Az e törvény alapján folyamatban levõ eljárást fel kell függeszteni
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 21. §-a szerinti
visszaélés miatt az adott magatartásra vonatkozóan folyamatban levõ eljárás idejére.”
(2) A Tfmtv. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az eljáró hatóság helyszíni ellenõrzésre feljogosított kormánytisztviselõje az e törvényben foglaltak ellenõrzése,
valamint a tényállás tisztázásához szükséges bizonyíték fellelése érdekében jogosult
a) az ellenõrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni;
b) az ellenõrzés tárgyát képezõ vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, adathordozókat – az adatvédelemre,
valamint a titoktartásra vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével – megismerni és azokról másolatot, illetve
kivonatot készíteni;
c) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni;
d) a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére,
üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni akkor is, ha azok egyidejûleg lakás céljára szolgálnak, továbbá
szállítóeszközöket, dokumentációt ellenõrizni;
e) az eljárás alá vont kereskedõt, vagy az eljárásban érintett beszállítót – az általa kezelt adatokból – meghatározott
adattartalmú kimutatás készítésére határidõ tûzésével felhívni.”
(3) A Tfmtv. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az ügyféllel, az eljárás egyéb résztvevõjével, illetve a tényállás tisztázása során közremûködésre kötelezett
személlyel szemben ötezertõl ötszázezer forintig terjedõ összegû eljárási bírság szabható ki, ha
a) az eljárás során olyan cselekményt végez, vagy olyan magatartást tanúsít, amely az eljárás elhúzására,
akadályozására, a valós tényállás feltárásának meghiúsítására irányul vagy azt eredményezi; vagy
b) a (3) bekezdés e) pontja szerinti felhívásnak számára felróható okból határidõben nem tesz eleget.”

4. §

A Tfmtv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az eljáró hatóság megállapítja, hogy a kereskedõ tisztességtelen forgalmazói magatartást tanúsít, az
ügydöntõ határozat meghozatalát megelõzõen tájékoztatja a kereskedõt a feltárt jogsértésrõl. Az eljárás alá vont
kereskedõ a tájékoztatást követõ tíz napon belül írásban kötelezettséget vállalhat arra, hogy a feltárt jogsértés
vonatkozásában magatartását meghatározott módon összhangba hozza e törvény rendelkezéseivel. E határidõ
leteltéig nem hozható meg az ügydöntõ határozat. Amennyiben az eljárás alá vont kereskedõ határidõn belül nem tett
írásban kötelezettségvállaló nyilatkozatot, illetve a 8. § (1a) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennállása esetén,
az eljáró hatóság termékpálya-felügyeleti bírságot szab ki.”

5. §

A Tfmtv. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) A mezõgazdasági igazgatási szerv végzéssel – az eljárás egyidejû megszüntetésével és az eljárás alá vont
kereskedõnek az eljárási költségek megfizetésére való egyidejû kötelezésével – kötelezõvé teszi a 6. § (1) bekezdése
szerinti vállalás teljesítését, anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés megvalósulását vagy annak hiányát
megállapítaná.
(1a) Nem hozható meg az (1) bekezdés szerinti döntés ha az eljárás alá vont kereskedõ
a) kötelezettségvállaló nyilatkozata nem terjed ki valamennyi feltárt jogsértésre;
b) ugyanezen jogsértõ magatartása vonatkozásában a mezõgazdasági igazgatási szerv korábban már hozott az
(1) bekezdés szerinti döntést vagy a (4) bekezdés szerint termékpálya-felügyeleti bírságot szabott ki; vagy
c) jogsértõ magatartása kirívóan súlyos vagy a beszállítók széles körét érintõ érdeksérelmet, illetve kárt okozott.”
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6. §

A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) E § rendelkezései nem alkalmazhatóak a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában
a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény
hatálya alá tartozó esetekben.”

7. §

E törvény a kihirdetését követõ második hónap elsõ napján lép hatályba azzal, hogy a Tfmtv. e törvény 1–3. §-ával
megállapított rendelkezéseit a hatálybalépést követõen esedékes szerzõdéses szolgáltatásokra, 4–6. §-ával
megállapított rendelkezéseit a folyamatban levõ és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. Az e törvény
hatálybalépése elõtt létrejött és a Tfmtv. e törvény által megállapított rendelkezésébe ütközõ, de még nem teljesített
szerzõdési kikötés e törvény hatályba lépése napján hatályát veszti.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások minisztere 8/2012. (VI. 29.) EMMI rendelete
a várólistával kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról és a betegek beutalásának
szakmai rendjérõl szóló miniszteri rendelet hatályon kívül helyezésérõl
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

(1) A várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetõségének egészségügyi szakmai feltételeirõl szóló 45/2006.
(XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a várólistára és a betegfogadási listára való felkerülés
idõpontja szerinti sorrendtõl való eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára és
a betegfogadási listára felvett valamely beteg esetében a beteg ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, mint
a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegek ellátásának késedelme.”
(2) Az R1. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Ebtv. 20. § (3a) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az egészségügyi szolgáltató a beteg fekvõbeteg
ellátásának megkezdését követõ 24 órán belül – a kormányrendeletben foglaltak szerint – intézkedik az azonnali
ellátás pontosan meghatározott idõpontjának a várólistán történõ rögzítésérõl. Ezzel egyidejûleg – amennyiben
a beteg adatai az ellátás igénybevételekor az országos várólista nyilvántartásban nem szerepelnek – gondoskodni kell
a beteg törvényben meghatározott adatainak a várólistán – a kormányrendeletben foglaltak szerint – történõ
rögzítésérõl azzal, hogy ez nem érinti a várólistán lévõ betegek sorrendjét.”
(3) Az R1. 2. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti esetben a járóbeteg-szakellátások tekintetében a kormányrendelet 13/A. §
(6) bekezdését alkalmazni kell.”

2. §

Az R1. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Abban az esetben, ha a beteg az Ebtv. 20. § (3a) bekezdése alapján a várólista vagy a betegfogadási lista
sorrendtõl eltérõen veszi igénybe az ellátást, a beteg egészségügyi dokumentációjában rögzíteni kell azokat az
adatokat, amelyek alapján megállapításra került a sorrendtõl való eltérés – 2. §-ban, illetve a várólista protokollban
meghatározott – feltételeinek teljesülése.
(2) Amennyiben az országos várólista nyilvántartásban rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy
a sorrendtõl való eltérés eseteinek száma valamelyik egészségügyi szolgáltatónál legalább 20 százalékkal meghaladja
az országos átlagot, az országos várólista nyilvántartást vezetõ szerv jelzi ezt az Országos Tisztifõorvosi Hivatalnak
(a továbbiakban: OTH), és egyúttal továbbítja az OTH részére az érintett egészségügyi szolgáltató azonosító adatait
(szolgáltató neve, székhelyének címe, azonosító száma) és az adott egészségügyi szolgáltatás tekintetében vezetett
intézményi várólistára vonatkozó adatokat. Az OTH a rendelkezésére bocsátott adatok és az érintett esetekhez
kapcsolódó egészségügyi dokumentációk alapján megvizsgálja, hogy a sorrendtõl való eltérés – a 2. §-ban és
a várólista protokollban meghatározott feltételek alapján – indokolt volt-e.
(3) Transzplantáció esetén az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beavatkozást követõ 3 napon belül meg kell
küldeni a külön jogszabály szerint illetékes Transzplantációs Bizottságnak.”
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3. §

Az R1.
a) 1. §-ában a „287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: kormányrendelet)” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdésében az „Ebtv. 20. § (3) bekezdésének” szövegrész helyébe az „Ebtv. 20. § (3a) bekezdés
b) pontjának” szöveg
lép.

4. §

A várólista adatainak honlapon történõ közzétételére vonatkozó szabályairól szóló 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5/B. § k) pontja szerinti intézményi
várólistának az egészségügyi szolgáltató honlapjáról elérhetõnek kell lennie.”

5. §

Hatályát veszti az R2.
a) 1. § (2) bekezdése,
b) 1. § (5) bekezdésében az „– a mellékletben meghatározottak figyelembevételével –” szövegrész,
c) Melléklete.

6. §

Hatályát veszti a betegek beutalásának szakmai rendjérõl szóló 27/1992. (IX. 26.) NM rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba és 2012. július 2-án hatályát veszti.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelete
egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. és 3. § vonatkozásában a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 97. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 4. § vonatkozásában a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) és o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 9. § vonatkozásában a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában és a bírósági végrehajtásról
szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. § vonatkozásában a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. § vonatkozásában a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. § vonatkozásában a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában és a bírósági végrehajtásról szóló törvény
307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 13. § tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 14. § tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 15. § vonatkozásában a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. § tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 48/A. §
(6) bekezdésében és a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. § (1) és (2) bekezdés, valamint a (4) bekezdés b)–f) pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. § (3) bekezdés és (4) bekezdés a) pontja tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 20. § tekintetében a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1., 4. és 5. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 9. és
a 10. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 17. és 18. § tekintetében az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és
c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következõket rendelem el:
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1. Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosítása
1. §

(1) Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 1. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A kirendelõ szerv a szakértõi díj megállapítása elõtt a szakértõ által felszámított díj összegét, valamint
indokoltságát, így különösen a szakértõi vizsgálatra és a vélemény elkészítésére feltüntetett óraszámok, valamint
a letétbe vagy bizalmi õrzésbe helyezett szakértõi díj összegén felüli díjigény megalapozottságát ellenõrzi.”
(2) Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 1. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha a fél kéri és annak költségeit megelõlegezi, elõzetes bizonyítás és igazságügyi szakértõ nemperes eljárásban
történõ kirendelése során a kirendelõ – az ügy bonyolultságától és a szakértõi munka elõrelátható terjedelmétõl vagy
költségétõl függetlenül – felhívja a szakértõt az elõzetes munkaterv elkészítésére.”
(3) Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 6. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Hatósági eljárásban (ide nem értve a hatósági ügy bírósági felülvizsgálatát) történõ komplex minõsítéshez
kapcsolódó rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység ellátása során költség (ideértve a költségátalányt is)
felszámításának nincs helye.”
(4) Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) A szakértõi díjat megállapító határozatban a munkadíjakat, a költségeket, valamint a szakkonzultáns és
a segédszemélyzet munkadíját – továbbá a jelenléti díjat az eltöltött idõ megjelölésével – külön-külön részletezve kell
feltüntetni. Fel kell tüntetni azt is, ha az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló törvényben (a továbbiakban:
Szaktv.) meghatározott költségelõleg (a továbbiakban: költségelõleg) megfizetésére is sor került.
(2) A szakértõi díjat (költségelõleg fizetése esetén a szakértõi díj kifizetett költségelõleggel csökkentett összegét)
a kirendelõ szerv jogerõs határozata vagy utalványa alapján lehet a szakértõnek kifizetni. A határozat jogerõre
emelkedését a szakértõi díj utalványozásánál tanúsítani kell.
(3) Ha a bíróság a szakértõi díj egészben vagy részben való elõlegezésére a felet kötelezte és annak összegét
elõzetesen elnöki letétbe helyeztette, a szakértõi díjat és költségelõleget az eljáró bíróság székhelye szerint illetékes
bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: BGH) fizeti ki a szakértõnek.
(4) Ha a szakértõi díj fedezésére elnöki letét nem volt, vagy a letétbe helyezett összeg kevésnek bizonyult, a szakértõi
díj megállapítására vonatkozó határozatban a felet fel kell hívni, hogy a szakértõi díjat, illetõleg az elnöki letétbõl nem
fedezett különbözetet 15 napon belül helyezze elnöki letétbe. A letétbe helyezett összeg kifizetésére a (2) és (3),
valamint a (9) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a fél a letétbe helyezést elmulasztja, a bíróság
végzésben kötelezi a felet a szakértõi díj letéttel nem fedezett részének a szakértõ részére történõ megfizetésére.
(5) Ha a szakértõi díjra elõzetesen letétbe helyezett vagy bizalmi õrzésbe vett összeg a szakértõi díjat elõreláthatóan
nem fedezi, a szakértõ köteles a kirendelésrõl való tudomásszerzéstõl számított 8 napon belül ezt – a rendelkezésére
álló adatok alapján megítélése szerint hiányzó összeg és az annak megalapozottságát alátámasztó számítások
megjelölésével együtt – a kirendelõ szerv felé haladéktalanul jelezni. Több szakértõ egyidejû kirendelése esetén
e jelzést a szakértõknek együttesen kell megtenniük.
(6) Ha a szakértõ az (5) bekezdésben írt jelzést elmulasztja, a letétbe vagy bizalmi õrzésbe helyezett összegen felül
szakértõi díjra vonatkozó igényéhez – a díjjegyzék elõterjesztésével egyidejûleg – az elvégzett vizsgálatok
bemutatásával, részletes számításokkal igazolnia kell, hogy a díjtöbblet felszámítását a kirendelést követõen felmerült,
rajta kívül álló ok indokolja.
(7) Ha az ügyben a kezelõiroda költségjegyzéket vezet, a megállapított szakértõi díjat be kell vezetni
a költségjegyzékbe. A költségjegyzék tételszámát fel kell tüntetni a szakértõi díjat megállapító határozatban és az
utalványon. Ebben az esetben, valamint ha a költségjegyzéket nem kell vezetni, de a fél a szakértõi díj elõlegezésére
nem kötelezhetõ, a szakértõi díjat az eljáró bíróság székhelye szerint illetékes BGH fizeti ki.
(8) Költségelõleg esetén a bíróság – ha a szakértõ számla kiállítására köteles, az elõleg számlájával együtt – a BGH-nak
a kérelemben foglaltaknak megfelelõ összegre vonatkozó kifizetésre történõ felhívást küld, amely intézkedik
a kifizetés iránt.
(9) A bíróság a szakértõi díjról szóló jogerõs határozatot vagy utalványt – kifizetés céljából – a díjjegyzék egy
példányával együtt 8 napon belül megküldi az illetékes BGH-nak, amely 3 munkanapon belül felhívja a szakértõt
a számla benyújtására. A BGH a megállapított szakértõi díjat (költségelõleg fizetése esetén a szakértõi díj kifizetett
költségelõleggel csökkentett összegét) a számla benyújtásától számított 8 munkanapon belül kiutalja. Ha a szakértõ
a díjat 30 napon belül nem veszi át, részére azt postán kell megküldeni a postaköltségek levonásával.
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(10) Más kirendelõ hatóság – a saját szervezetére és mûködésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével –
a költségelõleg megállapításáról és kiutalásáról a Szaktv. és a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelõ módon és
határidõben, a szakvélemény díjának megállapításáról és kiutalásáról pedig a (9) bekezdés rendelkezéseinek
megfelelõen 30 napon belül rendelkezik.”
Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Ha a szakértõ kirendelésére a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény alapján nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentõségû beruházásnak minõsülõ beruházással (a továbbiakban: kiemelt jelentõségû
beruházás) összefüggésben kerül sor, és a szakértõ a 9. § (5) bekezdésben írt jelzést elmulasztja, a letétbe vagy bizalmi
õrzésbe helyezett összegen felül szakértõi díjra nem tarthat igényt.
(2) A kiemelt jelentõségû beruházással összefüggésben történt kirendelés esetén, ha a kirendelést kérõ fél a 9. §
(5) bekezdésben írt jelzésre tekintettel a letétbe vagy bizalmi õrzésbe helyezett összeget a kirendelõ felhívására nem
egészíti ki, a szakértõ – az errõl való tudomásszerzéstõl számított 8 napon belül – díj- és költségigény nélkül kérheti
a kirendelés alóli felmentését.
(3) Ha a szakértõ a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem kéri a kirendelés alóli felmentését, a letétbe vagy bizalmi
õrzésbe helyezett összegen felül szakértõi díjra nem tarthat igényt.”
Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet rendelkezéseit a bíróság, közjegyzõ, a nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság eljárása, valamint az
ügyész eljárása során közremûködõ szakértõkre is alkalmazni kell.”
Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 1. számú melléklete a következõ 10. ponttal
egészül ki:
„10. Hatósági eljárásban (ide nem értve a hatósági ügy bírósági felülvizsgálatát) komplex minõsítéshez kapcsolódó
rehabilitációs orvosszakértõi tevékenység megkezdett óránként 4000 Ft”
Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében az „általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény” szövegrész helyébe az
„általános forgalmi adóról szóló törvény” szöveg,
b) 1. § (7) bekezdésében az „Áfa tv. 5. §-a” szövegrész helyébe az „Áfa tv.” szöveg,
c) 6. § (4) bekezdésében az „APEH” szövegrész helyébe az „adóhatóság” szöveg,
d) 1. számú melléklete 1. pontjában az „élõ személy megvizsgálása” szövegrész helyébe az „élõ személy
megvizsgálása (a 10. pontban megjelölt eset kivételével)” szöveg
lép.

2. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet
módosítása
2. §

(1) A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet a következõ 7. §-sal
egészül ki:
„7. § (1) A bíróság – az OBH közremûködésével – az országos névjegyzék útján úgy tesz eleget az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
9. § (3) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében, és ezzel összefüggésben a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 100. § (5) bekezdés f) pontjában
meghatározott rendelkezéseknek, hogy az országos névjegyzék részeként, a bíróságok központi internetes oldalán
közzéteszi a végelszámolás megindítását elrendelõ végzést és a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvényben meghatározott határozatokat, hirdetményeket, egyéb iratokat (a továbbiakban együtt
e §-ban: irat).
(2) Az OBH az iratok fogadására informatikai felületet alakít ki, s kizárólag az ezen keresztül érkezett iratokat fogadja.
(3) A bíróság az iratokat az OBH által az iratok fogadására kialakított informatikai felületére küldi meg.
(4) A bíróság feladata, hogy a honlapon történõ megtekintéssel, a közzétételt követõ egy munkanapon belül
meggyõzõdjön az irat változtatás nélküli közzétételérõl. Ha az irat közzétételére nem változtatás nélkül került sor, errõl
az OBH-t haladéktalanul, rövid úton értesíti; egyúttal – szükség esetén – az iratot ismételten megküldi az OBH részére.
(5) Az OBH és a bíróság az iratokat elektronikus úton õrzi.
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(6) Az e §-ban írt feladatok teljesítése az OBH elnöke által kijelölt szervezeti egység vagy személy, és a bírósági iroda
(a továbbiakban: iroda) feladata.
(7) Az irat kezelõje az e §-ban írt teendõk elvégzésére irodai utasítást ad. Az iroda az egyes teendõk elvégzése elõtt az
iratot az irat intézõjének irodai utasítás adása céljából bemutatja, ha az ügy csak irodai utasításra intézhetõ tovább.
(8) Az (1)–(7) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni abban az esetben is, ha jogszabály alapján a civil szervezetet
nyilvántartó bíróságnak a bíróságok központi internetes oldalán hirdetményt kell közzétennie.”
(2) A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet a következõ
8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM
rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 7. §-át a módosító rendelet 2. §-ának
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet
módosítása
3. §

(1) Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet a következõ 2. §-sal
egészül ki:
„2. § (1) A bíróság – az OBH közremûködésével – az országos névjegyzék útján úgy tesz eleget az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
9. § (3) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében, és ezzel összefüggésben a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 100. § (5) bekezdés f) pontjában
meghatározott rendelkezéseknek, hogy az országos névjegyzék részeként, a bíróságok központi internetes oldalán
közzéteszi a végelszámolás megindítását elrendelõ végzést és a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvényben meghatározott határozatokat, hirdetményeket, egyéb iratokat (a továbbiakban együtt
e §-ban: irat).
(2) Az OBH az iratok fogadására informatikai felületet alakít ki, s kizárólag az ezen keresztül érkezett iratokat fogadja.
(3) A bíróság az iratokat az OBH által az iratok fogadására kialakított informatikai felületére küldi meg.
(4) A bíróság feladata, hogy a honlapon történõ megtekintéssel, a közzétételt követõ egy munkanapon belül
meggyõzõdjön az irat változtatás nélküli közzétételérõl. Ha az irat közzétételére nem változtatás nélkül került sor, errõl
az OBH-t haladéktalanul, rövid úton értesíti; egyúttal – szükség esetén – az iratot ismételten megküldi az OBH részére.
(5) Az OBH és a bíróság az (1) bekezdésben meghatározott iratokat elektronikus úton õrzi.
(6) Az e §-ban írt feladatok teljesítése az OBH elnöke által kijelölt szervezeti egység vagy személy, és a bírósági iroda
(a továbbiakban: iroda) feladata.
(7) Az irat kezelõje az e §-ban írt teendõk elvégzésére irodai utasítást ad. Az iroda az egyes teendõk elvégzése elõtt az
iratot az irat intézõjének irodai utasítás adása céljából bemutatja, ha az ügy csak irodai utasításra intézhetõ tovább.
(8) Az (1)–(7) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni abban az esetben is, ha jogszabály alapján a civil szervezetet
nyilvántartó bíróságnak a bíróságok központi internetes oldalán hirdetményt kell közzétennie.”
(2) Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet a következõ 4/A. §-sal
egészül ki:
„4/A. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM
rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 2. §-át a módosító rendelet 3. §-ának
hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

4. A közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása
4. §

(1) A közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 30/B. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a fél a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 31/E. § (4b) bekezdés szerinti kedvezményre jogosult,
kérheti a díj levonását követõen fennmaradó, legalább 400 forintot elérõ pénzösszeg visszatérítését; a visszautalással,
kiutalással járó költséget a fél viseli. Ha a fél a végrehajtási kérelmében megjelölte a fizetési számlája számát, erre
a számlára, egyébként pedig a díj visszatérítése iránti kérelmében megjelölt fizetési számlára vagy postacímre kell
a díjat visszautalni vagy kiutalni. Ha a fél a pénzösszeget nem veszi át, azt a közjegyzõ 5 évig õrzi; a fél eddig az
idõpontig kérheti a díj visszatérítését; ezt követõen a pénzösszeg a közjegyzõ bevételét képezi.”
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(2) Hatályát veszti a közjegyzõi díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 19. § b) pontjában a „[23/1989. (III. 12.)
MT r.]” szövegrész.

5. A bírósági végrehajtási eljárásban közremûködõ jogi képviselõ díjazásáról szóló
12/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása
5. §

(1) A bírósági végrehajtási eljárásban közremûködõ jogi képviselõ díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet
a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Ha a végrehajtást kérõ ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását
több, egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejûleg kéri, a végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat
kiállítása) iránti kérelem ügyvédi munkadíja az adósok számától függetlenül a 3. §-ban megjelölt összeg, és az egyik
adóson felüli többi adósonként további 4000 Ft. Az így megállapított összes ügyvédi munkadíj az adósokat egyenlõ
arányban terheli.”
(2) A bírósági végrehajtási eljárásban közremûködõ jogi képviselõ díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet 8. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Az ügyvédet költségátalányként megilleti a munkadíj 30%-a, de legalább 1500 Ft.
(2) Ha a végrehajtást kérõ ugyanazon határozat vagy okirat alapján, ugyanannak a követelésnek a végrehajtását több,
egyetemlegesen kötelezett adóssal szemben egyidejûleg kéri, a végrehajtás elrendelése (a végrehajtható okirat
kiállítása) iránti kérelem elkészítéséért felszámítható költségátalány az adósok számától függetlenül az
(1) bekezdésben megjelölt összeg, és az egyik adóson felüli többi adósonként további 1500 Ft. Az így megállapított
összes költségátalány az adósokat egyenlõ arányban terheli.”
(3) A bírósági végrehajtási eljárásban közremûködõ jogi képviselõ díjazásáról szóló 12/1994. (IX. 8.) IM rendelet 1. §
(3) bekezdésében az „általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény” szövegrész helyébe az „általános
forgalmi adóról szóló törvény” szöveg lép.

6. A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól
szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet módosítása
6. §

A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001.
(IV. 27.) IM rendelet 6. §-ában az „a végrehajtónak járó készkiadást” szövegrész helyébe az „a rendõri közremûködéssel
felmerült költséget, majd a végrehajtónak járó készkiadást” szöveg lép.

7. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet
módosítása
7. §

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet a 7. §-t követõen
a következõ alcímmel és 7/A. §-sal egészül ki:

„Betétokiratok átadása iránti felhívásról szóló hirdetmények közzététele
7/A. § (1) A végrehajtó a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdése szerinti hirdetményt (a továbbiakban e §-ban: hirdetmény) a kamara által üzemeltetett honlapon
15 napra közzéteszi. A kamara az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazása útján – a hirdetmény
közzétételére szolgáló mûvelet elvégzésének lehetõvé tételével – gondoskodik a hirdetmény közzétételérõl, és
tájékoztatást tesz közzé a honlapján a hirdetmények elérhetõségérõl.
(2) A hirdetmény közzétételére szolgáló mûvelet elvégzésére az elektronikus árverési rendszer informatikai
alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendeletnek az árverési
hirdetmény közzétételére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az informatikai alkalmazást úgy kell
kialakítani, hogy a hirdetményt a közzétételét követõ 16. napon automatikusan vagy azt megelõzõen a végrehajtó
intézkedésére törölje a hirdetményeket tartalmazó felületrõl.”
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8. A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása
8. §

(1) A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) E rendelet
a) 3. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,
b) 4. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,
c) 5. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a pénzkövetelés behajtására szolgáló okirat végrehajtási záradékkal történõ ellátása iránti kérelmet,
d) 6. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló okirat végrehajtási záradékkal történõ ellátása iránti kérelmet,
e) 7. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a végrehajtási lap kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelmet,
f) 8. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a végrehajtási záradék kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelmet,
g) 9. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a végrehajtási lap kiállítása helyetti, gyermektartásdíj és szüléssel járó költség behajtására szolgáló bírósági letiltó
végzés kibocsátása iránti kérelmet,
h) 10. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a végrehajtási lap kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelmet,
i) 11. számú mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a végrehajtási záradék kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelmet.
(2) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott, az ügyfél által kitöltött nyomtatvány ellenõrzésével, szükség esetén
javításával, valamint aláírásával állítja ki a végrehajtható okiratot.
(3) Az (1) bekezdés szerinti papír alapú nyomtatványok rendszeresítése az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban:
OBH) elnökének a feladata; az OBH elnöke által rendszeresített nyomtatványok alkalmazása kötelezõ. Az OBH elnöke
az alkalmazandó nyomtatványokat a bíróságok hivatalos honlapján közzéteszi, és feltünteti a közzététel idõpontját,
valamint azt, hogy a nyomtatvány alkalmazása kötelezõ.
(4) Ha a nyomtatvány módosítására kerül sor, az OBH elnöke ennek tényérõl a bíróságok hivatalos honlapján az új
nyomtatvány közzétételét megelõzõ hét nappal korábban tájékoztatást ad, valamint az új nyomtatvány közzétételét
követõen a honlapon egy hónapon keresztül jelzi annak tényét, hogy a nyomtatvány megváltozott.
(5) A nyomtatványt el kell látni a nyomtatvány kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.
(6) A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon kellõ hely álljon rendelkezésre a kérelem elõterjesztésére. Az
(1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott nyomtatványon a bíróság és a végrehajtó érkeztetõ bélyegzõje, az
e)–i) pontjaiban meghatározott nyomtatványon a bíróság érkeztetõ bélyegzõje lenyomatának helyét ki kell alakítani.”
(2) A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 12. § (1) bekezdése a következõ
mondattal egészül ki:
„A kezelõiroda a gyermek átadására kiállított végrehajtási lappal együtt a végrehajtás alapjául szolgáló bírósági
határozat másolatát, a Vht. 184/A. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben pedig a végrehajtható okirat
mellékletét képezõ képfelvételt is átadja vagy megküldi a végrehajtónak.”
(3) A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A már ismert végrehajtási ügyszámot, a gyermek átadására kiállított végrehajtási lappal együtt megküldött
bírósági határozat számát, valamint a végrehajtható okirat mellékletét képezõ képfelvétel sorszámát a megjegyzés
rovatban kell feltüntetni.”
(4) A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 31. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„31. § (1) Ha az eljárás a bíróság illetékességi területén mûködõ más végrehajtó feladatkörébe tartozik, vagy az eljárásra
kizárás miatt más végrehajtót jelöltek ki, a végrehajtó köteles a végrehajtási ügy iratait haladéktalanul megküldeni
az eljárásra jogosult végrehajtóhoz, és köteles errõl egyidejûleg a végrehajtást elrendelõt és a végrehajtást kérõt
értesíteni.
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(2) A kamara elnöke a végrehajtó kijelölésérõl szóló döntést tartalmazó iratot megküldi a kizárt és a kijelölt végrehajtó
részére.”
(5) bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 34. § a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Befejezett a végrehajtási ügy akkor is (ügyviteli befejezés), ha]
„a) a végrehajtást valamennyi végrehajtási cselekményre kiterjedõ hatállyal felfüggesztették,”
(6) A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet e rendelet 1. melléklete szerinti
3–11. számú mellékletekkel egészül ki.

9. A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló
feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása
9. §

(1) A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A bíróságok mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi teendõk ellátására a törvényszék szervezetében
mûködõ bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: BGH) feladatkörébe tartozik
a) a büntetõeljárás során lefoglalt és a kezelésébe tartozó bûnjelek nyilvántartása,
b) az elkobzott vagy elõzetesen értékesíteni rendelt bûnjelek értékesítése és az ellenérték beszedése,
c) a következõ követelések elõírásával és beszedésével, a beszedés szorgalmazásával kapcsolatos teendõk:
ca) a büntetõeljárás során alkalmazott vagyoni jellegû joghátrány, az államot illetõ vagyoni követelés (ideértve
a rendbírságot és a költségek megfizetésére kötelezést),
cb) a polgári ügyben eljárt bíróság által kiszabott rendbírság, illetve pénzbírság, alapos végrehajtási kifogás esetén
a végrehajtót az állam felé terhelõ befizetési kötelezettségbõl származó követelés, valamint a közjegyzõ által kiszabott
pénzbírság.”
(2) A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A BGH illetékessége kiterjed arra a bíróságra, amelynek szervezetében mûködik, továbbá a törvényszék területén
mûködõ helyi bíróságra, munkaügyi bíróságra, ügyészre és a törvényszék területén székhellyel rendelkezõ
közjegyzõre.”
(3) A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 91. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A közjegyzõ az általa kiszabott pénzbírságnak a székhelye szerint illetékes törvényszék bevételi számlája javára
– a pénzbírságot kiszabó határozat ügyszámára hivatkozással – történõ megfizetésére a kötelezettet önkéntes
teljesítésre utalva hívja fel. Ha a kötelezett a pénzbírság megfizetését a megjelölt határidõ lejártától számított
30 napon belül a közjegyzõnél nem igazolta, a közjegyzõ a végrehajtható határozat egy kiadmányát megküldi annak
a BGH-nak, amelynek a területén a székhelye található. A BGH a végrehajtás foganatosítása érdekében a határozatot
olyan záradékkal látja el, amely szerint a határozat a Vht. 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minõsül, és azt
megküldi a Vht. 32. §-a szerint illetékes törvényszéki végrehajtónak.”
(4) A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet
a) 84. § (5) bekezdésében az „az 1994. évi LIII. törvény” szövegrész helyébe az „a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.)” szöveg,
b) 84. § (5) bekezdésében, valamint a 91. § (4) és (6) bekezdésében a „végrehajtónak” szövegrész helyébe
a „Vht. 32. §-a szerint illetékes végrehajtónak” szöveg,
c) 85. § (4) bekezdésében az „illetõleg a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény” szövegrész helyébe
a „de legfeljebb a Vht.” szöveg,
d) 91. § (1) bekezdésében a „polgári eljárás során kiszabott pénzbírság” szövegrész helyébe a „polgári eljárás során
kiszabott pénzbírság és az alapos végrehajtási kifogás esetén a végrehajtót az állam felé terhelõ befizetési
kötelezettség” szöveg,
e) 91. § (4) és (6) bekezdésében az „az 1994. évi LIII. törvény” szövegrész helyébe az „a Vht.” szöveg
lép.
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10. A bûnügyi költségek elõlegezésérõl szóló 21/2003. (VI. 24.) IM–PM–BM együttes rendelet módosítása
10. §

A bûnügyi költségek elõlegezésérõl szóló 21/2003. (VI. 24.) IM–PM–BM együttes rendelet 2. § (4) bekezdés elsõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kirendelt szakértõ vagy szaktanácsadó a szakértõi vizsgálatot, a szakvéleményt az igazságügyi szakértõi
tevékenységrõl szóló törvényben meghatározott költségelõleg alkalmazása kivételével saját költségére végzi el.”

11. A bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása
11. §

(1) A bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet az V. fejezet címét követõen a következõ 41/A. §-sal
egészül ki:
„41/A. § Az elnöki letétre az e fejezetben foglalt eltérésekkel a bírósági letétre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”
(2) A bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43. § (1) Az elnöki letétként elhelyezett pénzt – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az eljáró bíróság
jogerõs határozata alapján lehet kifizetni (átutalni, visszafizetni).
(2) Ha az eljáró bíróság határozata elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya, az elnöki letétként elhelyezett pénzt ki
lehet fizetni (átutalni, visszafizetni) a még jogerõre nem emelkedett határozat alapján.
(3) A bíróságnak a szakértõi költségelõleg kiutalására vonatkozó felhívása alapján a letétkezelõ kifizeti (átutalja)
a letétként elhelyezett pénznek a felhívásban meghatározott részét.
(4) A letétkezelõ a bíróságnak a szakértõi költségelõleg kiutalására vonatkozó felhívását számszerûség szempontjából
megvizsgálja, és – ha nincs akadálya – a kiutalás iránt haladéktalanul intézkedik. Ha a kiutaló felhívás a számszerûség
szempontjából téves, vagy nem felel meg a 33. § (1) bekezdésében foglaltaknak, azt kijavítás, illetve kiegészítés végett
haladéktalanul visszaküldi az eljáró bíróságnak.”

12. A közjegyzõi ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása
12. §

(1) A közjegyzõi ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 54/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54/A. § (1) Az 1. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott ügyekben e rendelet
a) 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,
b) 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelmet,
c) 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzõi okirat végrehajtási záradékkal történõ ellátása iránti kérelmet,
d) 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni
a meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzõi okirat végrehajtási záradékkal történõ ellátása iránti
kérelmet,
e) 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni a zálogjog
érvényesítésére szolgáló, közjegyzõi okirat végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelmet,
f) 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített nyomtatványon kell elõterjeszteni a zálogtárgy
egyszerûsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzõi okirat végrehajtási záradékkal történõ ellátása iránti
kérelmet.
(2) A közjegyzõ az (1) bekezdésben meghatározott, az ügyfél által kitöltött papíralapú nyomtatvány (a továbbiakban:
nyomtatvány) ellenõrzésével, szükség esetén javításával, valamint aláírásával állítja ki a végrehajtható okiratot.
(3) A nyomtatványok rendszeresítése a MOKK feladata; a MOKK által rendszeresített nyomtatványok alkalmazása
kötelezõ. A MOKK az alkalmazandó nyomtatványt honlapján közzéteszi, és feltünteti a nyomtatvány közzétételének
idõpontját, valamint azt, hogy a nyomtatvány alkalmazása kötelezõ. Ha a nyomtatvány módosítására kerül sor,
a MOKK ennek tényérõl a honlapján az új nyomtatvány közzétételét megelõzõ hét nappal korábban tájékoztatást ad;
a MOKK az új nyomtatvány közzétételét követõen a honlapján egy hónapon keresztül jelzi annak tényét, hogy
a nyomtatvány megváltozott. A fél nyomtatványt a közjegyzõ irodájában is igényelhet.
(4) A nyomtatványt el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes elõterjesztésük jogkövetkezményeire,
valamint a nyomtatvány kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.
(5) A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon kellõ hely álljon rendelkezésre a kérelem elõterjesztésére.
A nyomtatványon a közjegyzõ és a végrehajtó érkeztetõ bélyegzõje lenyomatának helyét ki kell alakítani.
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(6) A MOKK az általa rendszeresített nyomtatvány közzétételének tényérõl haladéktalanul tájékoztatja az
igazságügyért felelõs minisztert (a továbbiakban: miniszter). Ha a nyomtatvány nem felel meg a jogszabályoknak,
a miniszter erre felhívja a MOKK figyelmét, és ezt követõen a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás
végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus ûrlapokról szóló 22/2010.
(V. 7.) IRM rendeletben meghatározott eljárási rendet kell követni.”
(2) A közjegyzõi ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet az e rendelet 2. melléklete szerinti
1–6. mellékletekkel egészül ki.

13. Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb
szakmai feltételekrõl szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása
13. §

(1) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 37. § (1) bekezdés b) pontja a következõ bc) alponttal egészül ki:
[Építésügyi területen bejegyezhetõ szakterületre – a 11. számú melléklet 14. és 17. pontjában megjelölt szakterületek
kivételével – az vehetõ fel, aki
a 6. § (1) bekezdés c) és d) pontjában megjelölt kérelmezõ kivételével]
„bc) a 11. számú melléklet 14. pontjában megjelölt szakterület esetében a táj- és kertépítészeti szakértõi
névjegyzékben”
[az igazságügyi szakértõi szakterületnek megfelelõ ágazati szakértõi jogosultsággal rendelkezik.]
(2) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 42. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Akit az igazságügyért felelõs miniszter 2005. december 31. napjáig építésügyi szakterületeken fõiskolai szintû
alapképzésben szerzett végzettséggel az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett
szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 7. pontjában vagy a 11. számú mellékletben megjelölt építésügyi
szakterületek valamelyikének, továbbá – a 11. számú melléklet 14., 16. és 17. pontjában megjelölt szakterületek
kivételével – az építésügyi mûszaki szakértõi névjegyzékben az igazságügyi szakértõi szakterületnek megfelelõ
ágazati szakértõi jogosultsággal rendelkezik, a névjegyzékbõl való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] a 8. számú
melléklet 7. pontjában, illetve a 11. számú mellékletben megjelölt építésügyi szakterületeken igazságügyi szakértõi
tevékenységet végezhet.”
(3) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 42. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Akit az igazságügyért felelõs miniszter 2005. december 31. napjáig építésügyi szakterületeken fõiskolai szintû
alapképzésben szerzett végzettséggel az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe felvett, és a névjegyzékbe bejegyzett
szakterülete megfelel a 11. számú melléklet 14. és 16. pontjában megjelölt szakterületek valamelyikének, és a táj- és
kertépítészeti, illetve a településrendezési szakértõi névjegyzékben az igazságügyi szakértõi szakterületnek megfelelõ
ágazati szakértõi jogosultsággal rendelkezik, a névjegyzékbõl való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] a 8. számú
melléklet 7. pontjában, illetve a 11. számú mellékletben megjelölt építésügyi szakterületeken igazságügyi szakértõi
tevékenységet végezhet.”
(4) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 42. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Akit az igazságügyért felelõs miniszter 2005. december 31. napjáig ingatlanforgalom, ingatlan-értékbecslés és
kisajátítás szakterületeken
a) fõiskolai szintû alapképzésben szerzett építészmérnök vagy építõmérnök, vagy egyetemi szintû alapképzésben
szerzett okleveles építészmérnök vagy okleveles építõmérnök végzettséggel az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe
felvett, vagy
b) a 11. számú melléklet 13. pontjában vagy az a) pontban meg nem jelölt egyetemi vagy fõiskolai szintû
alapképzésben szerzett végzettséggel az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe felvett, rendelkezik
ingatlanvagyon-értékelõ és -közvetítõi szakképesítéssel, vagy
c) a 11. számú melléklet 13. pontjában vagy az a) pontban meg nem jelölt egyetemi vagy fõiskolai szintû
alapképzésben szerzett végzettséggel az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe felvett,
ca) rendelkezik ingatlan szakértõi szakon szerzett egyetemi szakmérnöki vagy ingatlangazdálkodási szakértõi
végzettséggel, vagy az OKJ-ben szereplõ ingatlanközvetítõ szakképesítéssel, és
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cb) a Szaktv. 32. §-a szerinti felülvizsgálati eljárást lezáró jogerõs határozat kézhezvételétõl számított két éven belül
igazolja, hogy az államilag elismert ingatlan-értékbecslõk mûszaki tanfolyamát eredményesen elvégezte, vagy ilyen
képzésben részt vesz, és a képzést a képzési tervben meghatározott idõ alatt elvégezte,
az a névjegyzékbõl való törléséig ingatlan-értékbecslés szakterületen igazságügyi szakértõi tevékenységet végezhet.”
(5) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
a) 2. számú melléklet 8. pontja helyébe e rendelet 3. melléklete,
b) 4. számú melléklet 7. pontja helyébe e rendelet 4. melléklete,
c) 5. számú melléklet A) rész 7–15. pontjai helyébe e rendelet 5. melléklete,
d) 5. számú melléklet B) rész 23. pontja helyébe e rendelet 6. melléklete,
e) 11. számú melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete
lép.
(6) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
a) 12. § b) pontjában a „szakképesítése tekintetében” szövegrész helyébe a „szakképesítése tekintetében
– a 2. számú melléklet 8. pontjában megjelölt szakterület esetében legalább egészségbiztosítás szakvizsga
tekintetében –” szöveg,
b) 17. § (1) bekezdésében a „8. és 11. pontjaiban” szövegrész helyébe a „8. pontjában” szöveg,
c) 44. § (1) bekezdésében a „Szaktv. 32. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „Szaktv. 32. § (3) bekezdése”
szöveg
lép.
(7) Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 10. §-a a hatályát veszti.

14. Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló
10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása
14. §

(1) Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM
rendelet 5. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Mentesül a vizsga alól az, aki]
„g) egészségbiztosítás szakvizsgával”
[rendelkezik.]
(2) Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM
rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, a vizsgát megismételheti. A vizsgabizottság a jelöltet errõl a vizsga
eredményének kihirdetésekor értesíti.”
(3) Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM
rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a (2) bekezdés szerinti szakértõ az elsõ képzéshez kapcsolódó vizsga alól mentesül, az elsõ képzésre
a névjegyzékbe vétele feltételei fennállásának az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló törvény szerinti
felülvizsgálata (a továbbiakban: felülvizsgálat) során hozott határozat meghozatalától számított két éven belül köteles
jelentkezni. A vizsga alól nem mentesülõ szakértõ a felülvizsgálata alatt, de legkésõbb a Szaktv. 32. § (1) bekezdésében
megjelölt idõpontig köteles a vizsgát letenni.”
(4) Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM
rendelet a következõ 28–30. §-okkal egészül ki:
„28. § (1) Az írásbeli vizsgán a jelölt a 13. § (1) bekezdésében megjelölt feladatok végzésére a miniszter által kijelölt
személy (a továbbiakban: vizsgabiztos) jelenlétében az 1. számú mellékletben megjelölt joganyagból és annak
gyakorlati alkalmazására irányuló példákból összeállított írásbeli tesztlapot (a továbbiakban: feladatlap) tölt ki.
(2) Az írásbeli vizsga nem nyilvános.
29. § (1) A feladatlap megoldására két óra áll rendelkezésre.
(2) A jelölt a kitöltött feladatlapot – aláírásával ellátva – a vizsgabiztosnak adja át.
(3) Az írásbeli vizsgán a rendfenntartás a vizsgabiztos feladata.
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30. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM
rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet 14. §-a hatályba
lépésének idõpontjában már benyújtott jelentkezésekre és a módosító rendelet 14. §-ának hatálybalépését követõen
megtartandó megismételt vizsgákra is alkalmazni kell.”
(5) Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM
rendelet
a) 4. § (2) bekezdésében a „3 óránál” szövegrész helyébe a „2 óránál” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés f) pontjában a „szakképzettséggel” szövegrész helyébe a „szakképzettséggel, vagy” szöveg,
c) 17. § (1) bekezdésében az „az írásbeli és szóbeli vizsgát” szövegrész helyébe az „a vizsgát” szöveg,
d) 27. § (2) bekezdésében a „(3)–(7) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3)–(7) bekezdésben, valamint a 28. és
29. §-ban” szöveg,
e) 1. számú melléklet A) rész 4. pontjában az „A Magyar Köztársaság Alkotmányának” szövegrész helyébe
a „Magyarország Alaptörvényének” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló
10/2006. (III. 7.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésében az „írásbeli és” szövegrész.

15. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes
szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása
15. §

(1) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 13. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az – a nem regisztrált felhasználók számára elérhetõ
szolgáltatásokon túl – a következõ mûveletek elvégzését tegye lehetõvé a végrehajtó számára:]
„d) hagyományos ingóárverés hirdetményének, valamint a 21. § d) pontja szerinti árverési hirdetménynek a törlése;”
(2) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy]
„a) ha az adatlap tartalmazza a Vht. 132/E. § (2) bekezdés a) vagy b) és d)–f) pontjaiban foglalt adatokat, az arról szóló
nyilatkozatot, hogy az árverezõ a Vht. 123. § (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti személy vagy szervezet-e, továbbá
együttes árverezõk esetében a tulajdonszerzési arányt, illetve módosítás esetén a módosított adatokat, az árverezõ
adatait automatikusan rögzítse a nyilvántartásban;”
(3) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 21. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ d) ponttal
egészül ki:
[Az elektronikus árverési hirdetmények nyilvántartása (a továbbiakban e fejezetben: nyilvántartás) tartalmazza]
„c) az ingatlanárverések [Vht. 145/A. § (1) bekezdés] hirdetményeinek, valamint
d) a Vht. 305. § (4) bekezdése szerinti, 2009. január 1-je elõtt lefoglalt ingatlanok 2012. július 1-je és 2012.
augusztus 31-e között készített árverési hirdetményeinek (az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: árverési
hirdetmény)”
[adatait.]
(4) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 23. § d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ g) ponttal
egészül ki:
[Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a felhasználók számára biztosított legyen a hirdetmények közötti
keresés legalább következõ szûkítési feltételek megadásával:]
„d) a 21. § c) pontja szerinti ingatlanárverések hirdetményei az ingatlanok kikiáltási ára alapján,
e) a 21. § c) pontja szerinti ingatlanárverések hirdetményei az ingatlanok földrajzi fekvése alapján,”
„g) a 21. § d) pontja szerinti ingatlanárverések hirdetményei között az ügyszám és az árverés napja alapján.”
(5) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló
27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet 24. §-a következõ d) ponttal egészül ki:
[Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az árverési hirdetményt]
„d) a 21. § d) pont szerinti ingatlan árverés napját követõ napon vagy azt megelõzõen a végrehajtó intézkedésére,”
[automatikusan törölje a nyilvántartásból.]
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16. Az igazságügyi szakértõi mûködésrõl szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet módosítása
16. §

(1) Az igazságügyi szakértõi mûködésrõl szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) Ha a szakértõi díj letétbehelyezésére vagy bizalmi õrzésbe vételére (a továbbiakban e §-ban együtt: letét)
került sor, és a szakértõ kérésre a kirendelõ szerv a letét összegének kiegészítését elrendelte, a szakvélemény
elõterjesztésére nyitva álló határidõ kezdõ napja az a nap, amelyen a szakértõ a letét kiegészítésérõl értesül.
(2) Ha a szakértõ a kirendelõ szerv felé határidõben és jogszabályban megjelölt tartalommal jelezte, hogy a szakértõi
díjra elõzetesen letétbe helyezett összeg a szakértõi díjat elõreláthatóan nem fedezi, de a kirendelõ szerv a kirendelés
módosítása vagy a letét kiegészítése iránt nem intézkedik, a szakértõ kezdeményezheti a kirendelés alól történõ
felmentését.”
(2) Az igazságügyi szakértõi mûködésrõl szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet a 16. §-át követõen a következõ alcímmel és
16/A. §-sal egészül ki:

„Igazságügyi orvostani vizsgálat
16/A. § (1) Ha a szakkérdés
a) sérülések gyógytartamának, keletkezési módjának megállapítására,
b) életveszély fennállásának véleményezésére,
c) a 21. § (1) és (2) bekezdésben foglaltak megítélésére,
d) büntetõeljárásban sérülés által okozott súlyos egészségromlás, maradandó fogyatékosság megítélésére vagy
e) kártérítési eljárásban sérülés megítélésére
irányul, igazságügyi orvostani szakértõi vizsgálatot kell végezni.
(2) Ha a szakkérdés egészségügyi tevékenység megítélésének vizsgálatára irányul, úgy igazságügyi orvostani és az
egészségügyi tevékenységnek megfelelõ klinikai szakkérdés szerinti szakértõi vizsgálatot kell elvégezni.
(3) Ha a szakkérdés holttestrész vagy csontmaradvány azonosítására irányul, igazságügyi orvostani vagy
antropológiai vizsgálatot kell elvégezni.
(4) Az (1) bekezdésben megjelölt szakkérdések esetében az igazságügyi orvostani szakértõi vizsgálat elvégzése
mellett más, az esetlegesen felmerülõ és igazságügyi orvostani vizsgálattal meg nem válaszolható klinikai
szakkérdésnek megfelelõ szakértõi vizsgálatnak is helye van.
(5) A (2) és (4) bekezdésben megjelölt klinikai szakkérdés vizsgálatát – a kirendelõ rendelkezésének megfelelõen –
szakkonzultáns is elvégezheti.”
(3) Az igazságügyi szakértõi mûködésrõl szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet a 40. §-át követõen a következõ alcímmel
és 40/A. §-sal egészül ki:

„Ingatlan-értékbecslõi vizsgálat
40/A. § (1) Ha a szakkérdés
a) beépíthetõ telek,
b) lakóépülettel beépített ingatlan vagy
c) nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan
értékének megállapítására irányul, ingatlan-értékbecslés szakértõi vizsgálatot kell végezni.
(2) Ha a kirendelés másként nem rendelkezik, a szakértõ az ingatlan értékének megállapítása során figyelembe veszi
az ingatlan környezetét, elhelyezkedését, az építmény mennyiségi, minõségi jellemzõit, az ingatlan mûszaki
paramétereit, korát és állapotát, és az adott ingatlantól függõen az egyéb, értéket befolyásoló tényezõket.”

17. Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes
szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása
17. §

(1) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló
80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28. § (1) Elektronikus nyilatkozat alapján indult eljárásban a fizetésre kötelezett a díjfizetést a Kamarával kötött
szerzõdés alapján úgy is teljesítheti, hogy általa meghatározott összeget átutalja a Kamara erre a célra rendszeresített
fizetési számlájára.
(2) Ha a fél által átutalt összeg nem fedezi az eljárási költséget, a Kamara figyelmezteti a felet a 27. §-ban foglaltakra.
(3) Ha a szerzõdésben meghatározott idõszakot követõen a Kamara fizetési számlaszámán fel nem használt
pénzösszeg marad, azt a Kamara a megállapodásban meghatározottak szerint kezeli.
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(4) A fél által elõre megfizetett pénzösszeg kezeléséért – a Kamara és a fél erre irányuló eltérõ megállapodása
hiányában – a Kamara kezelési költséget nem számíthat fel, és a fél kamatot nem igényelhet.
(5) A Kamara a szerzõdésben meghatározott idõszak utolsó napját követõ 10. napig összesítõt küld a félnek, amely
tartalmazza a fél által kezdeményezett és elszámolt eljárások díját.”
Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló
80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közjegyzõ az eljárási költség viselésére és az eljárási költségnek a Kamara részére történõ megfizetésére
a kérelmezõt kötelezi.”
Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló
80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet a következõ 31. §-sal egészül ki:
„31. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM
rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatályba lépését
követõen megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.”
Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló
80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 8. § (3) bekezdésében az „az eljárás jogerõs befejezéséig” szövegrész helyébe az
„a bejegyzésig” szöveg lép.
Hatályát veszti az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes
szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet
a) 9. § (3) bekezdésében a „ , illetve az annak alapján történõ esetleges bejegyzést” szöveg,
b) 27. § (1) bekezdésében a „– a 28. §-ban foglaltak kivételével –” szövegrész,
c) 29. § (3) bekezdése.

18. A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtás elrendelése
iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendõ díj
megfizetésének módjáról és visszatérítésérõl, valamint a másolati díj mértékérõl, megfizetésének
módjáról és visszatérítésérõl szóló 26/2010. (V. 11.) IRM rendelet módosítása
18. §

(1) A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtás elrendelése iránti eljárásban
az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendõ díj megfizetésének módjáról és
visszatérítésérõl, valamint a másolati díj mértékérõl, megfizetésének módjáról és visszatérítésérõl szóló 26/2010.
(V. 11.) IRM rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A fél a díjfizetési kötelezettségének választása szerint a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott módon is eleget
tehet.
(2) Az eljárás lefolytatása iránti kérelem elektronikus benyújtása esetén a díjfizetés történhet
a) átutalással vagy
b) a 6. §-ban meghatározott módon.
(3) Az eljárás lefolytatása iránti kérelem szóbeli elõterjesztése esetén, továbbá ha a fél a papír alapú kérelmet
személyesen adja be a közjegyzõnél, a díjfizetés fizetési számlára postai úton történõ készpénzbefizetéssel (postai
készpénz-átutalási megbízással) történhet; a befizetés tényét igazoló szelvényt a kérelemhez mellékelni kell.
(4) Az eljárás lefolytatása iránti kérelem papír alapon, postai úton történõ beadása esetén a díjfizetés fizetési számlára
postai úton történõ készpénzbefizetéssel (postai készpénz-átutalási megbízással) történhet; a befizetés tényét igazoló
szelvényt a kérelemhez mellékelni kell.”
(2) A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtás elrendelése iránti eljárásban
az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendõ díj megfizetésének módjáról és
visszatérítésérõl, valamint a másolati díj mértékérõl, megfizetésének módjáról és visszatérítésérõl szóló 26/2010.
(V. 11.) IRM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a fél az eljárás díjaként az Fmhtv.-ben elõírtnál nagyobb összeget fizetett be a közjegyzõi kamarához, vagy
a közjegyzõi kamarához befizetett díjából az Fmhtv. 49. §-a, 55. § (1) és (5) bekezdése alapján kedvezményre jogosult
(a továbbiakban: túlfizetés), kérheti a díj levonását követõen fennmaradó pénzösszeg visszatérítését. A fél kérheti
továbbá a tévedésbõl vagy az eljárás megindítása nélkül megfizetett összeg visszatérítését. A visszautalással járó
költséget a fél viseli.”
(3) A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtás elrendelése iránti eljárásban
az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendõ díj megfizetésének módjáról és
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visszatérítésérõl, valamint a másolati díj mértékérõl, megfizetésének módjáról és visszatérítésérõl szóló 26/2010.
(V. 11.) IRM rendelet 10. §-a a következõ (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A túlfizetés visszatérítése iránti kérelemhez csatolni kell a közjegyzõ túlfizetés (az Fmhtv. 49. § (3) bekezdése vagy
55. § (5) bekezdése szerinti díjkedvezmény) tényét megállapító jogerõs határozatát.
(4) Az Fmhtv. 49. § (4) bekezdésében foglalt díjkedvezmény igénybevételéhez meg kell adni az elutasított
(megszüntetett) ügy és az ezt követõen ismételten benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelem ügyszámát.
(5) Eljárás megindítása nélkül megfizetett eljárási díj visszatérítése iránti kérelemhez a postai készpénzátutalási
megbízás feladóvevényének eredeti példányát vagy a befizetésrõl a Magyar Posta Zrt. által kiállított hivatalos igazolást
is csatolni kell.
(6) A közjegyzõi kamara a honlapján közzéteszi az elektronikus végrehajtási kérelmek Fmhtv. 55. § (1) bekezdése
szerinti egyidejû elõterjesztésének módjára vonatkozó technikai paramétereket.”
(4) A fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követõ végrehajtás elrendelése iránti eljárásban
az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendõ díj megfizetésének módjáról és
visszatérítésérõl, valamint a másolati díj mértékérõl, megfizetésének módjáról és visszatérítésérõl szóló 26/2010.
(V. 11.) IRM rendelet a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Átutalással történõ díjfizetés esetén a közjegyzõi kamara külön kérelem nélkül visszautalja
a) azokat az összegeket, melyekhez kérelem nem kapcsolható,
b) az átutalt összeget, ha a fél az eljárási díjnál kevesebb összeget utal át és
c) a különbözetet, ha a fél az eljárási díjnál magasabb összeget utal át, feltéve, hogy a túlfizetés összege a 400 Ft-ot
meghaladja.”

19. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó ûrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
módosítása
19. §

(1) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó ûrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 42. melléklet
8.2. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
„8.2. rendelkezés arról, hogy az alapítványhoz az alapítók döntése szerint
8.2.1. lehet csatlakozni
8.2.2. nem lehet csatlakozni”
(2) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó ûrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 42. melléklet
8.5., 8.5.1.–8.5.4. és 8.6. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
„8.5. alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható mértéke – az alapítók döntése szerint –
8.5.1. 70%
8.5.2. 80%
8.5.3. 90%
8.5.4. 100%
8.6. az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon felhasználható”
(3) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó ûrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
a) 13. § (2) bekezdésében a „2012. június 30.” szövegrész helyébe a „2013. január 1.” szöveg,
b) 13. § (3) bekezdésében a „2012. július 1.” szövegrész helyébe a „2013. január 2.” szöveg,
c) 14. §-ában a „2012. június 29.” szövegrész helyébe a „2012. december 31.” szöveg
lép.
(4) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó ûrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
a) 1. melléklet 7.1.1. pontjában az „egyesületek” szövegrész az „egyesületek, illetve alapítványok” szöveggel,
b) 41. melléklet 5.1.1. pontjában az „írásban, igazolható módon” szövegrész az „írásban” szöveggel,
c) 41. melléklet 9.1.2.3. pontjában az „egyesülésérõl, szétválásáról” szövegrész az „egyesülésérõl” szöveggel,
d) 41. melléklet 9.1.2.5. és 11.1.5. pontjában és 42. melléklet 4.3.1. pontjában a „beszámoló” szövegrész a „beszámoló
és közhasznúsági melléklet” szöveggel,
e) 41. melléklet 12.5. pontjában a „szétválásáról vagy feloszlásáról” szövegrész a „feloszlásáról” szöveggel,
f) 41. melléklet 14.2. pontjában a „legalább” szövegrész a „több mint” szöveggel
lép hatályba.
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20. A felszámolási eljárásban közzétételre kerülõ bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeirõl szóló
13/2012. (III. 1.) KIM rendelet módosítása
20. §

A felszámolási eljárásban közzétételre kerülõ bírósági végzések kivonatának tartalmi elemeirõl szóló 13/2012. (III. 1.)
KIM rendelet 1. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 28. § (1) bekezdésében
meghatározott közzétételnek tartalmaznia kell a Cstv. 28. § (2) bekezdésében foglaltakat azzal, hogy a j) pont szerinti egyéb
lényeges körülmény különösen]
„e) az arra való utalás, hogy az eljárás fõeljárásként vagy területi eljárásként indult.”

21. Záró rendelkezések
21. §

(1) E rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 7. §, a 15. § (1) bekezdése, valamint a 15. § (3)–(5) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1–6. §, a 8. § (2)–(5) bekezdése, a 9–11. §, a 13. §, a 16. §, a 18. § és a 20. § a rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.
(4) A 15. § (2) bekezdése 2012. július 16-án lép hatályba.
(5) A 8. § (1) és (6) bekezdése, a 12. §, a 14. §, valamint a 17. § 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
(6) E rendelet 2012. augusztus 2-án a hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez
„3. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez

A pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem nyomtatványának
adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
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1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
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2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.

12567

12568

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 82. szám

3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az elsõ és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése,
székhelye
3.2. az elsõ és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett idõszak
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.4.1. egy összegben elõre vállalt tartásdíj esetében az az idõszak, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalás történt
3.5. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre
3.7. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható.
4. A tartozásért felelõs személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelõs adóstárs, készfizetõ kezes) kapcsolatos
adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2. cím
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérõ az adós bárhol fellelhetõ vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
5.2. fizetési számla adatai
5.2.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.2.2. fizetési számla száma
5.2.3. pénzforgalmi számla száma
5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3.4. ha a végrehajtást kérõ nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely
jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
5.4. ingóság adatai
5.4.1. gépjármû
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5.4.1.1. gyártmány
5.4.1.2. típus
5.4.1.3. rendszám
5.4.1.4. szín
5.4.1.5. kategória
5.4.1.6. alvázszám
5.4.1.7. motorszám
5.4.1.8. gyártás éve
5.4.2. üzletrész
5.4.3. vízi jármû
5.4.4. légi jármû
5.4.5. egyéb ingóság
5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.4.5.2. mennyisége
5.4.5.3. ismert fekvési helye
5.5. értékpapír
5.6. követelés
5.7. ingatlan
5.7.1. címének adatai
5.7.1.1. ország
5.7.1.2. irányítószám
5.7.1.3. helység
5.7.1.4. közterület neve, jellege
5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsõházszám)
5.7.1.6. emelet
5.7.1.7. ajtószám
5.7.2. helyrajzi szám
5.8. egyéb
5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás
foganatosítását:
6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra
6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétõl függõen (a
végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)
6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétõl
függõen (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
7.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ
8.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõt milyen költségkedvezmény illet meg:
9.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
9.2. illetékmentesség
9.3. illetékfeljegyzési jog
9.4. illetékátalány fizetési jog
9.5. tárgyi költségfeljegyzési jog.

12570

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 82. szám

10. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:
10.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
10.2. illetékmentesség
10.3. illetékfeljegyzési jog
10.4. illetékátalány fizetési jog.
11. A végrehajtással felmerült költségek:
11.1. állam javára behajtandó illeték
11.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó illeték
11.3. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
11.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
11.5. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
12. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
12.1. önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
12.2. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
12.3. a kézbesítési vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
12.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
12.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás elõterjesztésének
lehetõsége és módja
12.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
12.7. arról, hogy az 5.2.-5.8. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függõen – a végrehajtás költségeinek csökkentése,
a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérõ az 5.1.
szerinti kérelmet terjeszt elõ
12.8. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
13. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
13.1. név
13.2. lakóhely
13.2.1. ország
13.2.2. irányítószám
13.2.3. helység
13.2.4. közterület neve, jellege
13.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
13.2.6. emelet
13.2.7. ajtószám
13.3. aláírás helye.
14. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
15. A végrehajtási lapot kiállító bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézõi/bírósági ügyintézõi tisztség megjelölése,
aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
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4. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem
nyomtatványának adattartalma
1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
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1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. kötelezett törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.1.3. nem (férfi/nõ)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
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2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
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3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az elsõ és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése,
székhelye
3.2. az elsõ és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat végrehajtandó része
3.3.1. a meghatározott cselekmény leírása
3.3.2. a pénzkövetelés összege
3.3.3. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.4. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.5. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.5.1. kamatszámítás alapja
3.3.5.2. kamat jellege
3.3.5.3. kamatláb (%)
3.3.5.4. kamattal érintett idõszak
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre
3.7. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható.
4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelõs személyekkel kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2. cím
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérõ az adós bárhol fellelhetõ vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
5.2. fizetési számla adatai
5.2.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.2.2. fizetési számla száma
5.2.3. pénzforgalmi számla száma
5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3.4. ha a végrehajtást kérõ nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely
jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
5.4. ingóság adatai
5.4.1. gépjármû
5.4.1.1. gyártmány
5.4.1.2. típus
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5.4.1.3. rendszám
5.4.1.4. szín
5.4.1.5. kategória
5.4.1.6. alvázszám
5.4.1.7. motorszám
5.4.1.8. gyártás éve
5.4.2. üzletrész
5.4.3. vízi jármû
5.4.4. légi jármû
5.4.5. egyéb ingóság
5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.4.5.2. mennyisége
5.4.5.3. ismert fekvési helye
5.5. értékpapír
5.6. követelés
5.7. ingatlan
5.7.1. címének adatai
5.7.1.1. ország
5.7.1.2. irányítószám
5.7.1.3. helység
5.7.1.4. közterület neve, jellege
5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsõházszám)
5.7.1.6. emelet
5.7.1.7. ajtószám
5.7.2. helyrajzi szám
5.8. egyéb.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõt milyen költségkedvezmény illet meg:
7.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
7.2. illetékmentesség
7.3. illetékfeljegyzési jog
7.4. illetékátalány fizetési jog
7.5. tárgyi költségfeljegyzési jog.
8. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:
8.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
8.2. illetékmentesség
8.3. illetékfeljegyzési jog
8.4. illetékátalány fizetési jog.
9. A végrehajtással felmerült költségek:
9.1. állam javára behajtandó illeték
9.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó illeték
9.3. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
9.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
9.5. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
10. A nyomtatvány tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történõ felhívást a határidõ
megjelölésével, a gyermek önkéntes átadásának elmaradása esetére pedig a gyermek rendõrség közremûködésével
történõ átadásának elrendelését.
11. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
11.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek
viselése
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11.2. a végrehajtást kérõnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt
érvényesíti, ennek csökkenésére és megszûnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy
további intézkedésre csak e közlés után kerül sor
11.3. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
11.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
11.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslat és a végrehajtási kifogás elõterjesztésének lehetõsége
és módja
11.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
11.7. a szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása iránti kérelemhez
mellékelhetõ képfelvétel csatolásának feltételei
11.8. a kötelezett kötelezõen kitöltendõ adatai.
12. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
12.1. név
12.2. lakóhely
12.2.1. ország
12.2.2. irányítószám
12.2.3. helység
12.2.4. közterület neve, jellege
12.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
12.2.6. emelet
12.2.7. ajtószám
12.3. aláírás helye.
13. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
14. A végrehajtási lapot kiállító bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézõi/bírósági ügyintézõi tisztség megjelölése,
aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
5. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez

A pénzkövetelés behajtására szolgáló, törvényben meghatározott okirat végrehajtási záradékkal történõ
ellátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
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1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
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1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
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2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A záradékolandó okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. az elsõ és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) hatóság elnevezése, székhelye, az okiratot kiállító
neve
3.2. az elsõ és másodfokon hozott határozat (egyezség) száma
3.3. a határozat, okirat végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett idõszak
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat (egyezség) elõzetesen végrehajtható-e
3.7. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A tartozásért felelõs személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelõs adóstárs, készfizetõ kezes) kapcsolatos
adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2. cím
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
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4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérõ az adós bárhol fellelhetõ vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
5.2. fizetési számla adatai
5.2.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.2.2. fizetési számla száma
5.2.3. pénzforgalmi számla száma
5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3.4. ha a végrehajtást kérõ nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely
jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
5.4. ingóság adatai
5.4.1. gépjármû
5.4.1.1. gyártmány
5.4.1.2. típus
5.4.1.3. rendszám
5.4.1.4. szín
5.4.1.5. kategória
5.4.1.6. alvázszám
5.4.1.7. motorszám
5.4.1.8. gyártás éve
5.4.2. üzletrész
5.4.3. vízi jármû
5.4.4. légi jármû
5.4.5. egyéb ingóság
5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.4.5.2. mennyisége
5.4.5.3. ismert fekvési helye
5.5. értékpapír
5.6. követelés
5.7. ingatlan
5.7.1. címének adatai
5.7.1.1. ország
5.7.1.2. irányítószám
5.7.1.3. helység
5.7.1.4. közterület neve, jellege
5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsõházszám)
5.7.1.6. emelet
5.7.1.7. ajtószám
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5.7.2. helyrajzi szám
5.8. egyéb
5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás
foganatosítását:
6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra
6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétõl függõen (a
végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)
6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétõl
függõen (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
7.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ
8.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõt milyen költségkedvezmény illet meg:
9.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
9.2. illetékmentesség
9.3. illetékfeljegyzési jog
9.4. illetékátalány fizetési jog
9.5. tárgyi költségfeljegyzési jog.
10. Nyilatkozat arról, hogy az adóst milyen költségkedvezmény illet meg:
10.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
10.2. illetékmentesség
10.3. illetékfeljegyzési jog
10.4. illetékátalány fizetési jog.
11. A végrehajtással felmerült költségek:
11.1. állam javára behajtandó illeték
11.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó illeték
11.3. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
11.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
11.5. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
12. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
12.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtási cselekmények foganatosítása és azok költségeinek
viselése
12.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei
12.3. a kézbesítési vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
12.4. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
12.5. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
12.6. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslat és a végrehajtási kifogás elõterjesztésének lehetõsége
és módja
12.7. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
12.8. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
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13. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
13.1. név
13.2. lakóhely
13.2.1. ország
13.2.2. irányítószám
13.2.3. helység
13.2.4. közterület neve, jellege
13.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
13.2.6. emelet
13.2.7. ajtószám
13.3. aláírás helye.
14. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
15. A végrehajtható okiratot kiállító bírói/bírósági titkári tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
6. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, törvényben meghatározott okiratok végrehajtási
záradékkal történõ ellátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
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1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. kötelezett törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
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2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
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2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A záradékolandó okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. az elsõ és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) hatóság elnevezése, székhelye, az okiratot kiállító
neve
3.2. az elsõ és másodfokon hozott határozat (egyezség, okirat) száma
3.3. a határozat, okirat végrehajtandó része
3.3.1. a meghatározott cselekmény leírása
3.3.2. a pénzköveteléssel kapcsolatos adatok
3.3.2.1. pénzkövetelés összege
3.3.2.2. pénzkövetelés pénzneme
3.3.2.3. pénzkövetelés jogcíme
3.3.2.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.2.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.2.4.2. kamat jellege
3.3.2.4.3. kamatláb (%)
3.3.2.4.4. kamattal érintett idõszak
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható-e
3.7. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelõs személyekkel kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2. cím
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
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5. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. fizetési számla adatai
5.1.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.1.2. fizetési számla száma
5.1.3. pénzforgalmi számla száma
5.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.2.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3. ingóság adatai
5.3.1. gépjármû
5.3.1.1. gyártmány
5.3.1.2. típus
5.3.1.3. rendszám
5.3.1.4. szín
5.3.1.5. kategória
5.3.1.6. alvázszám
5.3.1.7. motorszám
5.3.1.8. gyártás éve
5.3.2. üzletrész
5.3.3. vízi jármû
5.3.4. légi jármû
5.3.5. egyéb ingóság
5.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.3.5.2. mennyisége
5.3.5.3. ismert fekvési helye
5.4. értékpapír
5.5. követelés
5.6. ingatlan
5.6.1. címének adatai
5.6.1.1. ország
5.6.1.2. irányítószám
5.6.1.3. helység
5.6.1.4. közterület neve, jellege
5.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsõházszám)
5.6.1.6. emelet
5.6.1.7. ajtószám
5.6.2. helyrajzi szám
5.7. egyéb.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
6.2. az adós 5.6. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõt milyen költségkedvezmény illet meg:
8.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
8.2. illetékmentesség
8.3. illetékfeljegyzési jog
8.4. illetékátalány fizetési jog
8.5. tárgyi költségfeljegyzési jog.
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9. Nyilatkozat arról, hogy a kötelezettet milyen költségkedvezmény illet meg:
9.1. teljes költségmentesség, részleges költségmentesség
9.2. illetékmentesség
9.3. illetékfeljegyzési jog
9.4. illetékátalány fizetési jog.
10. A végrehajtással felmerült költségek:
10.1. állam javára behajtandó illeték
10.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó illeték
10.3. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
10.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
10.5. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
11. A nyomtatvány tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történõ felhívást a határidõ
megjelölésével.
12. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
12.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek
viselése
12.2. a végrehajtást kérõnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt
érvényesíti, ennek csökkenésére és megszûnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy
további intézkedésre csak e közlés után kerül sor
12.3. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
12.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
12.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás elõterjesztésének
lehetõsége és módja
12.6. ha a kötelezett kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
12.7. a kötelezett kötelezõen kitöltendõ adatai.
13. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
13.1. név
13.2. lakóhely
13.2.1. ország
13.2.2. irányítószám
13.2.3. helység
13.2.4. közterület neve, jellege
13.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
13.2.6. emelet
13.2.7. ajtószám
13.3. aláírás helye.
14. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
15. A végrehajtható okiratot kiállító bírói/bírósági titkári tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
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7. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez

A végrehajtási lap kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának
adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név
1.1.2. születési név
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idõ
1.5. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.5.1. személyi azonosító
1.5.2. személyi igazolvány szám
1.5.3. útlevél szám
1.5.4. adóazonosító jel
1.5.5. nyugellátási törzsszám
1.5.6. társadalombiztosítási azonosító jel
1.5.7. egyéb azonosító adat
1.6. cím
1.6.1. ország
1.6.2. irányítószám
1.6.3. helység
1.6.4. közterület neve, jellege
1.6.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.6. emelet
1.6.7. ajtószám
1.7. adós törvényes képviselõjének adatai
1.7.1. név
1.7.2. idézési cím
1.7.2.1. ország
1.7.2.2. irányítószám
1.7.2.3. helység
1.7.2.4. közterület neve, jellege
1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.2.6. emelet
1.7.2.7. ajtószám
1.7.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név (elnevezés)
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ
2.4 nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló adatok
2.4.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.4.2. nyilvántartási szám
2.5. cím
2.5.1. ország
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2.5.2. irányítószám
2.5.3. helység
2.5.4. közterület neve, jellege
2.5.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.5.6. emelet
2.5.7. ajtószám
2.6. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.6.1. név
2.6.2. idézési cím
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a törvényes képviselet típusa
2.7. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.8. fizetési számla adatai
2.8.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.8.2. fizetési számla száma
2.9. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.10. nyilatkozat a letiltott összeg végrehajtást kérõ részére történõ megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre,
átutalás fizetési számlára).
3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az elsõ és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése
3.2. az elsõ és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre
3.5. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható
3.6. a határozat végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett idõszak
3.7. teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
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4. Az adós letiltásra kerülõ munkabérével, egyéb járandóságával kapcsolatos adatok:
4.1. munkabért, járandóságot juttató, folyósító neve (elnevezése)
4.2. munkabért, járandóságot juttató, folyósító címe
4.3. letiltásra kerülõ munkabér, egyéb járnadóság jogcíme
4.4. letiltás %-os határa.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó illeték
5.3. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.5. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség
5.6. az egyetemlegesen felelõs adóstárs elleni végrehajtás adatai
5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejûleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem elõterjesztésre
5.6.2. adóstárs neve
5.6.3. adóstárs címe.
6. Az ûrlap tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és
a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15/G. § (1) bekezdése
szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és
a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés
indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
7.2. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a munkáltató letiltással összefüggõ, a Vht. 24. § (2) bekezdésében, 61-63. §-aiban és 75-78. §-aiban foglalt
kötelezettségei
7.4. a munkáltató letiltással összefüggõ, a Vht. 79. §-ában foglalt felelõssége
7.5. a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díjáról, valamint ezek elõlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2. cím
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. A letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. A letiltó végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézõi/bírósági ügyintézõi tisztség megjelölése,
aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, a cím és
a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
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8. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez

A végrehajtási záradék kiállítása helyetti bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem
nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név
1.1.2. születési név
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idõ
1.5. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.5.1. személyi azonosító
1.5.2. személyi igazolvány szám
1.5.3. útlevél szám
1.5.4. adóazonosító jel
1.5.5. nyugellátási törzsszám
1.5.6. társadalombiztosítási azonosító jel
1.5.7. egyéb azonosító adat
1.6. cím
1.6.1. ország
1.6.2. irányítószám
1.6.3. helység
1.6.4. közterület neve, jellege
1.6.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.6. emelet
1.6.7. ajtószám
1.7. adós törvényes képviselõjének adatai
1.7.1. név
1.7.2. idézési cím
1.7.2.1. ország
1.7.2.2. irányítószám
1.7.2.3. helység
1.7.2.4. közterület neve, jellege
1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.2.6. emelet
1.7.2.7. ajtószám
1.7.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név (elnevezés)
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ
2.4 nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló adatok
2.4.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.4.2. nyilvántartási szám
2.5. cím
2.5.1. ország
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2.5.2. irányítószám
2.5.3. helység
2.5.4. közterület neve, jellege
2.5.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.5.6. emelet
2.5.7. ajtószám
2.6. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.6.1. név
2.6.2. idézési cím
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a törvényes képviselet típusa
2.7. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.8. fizetési számla adatai
2.8.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.8.2. fizetési számla száma
2.9. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.10. nyilatkozat a letiltott összeg végrehajtást kérõ részére történõ megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre,
átutalás fizetési számlára).
3. Az okirattal (határozattal, egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az okiratot kiállító (határozatot hozó, egyezséget jóváhagyó) elnevezése
3.2. az okirat száma
3.3. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre
3.5. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható
3.6. az okirat végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3 a pénzkövetelés jogcíme
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett idõszak
3.6.5. teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
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4. Az adós letiltásra kerülõ munkabérével, egyéb járandóságával kapcsolatos adatok:
4.1. munkabért, járandóságot juttató, folyósító neve (elnevezése)
4.2. munkabért, járandóságot juttató, folyósító címe
4.3. letiltásra kerülõ munkabér, egyéb járandóság jogcíme
4.4. letiltás %-os határa.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó illeték
5.3. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.5. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség
5.6. az egyetemlegesen felelõs adóstárs elleni végrehajtás adatai
5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejûleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem elõterjesztésre
5.6.2. adóstárs neve
5.6.3. adóstárs címe.
6. A nyomtatvány tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 25. § (2) bekezdése szerinti és
a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15/G. § (1) bekezdése
szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és
a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés
indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
7.2. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a munkáltató letiltással összefüggõ, a Vht. 25. § (2) bekezdésében, 61-63. §-aiban és 75-78. §-aiban foglalt
kötelezettségei
7.4. a munkáltató letiltással összefüggõ, a Vht. 79. §-ában foglalt felelõssége
7.5. a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díjáról, valamint ezek elõlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2. cím
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. A letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. A letiltó végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézõi/bírósági ügyintézõi tisztség megjelölése,
aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, a cím és
a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
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9. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez

A végrehajtási lap kiállítása helyetti, gyermektartásdíj és szüléssel járó költség behajtására szolgáló
bírósági letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név
1.1.2. születési név
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idõ
1.5. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.5.1. személyi azonosító
1.5.2. személyi igazolvány szám
1.5.3. útlevél szám
1.5.4. adóazonosító jel
1.5.5. nyugellátási törzsszám
1.5.6. társadalombiztosítási azonosító jel
1.5.7. egyéb azonosító adat
1.6. cím
1.6.1. ország
1.6.2. irányítószám
1.6.3. helység
1.6.4. közterület neve, jellege
1.6.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.6. emelet
1.6.7. ajtószám
1.7. adós törvényes képviselõjének adatai
1.7.1. név
1.7.2. idézési cím
1.7.2.1. ország
1.7.2.2. irányítószám
1.7.2.3. helység
1.7.2.4. közterület neve, jellege
1.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.2.6. emelet
1.7.2.7. ajtószám
1.7.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ
2.4. cím
2.4.1. ország
2.4.2. irányítószám
2.4.3. helység
2.4.4. közterület neve, jellege
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2.4.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.4.6. emelet
2.4.7. ajtószám
2.5. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.5.1. név
2.5.2. idézési cím
2.5.2.1. ország
2.5.2.2. irányítószám
2.5.2.3. helység
2.5.2.4. közterület neve, jellege
2.5.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.5.2.6. emelet
2.5.2.7. ajtószám
2.5.3. a törvényes képviselet típusa
2.6. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.6.1. név
2.6.2. cím
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.7. fizetési számla adatai
2.7.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.7.2. fizetési számla száma
2.8. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.9. nyilatkozat a letiltott összeg végrehajtást kérõ részére történõ megfizetésének módjáról (kiutalás postacímre,
átutalás fizetési számlára).
3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az elsõ és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság elnevezése
3.2. az elsõ és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre
3.5. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható
3.6. a határozat végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3 a pénzkövetelés jogcímére vonatkozó adatok
3.6.3.1. gyermektartásdíj, hátralékos gyermektartásdíj
3.6.3.2. szüléssel járó költség
3.6.4. a pénzköveteléssel érintett gyermek adatai
3.6.4.1. név
3.6.4.2. születési idõ (év/hó/nap)
3.5. gyermektartásdíj fizetésének gyakorisága és esedékesség napja
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett idõszak
3.6.5. teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
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4. Az adós letiltásra kerülõ munkabérével, egyéb járandóságával kapcsolatos adatok:
4.1. munkabért, járandóságot juttató, folyósító neve (elnevezése)
4.2. munkabért, járandóságot juttató, folyósító címe
4.3. letiltásra kerülõ munkabér, egyéb járandóság jogcíme
4.4. letiltás %-os határa.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.4. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
6. A nyomtatvány tartalmazza a jövedelmet folyósító szervhez intézett, a Vht. 24. § (2) bekezdése szerinti és
a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja
szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és
a fizetési számla számát, valamint a letiltó végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és a letiltó végzés
indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
7.2. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a munkáltató letiltással összefüggõ, a Vht. 24. § (2) bekezdésében, 61-63. §-aiban és 75-78. §-aiban foglalt
kötelezettségei
7.4. a munkáltató letiltással összefüggõ, a Vht. 79. §-ában foglalt felelõssége
7.5. a végrehajtást kérõt megilletõ tárgyi költségfeljegyzési jog, a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és
jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2. cím
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. A letiltó végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. A letiltó végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézõi/bírósági ügyintézõi tisztség megjelölése,
aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, a cím és
a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
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10. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez

A végrehajtási lap kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának
adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név (elnevezés)
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idõ
1.5 nem természetes személy adós azonosítására szolgáló adatok
1.5.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2. nyilvántartási szám
1.6. adós törvényes képviselõjének adatai
1.6.1. név
1.6.2. idézési cím
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név (elnevezés)
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ
2.4 nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló adatok
2.4.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.4.2. nyilvántartási szám
2.5. cím
2.5.1. ország
2.5.2. irányítószám
2.5.3. helység
2.5.4. közterület neve, jellege
2.5.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.5.6. emelet
2.5.7. ajtószám
2.6. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.6.1. név
2.6.2. idézési cím
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
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2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a törvényes képviselet típusa
2.7. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.8. fizetési számla adatai
2.8.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.8.2. fizetési számla száma
2.9. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.10. nyilatkozat a behajtásra kerülõ összeg végrehajtást kérõ részére történõ megfizetésének módjáról (kiutalás
postacímre, átutalás fizetési számlára).
3. A végrehajtható határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az elsõ és másodfokú határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) bíróság (választottbíróság, hatóság) elnevezése
3.2. az elsõ és másodfokon hozott határozat száma
3.3. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre
3.5. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható
3.6. a határozat végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.6.3.1. gyermektartásdíj
3.6.3.2. szüléssel járó költség
3.6.3.3. egyéb
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett idõszak
3.7. teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
4. Az adós rendelkezése alatt álló pénzösszegre vonatkozó adatok:
4.1. pénzforgalmi szolgáltató neve
4.2. fizetési számla száma
4.3. a pénzösszeg beazonosítására szolgáló egyéb adat.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó illeték
5.3. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.5. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség
5.6. az egyetemlegesen felelõs adóstárs elleni végrehajtás adatai
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5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejûleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem elõterjesztésre
5.6.2. adóstárs neve
5.6.3. adóstárs címe.
6. A nyomtatvány tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (1) bekezdése szerinti és
a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15/G. § (1) bekezdése
szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és
a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés
indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
7.2. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a pénzforgalmi szolgáltatónak az átutalási végzés teljesítésével összefüggõ, a Vht. 81. § (1) bekezdésében és
79/A-79/F. §-aiban, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt
kötelezettségei
7.4. eljárás fedezet hiánya miatt eredménytelen átutalási végzés esetén
7.5. a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2. cím
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. Az átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. Az átutalási végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézõi/bírósági ügyintézõi tisztség
megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány
megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
11. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez

A végrehajtási záradék kiállítása helyetti átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem nyomtatványának
adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név adatai
1.1.1. név (elnevezés)
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.3. anyja neve
1.4. születési adatok
1.4.1. születési hely
1.4.2. születési idõ
1.5 nem természetes személy adós azonosítására szolgáló adatok
1.5.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
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1.5.2. nyilvántartási szám
1.6. adós törvényes képviselõjének adatai
1.6.1. név
1.6.2. idézési cím
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név adatai
2.1.1. név (elnevezés)
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ
2.4 nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló adatok
2.4.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.4.2. nyilvántartási szám
2.5. cím
2.5.1. ország
2.5.2. irányítószám
2.5.3. helység
2.5.4. közterület neve, jellege
2.5.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.5.6. emelet
2.5.7. ajtószám
2.6. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.6.1. név
2.6.2. idézési cím
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.3. a törvényes képviselet típusa
2.7. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.3. a meghatalmazotti képviselet típusa
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2.8. fizetési számla adatai
2.8.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.8.2. fizetési számla száma
2.9. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám
2.10. nyilatkozat a behajtásra kerülõ összeg végrehajtást kérõ részére történõ megfizetésének módjáról (kiutalás
postacímre, átutalás fizetési számlára).
3. Az okirattal (határozattal, egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. az okiratot kiállító (elsõ és másodfokú határozatot hozó, egyezséget jóváhagyó) elnevezése
3.2. az okirat (elsõ és másodfokon hozott határozat) száma
3.3. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.4. annak jelölése, ha a határozat vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre
3.5. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható
3.6. az okirat (határozat, egyezség) végrehajtandó része
3.6.1. a pénzkövetelés összege
3.6.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.6.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.6.3.1. gyermektartásdíj
3.6.3.2. szüléssel járó költség
3.6.3.3. egyéb
3.6.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.6.4.1. kamatszámítás alapja
3.6.4.2. kamat jellege
3.6.4.3. kamatláb (%)
3.6.4.4. kamattal érintett idõszak
3.7. teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel).
4. Az adós rendelkezése alatt álló pénzösszegre vonatkozó adatok:
4.1. pénzforgalmi szolgáltató neve
4.2. fizetési számla száma
4.3. a pénzösszeg beazonosítására szolgáló egyéb adat.
5. A végrehajtással felmerült költségek:
5.1. állam javára behajtandó illeték
5.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó illeték
5.3. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
5.4. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
5.5. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség
5.6. az egyetemlegesen felelõs adóstárs elleni végrehajtás adatai
5.6.1. nyilatkozat arról, hogy egyidejûleg az adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem elõterjesztésre
5.6.2. adóstárs neve
5.6.3. adóstárs címe.
6. A nyomtatvány tartalmazza a pénzforgalmi szolgáltatóhoz intézett, a Vht. 81. § (2) bekezdése szerinti és
a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15/G. § (1) bekezdése
szerinti bírósági felhívást, az államnak járó költség megfizetésére jogosult bírósági gazdasági hivatal megnevezését és
a fizetési számla számát, valamint az átutalási végzés elleni jogorvoslati jogról szóló tájékoztatást és az átutalási végzés
indokolását.
7. Tájékoztatások, figyelmeztetések:
7.1. a kézbesítés vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
7.2. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
7.3. a pénzforgalmi szolgáltatónak az átutalási végzés teljesítésével összefüggõ, a Vht. 81. § (2) bekezdésében és
79/A–79/F. §-aiban, valamint a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt
kötelezettségei
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7.4. eljárás fedezet hiánya miatt eredménytelen átutalási végzés esetén
7.5. a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és viselése
7.6. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
8. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírás:
8.1. név
8.2. cím
8.2.1. ország
8.2.2. irányítószám
8.2.3. helység
8.2.4. közterület neve, jellege
8.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
8.2.6. emelet
8.2.7. ajtószám
8.3. aláírás helye.
9. Az átutalási végzés kibocsátása iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
10. Az átutalási végzést kibocsátó bírói/bírósági titkári/végrehajtási ügyintézõi/bírósági ügyintézõi tisztség
megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a cím és a kamatkövetelés adatai, mint a nyomtatvány
megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.”

2. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez
„1. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez

A pénzkövetelés behajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem ûrlapjának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
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1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
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2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
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2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. a határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) közjegyzõ neve, székhelye
3.2. a határozat száma
3.3. a határozat (egyezség) végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett idõszak
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre
3.7. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható.
4. A közjegyzõi költségjegyzékkel kapcsolatos adatok:
4.1. költségjegyzéket kiállító közjegyzõ neve, székhelye
4.2. a közjegyzõi ügyirat száma
4.3. a közjegyzõt a költségjegyzék alapján megilletõ pénzkövetelés összege.
5. A tartozásért felelõs személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelõs adóstárs, készfizetõ kezes) kapcsolatos
adatok:
5.1. név (elnevezés)
5.2. cím
5.2.1. ország
5.2.2. irányítószám
5.2.3. helység
5.2.4. közterület neve, jellege
5.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
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5.2.6. emelet
5.2.7. ajtószám
5.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
5.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
5.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
5.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
5.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
5.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
5.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
6. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
6.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérõ az adós bárhol fellelhetõ vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
6.2. fizetési számla adatai
6.2.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
6.2.2. fizetési számla száma
6.2.3. pénzforgalmi számla száma
6.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
6.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
6.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
6.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
6.3.4. ha a végrehajtást kérõ nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely
jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
6.4. ingóság adatai
6.4.1. gépjármû
6.4.1.1. gyártmány
6.4.1.2. típus
6.4.1.3. rendszám
6.4.1.4. szín
6.4.1.5. kategória
6.4.1.6. alvázszám
6.4.1.7. motorszám
6.4.1.8. gyártás éve
6.4.2. üzletrész
6.4.3. vízi jármû
6.4.4. légi jármû
6.4.5. egyéb ingóság
6.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
6.4.5.2. mennyisége
6.4.5.3. ismert fekvési helye
6.5. értékpapír
6.6. követelés
6.7. ingatlan
6.7.1. címének adatai
6.7.1.1. ország
6.7.1.2. irányítószám
6.7.1.3. helység
6.7.1.4. közterület neve, jellege
6.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsõházszám)
6.7.1.6. emelet
6.7.1.7. ajtószám
6.7.2. helyrajzi szám
6.8. egyéb
6.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.
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7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás
foganatosítását:
7.1. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra
7.2. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétõl függõen (a
végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)
7.3. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétõl
függõen (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
8.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
8.2. az adós 6.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
8.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ
9.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
9.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
10. A végrehajtással felmerült költségek:
10.1. végrehajtást kérõ részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
10.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
10.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
10.4. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
11. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
11.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek
viselése
11.2. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
11.3. a kézbesítési vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
11.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
11.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és végrehajtási kifogás elõterjesztésének
lehetõsége és módja
11.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
11.7. arról, hogy a 6.2.–6.9. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függõen – a végrehajtás költségeinek csökkentése,
a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérõ a 6.1. pont
szerinti kérelmet terjeszt elõ
11.8. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
12. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
12.1. név
12.2. cím
12.2.1. ország
12.2.2. irányítószám
12.2.3. helység
12.2.4. közterület jellege
12.2.5. házszám
12.2.6. emelet
12.2.7. ajtószám
12.3. aláírás helye.
13. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
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14. A végrehajtási lapot kiállító közjegyzõi/közjegyzõhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
2. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló végrehajtási lap kiállítása iránti kérelem ûrlapjának
adattartalma
1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
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1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. kötelezett törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
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2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
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2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A határozattal (egyezséggel) kapcsolatos adatok:
3.1. a határozatot hozó (egyezséget jóváhagyó) közjegyzõ neve, székhelye
3.2. a határozat száma
3.3. a határozat (egyezség) végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett idõszak
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a határozat jogerõre emelkedésének napja
3.6. annak jelölése, ha a határozat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti
vélelmezett kézbesítés alapján emelkedett jogerõre
3.7. annak jelölése, ha a határozat elõzetesen végrehajtható.
4. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
5. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelõs személyekkel kapcsolatos adatok:
5.1. név (elnevezés)
5.2. cím
5.2.1. ország
5.2.2. irányítószám
5.2.3. helység
5.2.4. közterület neve, jellege
5.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
5.2.6. emelet
5.2.7. ajtószám
5.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
5.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e
5.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
5.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
5.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
5.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
6. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
6.1. fizetési számla adatai
6.1.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
6.1.2. fizetési számla száma
6.1.3. pénzforgalmi számla száma
6.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
6.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
6.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
6.2.3. letiltható jövedelem jogcíme
6.3. ingóság adatai
6.3.1. gépjármû
6.3.1.1. gyártmány

12612

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 82. szám

6.3.1.2. típus
6.3.1.3. rendszám
6.3.1.4. szín
6.3.1.5. kategória
6.3.1.6. alvázszám
6.3.1.7. motorszám
6.3.1.8. gyártás éve
6.3.2. üzletrész
6.3.3. vízi jármû
6.3.4. légi jármû
6.3.5. egyéb ingóság
6.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
6.3.5.2. mennyisége
6.3.5.3. ismert fekvési helye
6.4. értékpapír
6.5. követelés
6.6. ingatlan
6.6.1. címének adatai
6.6.1.1. ország
6.6.1.2. irányítószám
6.6.1.3. helység
6.6.1.4. közterület neve, jellege
6.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsõházszám)
6.6.1.6. emelet
6.6.1.7. ajtószám
6.6.2. helyrajzi szám
6.7. egyéb.
7. A végrehajtással felmerült költségek:
7.1. végrehajtást kérõ részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
7.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
7.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
7.4. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
8. Az ûrlap tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történõ felhívást a határidõ
megjelölésével.
9. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
9.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
9.2. a végrehajtást kérõnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására (ha pénzköveteléssel együtt
érvényesíti, ennek csökkenésére és megszûnésére) vonatkozó bejelentési kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy
további intézkedésre csak e közlés után kerül sor
9.3. a kézbesítési vélelem megdöntésének lehetõsége és módja
9.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
9.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás elõterjesztésének
lehetõsége és módja
9.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
9.7. a kötelezett kötelezõen kitöltendõ adatai.
10. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
10.1. név
10.2. cím
10.2.1. ország
10.2.2. irányítószám
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10.2.3. helység
10.2.4. közterület neve, jellege
10.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
10.2.6. emelet
10.2.7. ajtószám
10.3. aláírás helye.
11. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
12. A végrehajtási lapot kiállító közjegyzõi/közjegyzõhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
3. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez

A pénzkövetelés behajtására szolgáló, közjegyzõi okirat végrehajtási záradékkal történõ ellátása iránti
kérelem ûrlapjának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
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1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
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2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
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2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A közjegyzõi okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. a közjegyzõi okiratot kiállító közjegyzõ neve, székhelye
3.2. a közjegyzõi okirat száma
3.3. a közjegyzõi okirat végrehajtandó része
3.3.1. a pénzkövetelés összege
3.3.2. a pénzkövetelés pénzneme
3.3.3. a pénzkövetelés jogcíme
3.3.4. a pénzkövetelés után követelt kamattal kapcsolatos adatok
3.3.4.1. kamatszámítás alapja
3.3.4.2. kamat jellege
3.3.4.3. kamatláb (%)
3.3.4.4. kamattal érintett idõszak
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. egy összegben elõre vállalt tartásdíj esetében az az idõszak, amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalás történt
3.6. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A tartozásért felelõs személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelõs adóstárs, készfizetõ kezes) kapcsolatos
adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2. cím
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
5. Az adós végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérõ az adós bárhol fellelhetõ vagyona tekintetében kéri-e a végrehajtást
5.2. fizetési számla adatai
5.2.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.2.2. fizetési számla száma
5.2.3. pénzforgalmi számla száma
5.3. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.3.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
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5.3.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.3.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3.4. ha a végrehajtást kérõ nem valamennyi letiltható jövedelem letiltását kéri, annak a megjelölése, hogy mely
jogcímen juttatott jövedelmek letiltását kéri
5.4. ingóság adatai
5.4.1. gépjármû
5.4.1.1. gyártmány
5.4.1.2. típus
5.4.1.3. rendszám
5.4.1.4. szín
5.4.1.5. kategória
5.4.1.6. alvázszám
5.4.1.7. motorszám
5.4.1.8. gyártás éve
5.4.2. üzletrész
5.4.3. vízi jármû
5.4.4. légi jármû
5.4.5. egyéb ingóság
5.4.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.4.5.2. mennyisége
5.4.5.3. ismert fekvési helye
5.5. értékpapír
5.6. követelés
5.7. ingatlan
5.7.1. címének adatai
5.7.1.1. ország
5.7.1.2. irányítószám
5.7.1.3. helység
5.7.1.4. közterület neve, jellege
5.7.1.5. házszám (épületszám, lépcsõházszám)
5.7.1.6. emelet
5.7.1.7. ajtószám
5.7.2. helyrajzi szám
5.8. egyéb
5.9. a vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás
foganatosítását:
6.1. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra
6.2. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétõl függõen (a
végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)
6.3. az 5. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétõl
függõen (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
7.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
7.2. az adós 5.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
7.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ
8.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
8.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
9. A végrehajtással felmerült költségek:
9.1. végrehajtást kérõ részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
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9.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
9.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
9.4. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
10. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
10.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek
viselése
10.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei
10.3. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
10.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
10.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás elõterjesztésének
lehetõsége és módja
10.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
10.7. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai
10.8. az 5.2.–5.9. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függõen – a végrehajtás költségeinek csökkentése,
a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérõ az 5.1. pont
szerinti kérelmet terjeszt elõ.
11. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
11.1. név
11.2. cím
11.2.1. ország
11.2.2. irányítószám
11.2.3. helység
11.2.4. közterület neve, jellege
11.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
11.2.6. emelet
11.2.7. ajtószám
11.3. aláírás helye.
12. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
13. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzõi/közjegyzõhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
4. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez

A meghatározott cselekmény végrehajtására szolgáló, közjegyzõi okirat végrehajtási záradékkal történõ
ellátása iránti kérelem ûrlapjának adattartalma
1. A kötelezettel kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
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1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy kötelezett azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
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1.8. kötelezett törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
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2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A közjegyzõi okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. a közjegyzõi okiratot kiállító közjegyzõ neve, székhelye
3.2. a közjegyzõi okirat száma
3.3. a közjegyzõi okirat végrehajtandó része
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A meghatározott cselekmény teljesítéséért egyetemlegesen felelõs személyekkel kapcsolatos adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2. cím
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
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4.3. a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy a kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. kötelezett-társ elleni végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. a kötelezett-társ vagyonának mely részével, illetve az 5. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
5. A kötelezett végrehajtás alá vonható vagyonával kapcsolatos adatok:
5.1. fizetési számla adatai
5.1.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
5.1.2. fizetési számla száma
5.1.3. pénzforgalmi számla száma
5.2. letiltható munkabér, egyéb járandóság (jövedelem) adatai
5.2.1. jövedelmet juttató, folyósító neve
5.2.2. jövedelmet juttató, folyósító címe
5.2.3. letiltható jövedelem jogcíme
5.3. ingóság adatai
5.3.1. gépjármû
5.3.1.1. gyártmány
5.3.1.2. típus
5.3.1.3. rendszám
5.3.1.4. szín
5.3.1.5. kategória
5.3.1.6. alvázszám
5.3.1.7. motorszám
5.3.1.8. gyártás éve
5.3.2. üzletrész
5.3.3. vízi jármû
5.3.4. légi jármû
5.3.5. egyéb ingóság
5.3.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
5.3.5.2. mennyisége
5.3.5.3. ismert fekvési helye
5.4. értékpapír
5.5. követelés
5.6. ingatlan
5.6.1. címének adatai
5.6.1.1. ország
5.6.1.2. irányítószám
5.6.1.3. helység
5.6.1.4. közterület neve, jellege
5.6.1.5. házszám (épületszám, lépcsõházszám)
5.6.1.6. emelet
5.6.1.7. ajtószám
5.6.2. helyrajzi szám
5.7. egyéb.
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
6.2. az adós 5.6. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
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7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ a végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
8. A végrehajtással felmerült költségek:
8.1. végrehajtást kérõ részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
8.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
8.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
8.4. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
9. Az ûrlap tartalmazza a meghatározott cselekmény önkéntes teljesítésére történõ felhívást a határidõ
megjelölésével.
10. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
10.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek
viselése
10.2. a végrehajtást kérõnek a meghatározott cselekmény teljesítésére vagy elmaradására vonatkozó bejelentési
kötelezettsége és tájékoztatás arról, hogy további intézkedésre csak e közlés után kerül sor
10.3. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
10.4. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás elõterjesztésének
lehetõsége és módja
10.5. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be
10.6. a kötelezett kötelezõen kitöltendõ adatai.
11. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
11.1. név
11.2. cím
11.2.1. ország
11.2.2. irányítószám
11.2.3. helység
11.2.4. közterület neve, jellege
11.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
11.2.6. emelet
11.2.7. ajtószám
11.3. aláírás helye.
12. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
13. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzõi/közjegyzõhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
5. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez

A zálogjog érvényesítésére szolgáló, közjegyzõi okirat végrehajtási záradékkal történõ ellátása iránti
kérelem ûrlapjának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
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1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
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1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
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2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A közjegyzõi okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. a közjegyzõi okiratot kiállító közjegyzõ neve, székhelye
3.2. a közjegyzõi okirat száma
3.3. a közjegyzõi okirat végrehajtandó része
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerzõdésben meghatározott összeg) járulékok nélkül számított összege
és pénzneme
3.6. a járulékok összege és pénzneme
3.7. a biztosított követelés jogcíme
3.8. a végrehajtás alá vonható zálogtárgy adatai
3.8.1 fizetési számla adatai
3.8.1.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
3.8.1.2. fizetési számla száma
3.8.1.3. pénzforgalmi számla száma
3.8.2. ingóság adatai
3.8.2.1. gépjármû
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3.8.2.1.1. gyártmány
3.8.2.1.2. típus
3.8.2.1.3. rendszám
3.8.2.1.4. szín
3.8.2.1.5. kategória
3.8.2.1.6. alvázszám
3.8.2.1.7. motorszám
3.8.2.1.8. gyártás éve
3.8.2.2. üzletrész
3.8.2.3. vízi jármû
3.8.2.4. légi jármû
3.8.2.5. egyéb ingóság
3.8.2.5.1. megnevezése (fajtája, típusa)
3.8.2.5.2. mennyisége
3.8.2.5.3. ismert fekvési helye
3.8.2.6. értékpapír
3.8.2.7. követelés
3.8.3. ingatlan
3.8.3.1 címének adatai
3.8.3.1.1. ország
3.8.3.1.2. irányítószám
3.8.3.1.3. helység
3.8.3.1.4. közterület neve, jellege
3.8.3.1.5. házszám (épületszám, lépcsõházszám)
3.8.3.1.6. emelet
3.8.3.1.7. ajtószám
3.8.3.2. helyrajzi szám
3.8.3.3. tulajdoni hányad
3.9. a zálogtárgy értéke és tájékoztatás, hogy az adatot akkor kell közölni, ha az érték alacsonyabb, mint a biztosított
követelés (önálló zálogjogi szerzõdésben meghatározott összeg)
3.10. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A tartozásért felelõs személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelõs adóstárs, készfizetõ kezes) kapcsolatos
adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2. cím
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
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5. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás
foganatosítását:
5.1. a 3.8. pontban foglalt vagyontárgyakra
5.2. a 3.8. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétõl függõen (a
végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
6.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
6.2. az adós 3.8.3. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
6.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ
7.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
7.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
8. A végrehajtással felmerült költségek:
8.1. végrehajtást kérõ részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
8.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
8.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
8.4. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
9. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
9.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
9.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei
9.3. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
9.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
9.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás elõterjesztésének
lehetõsége és módja
9.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be,
9.7. a közjegyzõi okiratban foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelõen az adós tûrési kötelezettsége, amely szerint
a végrehajtást kérõ a zálogjoggal biztosított követelés (önálló zálogjogi szerzõdésben meghatározott összeg) erejéig
kielégítést kereshet a zálogjoggal terhelt zálogtárgyból
9.8. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
10. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
10.1. név
10.2. cím
10.2.1. ország
10.2.2. irányítószám
10.2.3. helység
10.2.4. közterület neve, jellege
10.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
10.2.6. emelet
10.2.7. ajtószám
10.3. aláírás helye.
11. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
12. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzõi/közjegyzõhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.
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6. melléklet a 37/2003. (X. 29.) IM rendelethez

A zálogtárgy egyszerûsített végrehajtási értékesítésére szolgáló, közjegyzõi okirat végrehajtási
záradékkal történõ ellátása iránti kérelem ûrlapjának adattartalma
1. Az adóssal kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.1.1. elõzõ név
1.1.2. születési név (leánykori név)
1.2. anyja neve
1.3. születési adatok
1.3.1. születési hely
1.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
1.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
1.4.1. személyi azonosító
1.4.2. személyi igazolvány szám
1.4.3. útlevél szám
1.4.4. adószám
1.4.5. adóazonosító jel
1.4.6. nyugellátási törzsszám
1.4.7. társadalombiztosítási azonosító jel
1.4.8. egyéb azonosító adat
1.5. nem természetes személy adós azonosítására szolgáló egyéb adatok
1.5.1. cégjegyzékszám
1.5.2. egyéb nyilvántartási adat
1.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
1.5.2.2. nyilvántartási szám
1.5.3. statisztikai szám
1.5.4. adószám
1.6. elérhetõségi adatok
1.6.1. lakóhely (székhely)
1.6.1.1. ország
1.6.1.2. irányítószám
1.6.1.3. helység
1.6.1.4. közterület neve, jellege
1.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.1.6. emelet
1.6.1.7. ajtószám
1.6.1.8. vezetékes telefonszám
1.6.1.9. faxszám
1.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
1.6.2.1. ország
1.6.2.2. irányítószám
1.6.2.3. helység
1.6.2.4. közterület neve, jellege
1.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.6.2.6. emelet
1.6.2.7. ajtószám
1.6.2.8. vezetékes telefonszám
1.6.2.9. faxszám
1.6.3. egyéb elérhetõségi adat
1.6.3.1. mobil telefonszám
1.6.3.2. postafiók
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1.6.3.3. elektronikus levélcím
1.6.3.4. más elérhetõségi adat vagy annak fellelését elõsegítõ adat
1.7. foglalkoztatási adatok
1.7.1. foglalkozás, munkakör megnevezése
1.7.2. munkáltató neve
1.7.3. munkáltató címe
1.7.3.1. ország
1.7.3.2. irányítószám
1.7.3.3. helység
1.7.3.4. közterület neve, jellege
1.7.3.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.7.3.6. emelet
1.7.3.7. ajtószám
1.7.3.8. vezetékes telefonszám
1.7.3.9. faxszám
1.8. adós törvényes képviselõjének adatai
1.8.1. név
1.8.2. idézési cím
1.8.2.1. ország
1.8.2.2. irányítószám
1.8.2.3. helység
1.8.2.4. közterület neve, jellege
1.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
1.8.2.6. emelet
1.8.2.7. ajtószám
1.8.2.8. vezetékes telefonszám
1.8.2.9. faxszám
1.8.3. a törvényes képviselet típusa.
2. A végrehajtást kérõvel kapcsolatos adatok:
2.1. név (elnevezés)
2.1.1. elõzõ név
2.1.2. születési (leánykori név)
2.2. anyja neve
2.3. születési adatok
2.3.1. születési hely
2.3.2. születési idõ (év/hónap/nap)
2.4. személyi azonosításra szolgáló egyéb adatok
2.4.1. személyi azonosító
2.4.2. személyi igazolvány szám
2.4.3. útlevél szám
2.4.4. adószám
2.4.5. adóazonosító jel
2.4.6. egyéb azonosító adat
2.5. nem természetes személy végrehajtást kérõ azonosítására szolgáló egyéb adatok
2.5.1. cégjegyzékszám
2.5.2. egyéb nyilvántartási adat
2.5.2.1. nyilvántartást vezetõ szerv elnevezése
2.5.2.2. nyilvántartási szám
2.5.3. statisztikai szám
2.5.4. adószám
2.6. elérhetõségi adatok
2.6.1. lakóhely (székhely)
2.6.1.1. ország
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2.6.1.2. irányítószám
2.6.1.3. helység
2.6.1.4. közterület neve, jellege
2.6.1.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.1.6. emelet
2.6.1.7. ajtószám
2.6.1.8. vezetékes telefonszám
2.6.1.9. faxszám
2.6.2. tartózkodási hely (telephely, fióktelep)
2.6.2.1. ország
2.6.2.2. irányítószám
2.6.2.3. helység
2.6.2.4. közterület neve, jellege
2.6.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.6.2.6. emelet
2.6.2.7. ajtószám
2.6.2.8. vezetékes telefonszám
2.6.2.9. faxszám
2.6.3. elektronikus levélcím
2.7. végrehajtást kérõ törvényes képviselõjének adatai
2.7.1. név
2.7.2. idézési cím
2.7.2.1. ország
2.7.2.2. irányítószám
2.7.2.3. helység
2.7.2.4. közterület neve, jellege
2.7.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.7.2.6. emelet
2.7.2.7. ajtószám
2.7.2.8. vezetékes telefonszám
2.7.2.9. faxszám
2.7.3. a törvényes képviselet típusa
2.8. végrehajtást kérõ meghatalmazott képviselõjének adatai
2.8.1. név
2.8.2. idézési cím
2.8.2.1. ország
2.8.2.2. irányítószám
2.8.2.3. helység
2.8.2.4. közterület neve, jellege
2.8.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
2.8.2.6. emelet
2.8.2.7. ajtószám
2.8.2.8. vezetékes telefonszám
2.8.2.9. faxszám
2.8.3. elektronikus levélcím
2.8.4. a meghatalmazotti képviselet típusa
2.9. fizetési számla adatai
2.9.1. fizetési számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató elnevezése
2.9.2. fizetési számla száma
2.10. végrehajtást kérõ ügyviteli rendszerében az ügy azonosítására szolgáló hivatkozási szám.
3. A közjegyzõi okirattal kapcsolatos adatok:
3.1. a közjegyzõi okiratot kiállító közjegyzõ neve, székhelye
3.2. a közjegyzõi okirat száma
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3.3. a közjegyzõi okirat végrehajtandó része
3.4. a teljesítési határidõ utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)
3.5. a biztosított követelés (önálló zálogjogi szerzõdésben meghatározott összeg) járulékok nélkül számított összege
3.6. a járulékok összege
3.7. a biztosított követelés jogcíme
3.8. a zálogtárgy értéke és tájékoztatás, hogy az adatot akkor kell közölni, ha az érték alacsonyabb, mint a biztosított
követelés (önálló zálogjogi szerzõdésben meghatározott összeg)
3.9. a végrehajtási záradékhoz csatolt okirat megnevezése és oldalszáma.
4. A tartozásért felelõs személyekkel (zálogkötelezett, egyetemlegesen felelõs adóstárs, készfizetõ kezes) kapcsolatos
adatok:
4.1. név (elnevezés)
4.2. cím
4.2.1. ország
4.2.2. irányítószám
4.2.3. helység
4.2.4. közterület neve, jellege
4.2.5. házszám (épületszám és lépcsõház)
4.2.6. emelet
4.2.7. ajtószám
4.3. az adóstárs ellen végrehajtási eljárásra vonatkozó adatok
4.3.1. nyilatkozat arról, hogy az adóstárs ellen végrehajtási eljárás folyik-e
4.3.2. adóstárs ellen végrehajtási eljárás végrehajtói ügyszáma
4.4. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel
4.4.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok
4.4.2. kizárólag zálogkötelezett adóstárs esetén a zálogtárgy adatai
4.5. nyilatkozat arról, ha egyidejûleg az egyetemlegesen felelõs adóstárs ellen is került végrehajtási kérelem
elõterjesztésre.
5. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtható okirat melyik végrehajtó részére kerüljön megküldésre:
5.1. az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó
5.2. az adós 6.7. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó
5.3. az egyetemleges adóstárs ügyében eljáró végrehajtó (adóstárs megjelölésével).
6. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérõ
6.1. kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtható okiratot postán kézbesítse az adósnak
6.2. a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.
7. A végrehajtással felmerült költségek:
7.1. végrehajtást kérõ részére behajtandó végrehajtás elrendelési díj
7.2. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó ügyvédi költség
7.3. utalás arra, ha a megjelölt ügyvédi költség díjmegállapodás alapján érvényesített összeg
7.4. végrehajtást kérõ részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével kapcsolatban felmerült egyéb költség.
8. Az ûrlapon lévõ tájékoztatások, figyelmeztetések:
8.1. az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a végrehajtás cselekmények foganatosítása és azok költségeinek viselése
8.2. a végrehajtás megszüntetés, korlátozása iránti per indításának feltételei
8.3. a végrehajtást kérõnek a követelés megszûnése vagy csökkenése esetén fennálló bejelentési és a végrehajtási
költség kielégítési kötelezettsége
8.4. a végrehajtó és a végrehajtást kérõ képviseletét ellátó ügyvéd és jogtanácsos díja, valamint ezek elõlegezése és
viselése
8.5. a végrehajtható okirat kiállításával szembeni jogorvoslati kérelem és a végrehajtási kifogás elõterjesztésének
lehetõsége és módja
8.6. ha az adós kiskorú, a törvényes képviselõ megjelölése nélkül a kérelem nem adható be,
8.7. a közjegyzõi okiratban foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelõen az adós tûrési kötelezettsége, amely szerint
a végrehajtást kérõ a zálogjoggal biztosított követelés (önálló zálogjogi szerzõdésben meghatározott összeg) erejéig
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a mellékletben felsorolt zálogtárgyakból a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi. LIII. törvény XI. fejezete szerint
értékesítés útján (zálogtárgy egyszerûsített végrehajtási értékesítése) kielégítést keressen
8.8. az adós kötelezõen kitöltendõ adatai.
9. Két tanúval kapcsolatos adatok és aláírásuk:
9.1. név
9.2. cím
9.2.1. ország
9.2.2. irányítószám
9.2.3. helység
9.2.4. közterület neve, jellege
9.2.5. házszám (épületszám, lépcsõház)
9.2.6. emelet
9.2.7. ajtószám
9.3. aláírás helye.
10. A végrehajtás elrendelése iránti kérelem és a végrehajtást kérõi minõség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
11. A végrehajtható okiratot kiállító közjegyzõi/közjegyzõhelyettesi tisztség megjelölése, aláírás helye és keltezés.
12. Az ûrlap melléklete tartalmazza a zálogtárgyak adatait a sorszámuk, megnevezésük és a legalacsonyabb árverési
vételár vagy annak számítási módja feltüntetésével.
Kizárólag a tájékoztatások között is felsorolásra kerülhetnek a személyi azonosításra szolgáló egyéb adat, lakóhely
(székhely), tartózkodási hely (telephely, fióktelep), cím, idézési cím, egyéb elérhetõségi adat, a kamatkövetelés és az
ingóság adatai, mint a nyomtatvány megfelelõ rovatában a végrehajtást kérõ által megjelölendõ adatok.”

3. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez
(2. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi,
továbbá egyes pszichológiai és biológiai területeken)
„8. egészségbiztosítás

általános orvos és egészségbiztosítás szakvizsga és
a) a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus
szakképesítés megszerzésérõl szóló miniszteri rendelet szerinti klinikai szakképesítés
vagy
b) foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakvizsga”

4. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez
(4. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a mezõés erdõgazdálkodási, valamint az élelmiszer-ipari területeken)
„7. élelmiszer-ipari
feldolgozás

a) okleveles élelmiszermérnök vagy
b) okleveles gépészmérnök vagy
c) élelmiszerbiztonsági szakmérnök”
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5. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez
(5. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési
és az ipari területeken
A) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési területen)
„7. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg alatti max.
felszállótömegû)

a) okleveles közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök vagy
h) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
8. helikopter légi üzemeltetése (5700 kg vagy nagyobb a) okleveles közlekedésmérnök vagy
felszállótömegû)
b) közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök vagy
g) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
9. helikopter mûszaki üzemben tartása, karbantartása
a) okleveles közlekedésmérnök vagy
(5700 kg vagy nagyobb felszállótömegû)
b) közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök vagy
g) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
10. helikopter mûszaki üzemben tartása, karbantartása a) okleveles közlekedésmérnök vagy
(5700 kg alatti max. felszállótömegû)
b) közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök vagy
g) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
11. légiforgalmi szolgálatok
a) okleveles közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök vagy
g) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
12. repülõgép légi üzemeltetési (5700 kg alatti max.
a) okleveles közlekedésmérnök vagy
felszállótömegû)
b) közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök vagy
g) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
13. repülõgép légi üzemeltetési (5700 kg vagy nagyobb a) okleveles közlekedésmérnök vagy
felszállótömegû)
b) közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök vagy
g) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
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14. repülõgép mûszaki üzemben tartása, karbantartása
(5700 kg alatti max. felszállótömegû)

15. repülõgép mûszaki üzemben tartása, karbantartása
(5700 kg vagy nagyobb felszállótömegû)

a) okleveles közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök vagy
g) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
a) okleveles közlekedésmérnök vagy
b) közlekedésmérnök vagy
c) okleveles villamosmérnök vagy
d) villamosmérnök vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) gépészmérnök vagy
g) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök”

6. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez
(5. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez
B) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az ipari területen)
„23. szénhidrogén termelés, -kutatás, -szállítás

a) okleveles gépészmérnök vagy
b) gépészmérnök vagy
c) okleveles vegyészmérnök vagy
d) vegyészmérnök vagy
e) okleveles olaj- és gázmérnök vagy
f) okleveles vegyész vagy
g) okleveles geofizikus vagy
h) okleveles földtudományi mérnök vagy
i) okleveles villamosmérnök vagy
j) villamosmérnök”

7. melléklet a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelethez
„11. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a lakás- és építésügyi,
területrendezési, valamint az idegenforgalmi területeken
Szakterület megnevezése

1. beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság,
építésszervezés
2. építésgépesítés

3. építési szakipar

4. építési szerelõipar

Képesítési feltétel

a) okleveles építõmérnök vagy
b) okleveles építészmérnök vagy
c) okleveles építész
a) okleveles építõmérnök vagy
b) okleveles építészmérnök vagy
c) okleveles építész
a) okleveles építõmérnök vagy
b) okleveles építészmérnök vagy
c) okleveles építész
a) okleveles villamosmérnök vagy
b) okleveles gépészmérnök
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5. építéstechnológia

6. építészet

7. építõanyag-ipar
8. épületfizika

9. épületgépészet
10. épületszerkezet

11. épületvillamosság
12. geotechnika, mélyépítés
13. ingatlan-értékbecslés

14. táj- és kertépítészet

15. tartószerkezet (statika)

16. településrendezés

17. területrendezés
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a) okleveles építõmérnök vagy
b) okleveles építészmérnök vagy
c) okleveles építész
a) okleveles építészmérnök vagy
b) okleveles építész tervezõ mûvész vagy
c) okleveles építõmérnök vagy
d) okleveles építész
a) okleveles vegyészmérnök vagy
b) okleveles gépészmérnök
a) okleveles építõmérnök vagy
b) okleveles építészmérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök vagy
d) okleveles építész
a) okleveles gépészmérnök vagy
b) gépészmérnök
a) okleveles építõmérnök vagy
b) okleveles építészmérnök vagy
c) okleveles építész
a) okleveles villamosmérnök vagy
b) villamosmérnök
okleveles építõmérnök
ingatlanszakértõi szakon szerzett egyetemi szakmérnök
vagy ingatlangazdálkodási szakértõ vagy az OKJ-ben
szereplõ ingatlanközvetítõ szakképesítés és
a) okleveles építészmérnök vagy
b) okleveles építõmérnök vagy
c) szerkezetépítõ szakon végzett okleveles építõmérnök
vagy
d) okleveles magasépítõ üzemmérnök vagy
e) okleveles építész
a) okleveles tájépítész mérnök vagy
b) okleveles táj- és kertépítészmérnök vagy
c) okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök
a) okleveles építõmérnök vagy
b) okleveles építészmérnök vagy
c) okleveles építész
a) okleveles településmérnök vagy
b) okleveles építészmérnök vagy
c) okleveles tájépítész mérnök vagy
d) okleveles táj- és kertépítészmérnök vagy
e) okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök
vagy
f) okleveles építész
a) okleveles településmérnök vagy
b) okleveles tájépítész mérnök vagy
c) okleveles táj- és kertépítészmérnök vagy
d) okleveles táj- és kertépítész szakos kertészmérnök
vagy
e) okleveles építészmérnök vagy
f) okleveles építész
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18. idegenforgalom

19. épületenergetika
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a) egyetemi vagy fõiskolai szintû felsõoktatásban
alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben
szereplõ idegenvezetõ szakképesítés vagy
b) egyetemi vagy fõiskolai szintû felsõoktatásban
alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben
szereplõ idegenforgalmi menedzser szakképesítés vagy
c) egyetemi vagy fõiskolai szintû felsõoktatásban
alapképzésben szerzett végzettség és az OKJ-ben
szereplõ idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítés
vagy
d) közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon vagy
e) közgazdász gazdálkodási szakon vagy
f) egyetemi szakközgazdász, turizmus szakon vagy
g) turizmus szakértõ vagy
h) fõiskolai szakközgazdász, idegenforgalmi és szálloda
vállalkozási szakon vagy
i) idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakértõ
a) okleveles gépészmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles építészmérnök vagy
d) okleveles építõmérnök vagy
e) gépészmérnök vagy
f) villamosmérnök vagy
g) építészmérnök vagy
h) építõmérnök vagy
i) okleveles építész”
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A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez
2012. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. állategység: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint
az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet] 5. számú melléklete szerint meghatározott egység azzal, hogy
egy állategység 10 darab nyolcvan napnál fiatalabb malacnak, vagy 50 emunak, vagy 100 galambnak, vagy
5 darab termelõ méhcsaládnak felel meg;
2. állattartó telep: a Magyarország területén egy vagy több földrészleten elhelyezkedõ, a földfelszínen azonosítható
állandó mesterséges tereptárgyakkal egyértelmûen lehatárolt, az állategészségügyi nyilvántartásban egy
elnevezés és nyilvántartási szám alatt állattartó helyként vagy tojáskeltetõként megjelölt, állatok tartására, illetve
keltetésre szolgáló gazdasági épületek és kiszolgáló létesítmények együttese, ideértve az állattartó
létesítményekkel egy technológiai egységben mûködõ körbekerített legelõket és kifutókat, továbbá
a trágyatárolásra és a méhészeti beruházások tekintetében a méhcsaládok kaptáros elhelyezésére használt
területeket;
3. ÁTK I. jogcím: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: ÁTK rendelet)
alapján 2007. április 23. és 2007. május 23. közötti támogatási kérelem benyújtási idõszak tekintetében
meghirdetett támogatási jogcím;
4. ÁTK II. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2007. augusztus 13. és 2007. szeptember 17. közötti támogatási kérelem
benyújtási idõszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
5. ÁTK III. jogcím: az ÁTK rendelet alapján 2009. november 16. és 2009. december 15. közötti támogatási kérelem
benyújtási idõszak tekintetében meghirdetett támogatási jogcím;
6. ÁTK IV. jogcím: e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtási idõszak;
7. BaTeK jogcím: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a baromfi telepek korszerûsítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 78/2011. (VIII. 3.) VM rendelet (a továbbiakban: BaTeK rendelet) alapján
a 2011. szeptember 1. és 2011. szeptember 30. közötti támogatási kérelem benyújtási idõszak tekintetében
meghirdetett támogatási jogcím;
8. kisértékû beruházás: az a beruházás, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem jóváhagyott támogatási igénye
maximum 25 millió Ft;
9. megvalósítási hely: az állattartó telep, a 3. § (2) bekezdés b) pontjának bb) és bc) alpontjában foglaltak esetében
a beruházás helye;
10. szintentartási kötelezettség: a mûvelet megvalósításától az üzemeltetési kötelezettség megszûnéséig
a beruházással érintett állattartó telep állatlétszámának – az 1. melléklet alapján számított állategységben
kifejezett – éves átlagos állatlétszámként való fenntartása;
11. támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez e rendelet elvárt mûszaki tartalmat határoz meg;
12. tevékenységtípus: azonos jellegû tevékenységek összessége;
13. vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló kivitelû technológiai elem: olyan tulajdonságú technológiai elem,
különösen beton, amelynek anyaga tömör, vízzáró kivitelû és kémiai tulajdonságai alapján tartósan ellenáll
a trágya korróziós bontó hatásainak (pl. szulfátálló), vagy amely olyan felületre felhordott, vagy felületre rögzített
szigetelõ réteggel, vagy lemezzel kerül kialakításra, amely biztosítja a trágya (átmeneti és tartós) tárolóira elõírt
20 éves élettartam alatt a trágya híg fázisa elszivárgásának megakadályozását.
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(2) Ha a támogatási kérelemben több megvalósítási hely szerepel, akkor az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 20. § (3)–(4) bekezdésében és az e rendeletben foglalt feltételeket megvalósítási
helyenként kell alkalmazni.
(3) E rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 3. § (3) bekezdés e) pontjában, 9. § (2) bekezdésében foglaltakat nem
megvalósítási helyenként, hanem a támogatási határozatban jóváhagyott összes megvalósítási hely vonatkozásában
kell alkalmazni.
(4) A Vhr. 12. § (4) bekezdése, a 24. § (2) bekezdése, valamint a 33. § (4) bekezdése e rendelet vonatkozásában nem
alkalmazandó.

2. A támogatás jellege és célterületei
2. §

(1) Vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére vonatkozóan:
a) az állattartó telepen képzõdõ trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített és beépített technológiai
és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 1. célterület);
b) az állati férõhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minõségének javítását szolgáló épített és beépített
technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 2. célterület);
c) jó minõségû takarmány elõállítását, felhasználását, valamint a takarmányminõség megõrzését biztosító épített és
beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület);
d) az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minõségét javító épített és beépített
technológia beruházások megvalósítására (a továbbiakban: 4. célterület);
e) a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetõséget javító, az állatbetegségek kialakulását és
terjedését megelõzõ épített és beépített technológia beruházások megvalósítására (a továbbiakban:
5. célterület).
(2) E rendelet alapján az alábbi állatfajok támogathatóak:
a) szarvasmarha,
b) lófélék (ló, szamár, öszvér),
c) sertés,
d) juh és kecske,
e) baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb, strucc, emu),
f) házi nyúl,
g) méh.
(3) Ugyanazon megvalósítási helyen több célterület is támogatható.
(4) E rendelet értelmében csak azokra a beruházásokra lehet támogatási kérelmet benyújtani, amely beruházásokra nem
lehet igénybe venni a Magyar Méhészeti Nemzeti Programból támogatást.
(5) Támogatási kérelem ugyanazon megvalósítási helyre az ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve
a BaTeK jogcím keretében támogatási határozattal jóváhagyott támogatási egységre vonatkozóan az ÁTK IV. jogcím
keretében nem nyújtható be, kivéve ha az ügyfél az ÁTK I. jogcím, az ÁTK II. jogcím, az ÁTK III. jogcím, illetve
a BaTeK jogcím szerinti támogatási határozatához kapcsolódó utolsó kifizetési kérelmét legkésõbb az e rendelet
szerinti támogatási kérelme benyújtása napjáig benyújtotta.
(6) Amennyiben az ügyfél olyan támogatási egységre kíván támogatást igényelni, amellyel kapcsolatban korábban
a) ÁTK I. jogcímre, ÁTK II. jogcímre, ÁTK III. jogcímre, vagy
b) BaTeK jogcímre
támogatási kérelmet nyújtott be és az ügyben – a kifizetési kérelmek kapcsán indult jogorvoslati eljárásokat kivéve –
jogorvoslati eljárás van folyamatban, akkor részére e rendelet alapján kizárólag abban az esetben adható támogatás,
ha a jogorvoslati kérelmét a támogatási kérelem benyújtásáig visszavonja.

3. A támogatás igénybevételének feltételei
3. §

(1) E rendelet alapján támogatás akkor vehetõ igénybe, ha az ügyfél:
a) a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy mezõgazdasági üzemének mérete a 2011. teljes naptári évre
számított átlag adatok alapján a 4 európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) meghaladja,
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a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által nyilvántartásba vett állattartó telepet
mûködtet,
c) a beruházást állattartó telepen valósítja meg,
d) tagja valamely, a 9. mellékletben meghatározott szervezetnek,
e) az ÁTK I. jogcímhez, ÁTK II. jogcímhez, ÁTK III. jogcímhez, valamint a BaTeK jogcímhez kapcsolódóan nem
rendelkezik helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási határozattal vagy rendelkezik helyt adó, vagy részben
helyt adó támogatási határozattal és
ea) a mûveletet, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig megkezdte és fejlesztési, vagy
beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy
eb) amelyhez kapcsolódóan, az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési
kérelmet és teljes bizonyítóerejû magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában a támogatási
határozatában megállapított támogatási összeg egészérõl lemond, és
f) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási elõleg
fizetésérõl szóló kormányrendelet alapján nem vett igénybe támogatási elõleget, vagy ha igénybe vett, akkor arra
vonatkozóan a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH) szemben a támogatási
kérelem benyújtásakor tartozása nem áll fenn.
Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételek közül
a) az a)–d) pont alól mentesül a termelõi csoport,
b) a c) pontban elõírt feltétel nem vonatkozik
ba) arra az ügyfélre, akinek hatósági kötelezés alapján el kell, vagy a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ
egy évben el kellett hagynia állattartó telepét és új állattartó telepet létesít,
bb) az 1. célterületen belül a „Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás”, „Trágyatárolás”, „Trágyakezelés”,
„Trágya-hasznosítás”, és a „Monitoring rendszer kialakítása”, csoportcím alatti támogatási egységek
megvalósítására; valamint a „Csapadék trágyarendszertõl elkülönített elvezetése” csoportcímen belül
a „Nyitott felszíni csapadék-elvezetõ, illetve szikkasztó árok kialakítása” és a „Felszín alatti
csapadék-elvezetõ betoncsatornák, illetve mûanyag csõrendszerek kialakítása” támogatási egységekre,
bc) a 3. célterületen belül az „A tojásválogató, keltetõ épület és mézház építése, valamint „A méhészet
technológiájának kialakítása és fejlesztése”, továbbá az 5. célterületen belül az „Az állati hulla és
hulladéktárolók, valamint megsemmisítõk kialakítása” csoportcímek alatti támogatási egységek
megvalósítására.
Az ügyfél köteles:
a) a szintentartási kötelezettségnek eleget tenni;
b) – ha tejtermelési célú szarvasmarhatartással és tehéntej-termeléssel foglalkozik – az üzemeltetési kötelezettség
megszûnéséig megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló miniszteri
rendeletben foglalt elõírásoknak;
c) a szarvasmarha, sertés tartása esetén az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszerérõl szóló miniszteri rendelet, a szarvasmarhafajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló miniszteri rendelet, a sertések jelölésérõl, valamint Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: ENAR) elõírásainak
megfelelni;
d) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti állomány-nyilvántartást és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.)
FVM rendelet 21. számú mellékletének GN 14, GN 15 számú nyomtatványa szerinti legeltetési és
állatállomány-változási nyilvántartást vezetni;
e) az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Program keretében
szervezett kötelezõ képzésen részt venni.
Ha az ügyfél bértartó vagy termelõi csoport, akkor a szintentartási kötelezettség teljesítésének vizsgálatakor
figyelembe veendõ a beruházással érintett állattartó telepen bértartott állat, vagy a termelõ csoport tagja által tartott
állat is.
Az ügyfél a szintentartási kötelezettségének bértartás útján is eleget tehet.
Az ügyfél köteles a támogatott mûveletet legkésõbb 2015. január 31. napjáig megvalósítani.
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(7) Jelen intézkedés keretében támogatásra nem jogosult a védett vagy Natura 2000 területen gazdálkodó központi
költségvetési szerv, önkormányzat és társulásai.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások
4. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap.
(2) Az e rendelet keretében támogatás nyújtására fordítható keretösszeg az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
121. intézkedésén belül az állattartó telepek korszerûsítése alintézkedéshez rendelt minimum 40 milliárd forint azzal,
hogy a mindenkori keretösszeg 10 százaléka kisértékû beruházások számára nyújtandó.
(3) A támogatás összege kisértékû beruházás esetében a támogatási határozatban jóváhagyott összes megvalósítási hely
vonatkozásában nem haladhatja meg a 25 millió forintot, egyéb esetben megvalósítási helyenként nem haladhatja
meg a 867 297 060 forintot.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést az MVH a jóváhagyható elszámolható kiadások
alapján határozza meg.

5. §

(1) Az épített és beépített technológia beruházás tevékenységre és az 1–3. célterület tekintetében a telepi infrastruktúra
fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre igényelhetõ támogatás mértéke:
a) a beruházás építési normagyûjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben
meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 40%-a;
b) KAT-területen vagy NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás esetén a beruházás építési
normagyûjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott
árajánlat értékének legfeljebb 50%-a;
c) ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, a beruházás építési normagyûjtemény és gépkatalógus szerinti
referenciaárának vagy az 5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 50%-a;
d) ha az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, és a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen
valósul meg, a beruházás építési normagyûjtemény és gépkatalógus szerinti referenciaárának vagy az
5. § (6) bekezdésben meghatározott árajánlat értékének legfeljebb 60%-a.
(2) A megvalósítás helye szerinti telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenységre elszámolható kiadások
nem haladhatják meg megvalósítási helyenként az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított elszámolható kiadás
30%-át.
(3) A Vhr. 31. § (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több mint az egyes megvalósítási helyek vonatkozásában a Vhr.
31. § (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. A támogatási határozatban
szereplõ összes megvalósítási hely vonatkozásában az egyéb elszámolható kiadás legfeljebb 10 millió forint lehet.
(4) Az egyes tevékenységtípusokra a (2) és (3) bekezdésben meghatározott elszámolható kiadási mértéket mind
a támogatás igénylésekor, mind a kifizetéskor meg kell tartani.
(5) Egy célterületre vonatkozóan támogatás csak olyan beruházásra vehetõ igénybe, amely tartalmaz az épített és
beépített technológia beruházás tevékenységhez tartozó támogatási egységet.
(6) A támogatási és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az építési normagyûjteményben, illetve
a gépkatalógusban szereplõ tételek azonosítója szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás nem
haladhatja meg az építési normagyûjteményben vagy a gépkatalógusban szereplõ referenciaárat. Ha az elszámolási
tételek nem sorolhatóak be az építési normagyûjtemény vagy a gépkatalógus tételazonosítói szerint, akkor az
ügyfélnek legalább két, hasonló mûszaki tartalommal rendelkezõ árajánlatot kell támogatási kérelméhez csatolni,
és az ezek közül elfogadni kívánt magasabb összegû árajánlat választásának indoklását szükséges mellékelni.
(7) A támogatási egységhez tartozó tervezett költség a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési
eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 65/2011/EU bizottsági
rendelet 24. cikk (2) pontja alapján ellenõrzésre kerül. Ha a szakmai szempontok figyelembevételével elvégzett
vizsgálat alapján a fajlagos költség indokolatlanul meghaladja a referencia költséget, az elszámolható kiadás
csökkentésre kerül.
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(1) Az egyes célterületeken az alábbi tevékenységek valósíthatók meg:
a) épített és beépített technológia beruházás tevékenység, amely beazonosítható a 4–8. mellékletben
célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével, és megfelel ugyanezen mellékletekben
meghatározott elvárt mûszaki tartalomnak;
b) telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység, amely beazonosítható a 4–6. mellékletben
célterületenként meghatározott támogatási egység valamelyikével;
c) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.
(2) Az 1–3. célterület esetében a következõ tevékenységek valósíthatók meg:
a) épített és beépített technológia beruházás,
b) infrastruktúra-fejlesztés,
c) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.
(3) A 4. és 5. célterület esetében a következõ tevékenységek valósíthatók meg:
a) épített és beépített technológia beruházás,
b) a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadások.

5. A támogatási kérelem benyújtása
7. §

(1) A támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és 2012. augusztus 31. között lehet benyújtani az MVH ügyfél
lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett
formanyomtatványon.
(2) Az MVH által közzétett formanyomtatványokat eredeti példányban kell benyújtani. A formanyomtatványnak az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
a) azon, a 9. melléklet szerinti szervezet adatait, amelynek az ügyfél a tagja,
b) természetes személy ügyfélhez kapcsolódó ügyfél-azonosító adatok,
c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,
d) az állattartó telepre vonatkozó adatok,
e) a tervezett támogatási összeg és a költségek adatai,
f) bértartó ügyfél esetén a bértartott állat ENAR szerinti tartójának ügyfél-regisztrációs száma, a bértartott állatok
száma, a telepazonosító és a bértartott állatfaj megnevezése.
(3) E rendelet alapján ugyanazon ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban kizárólag egy támogatási
kérelmet nyújthat be.
(4) Ha az ügyfél az e rendeletben meghatározott bármely dokumentumot a kérelem benyújtására nyitva álló határidõn
belül nem nyújtja be vagy hiányosan nyújtja be, hiánypótlásnak nincs helye, és amennyiben annak a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) foglalt feltételei fennállnak, a kérelem érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell, az ügyfél által kiállított dokumentumok esetében eredeti példányban,
a további dokumentumok tekintetében eltérõ rendelkezés hiányában egyszerû másolatban:
a) az értékelési szempontokhoz a 2. és 3. mellékletben meghatározott dokumentumokat;
b) ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, amelyen a beruházással érintett megvalósítási helyet feltüntetik és
megjelölik a beruházással érintett objektumot, illetve területet;
c) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon a NÉBIH által kiadott igazolást
az 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilvántartásba vételrõl;
d) az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai
szervezeti tagságról;
e) a bértartó ügyfél esetén az állat tulajdonosának az e rendelet alapján fennálló kötelezettségekre vonatkozó
nyilatkozatát MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon;
f) az épített és beépített technológiai beruházás, és a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység
esetén a támogatási kérelemben megadott, ÉNGY alapján készített költség fõösszesítõ szerinti költségvetést;
g) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló miniszteri rendelet szerinti egyedi blokktérképet, amelyen
be kell jelölni a beruházással érintett megvalósítási helyet;
h) ha az ügyfél õstermelõ, akkor a 2012. évre érvényesített õstermelõi igazolvány másolatát;
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i)

a 15 millió forint alatti támogatási igényû támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített
formanyomtatványon pénzügyi tervet;
j) a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényû támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására
rendszeresített formanyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti tervet;
k) a kizárólag az 1. célterületre irányuló beruházás esetén csak pénzügyi tervet;
l) méretarányos telep-, vagy megvalósítási helyrajzot, amely felülnézetben mutatja a telepet, az ott lévõ, és
a támogatás keretében megvalósuló épületek, létesítmények elhelyezkedését; a teleprajzon továbbá meg kell
jelölni a meglévõ és a támogatás keretében megvalósuló infrastrukturális beruházás elhelyezkedését, útépítés
esetén annak nyomvonalát, hosszát és szélességét;
m) a l) pont szerinti helyrajzhoz mellékelni kell az ügyfél nyilatkozatát az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon, amely tartalmazza az adott épületekhez, létesítményekhez kapcsolódó, az egyes
támogatási kérelem benyújtási idõszakokban, illetve programokban megvalósított és megvalósuló
beruházásokat, valamint az ÁTK rendelet és a BaTeK rendelet alapján benyújtott, jóváhagyott támogatások
esetén a támogatási egység kódját;
n) építési engedélyköteles beruházás esetében a jogerõs építési engedély hiteles másolatát a hozzá tartozó
záradékolt tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedélyezési eljárás megindítását igazoló
dokumentumot és az építési hatósághoz benyújtott építészeti-mûszaki tervdokumentáció másolatát;
o) nem építési engedélyköteles beruházás esetén az építészeti-mûszaki tervdokumentációt és annak szakhatósági
igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles;
p) építéssel nem járó beruházás esetében mûszaki leírást és dokumentációt;
q) vízjogi engedélyköteles beruházás esetén a vízjogi létesítési engedélyt, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás
megindítását igazoló dokumentumot.
(6) A felújításra, korszerûsítésére irányuló beruházás az elõzetes helyszíni szemlét megelõzõen nem kezdhetõ meg.
(7) A támogatási kérelemben meg kell adni az 1. melléklet szerint számított telepi állatlétszámot.
(8) A támogatási kérelem az érdemi határozat jogerõre emelkedéséig bármely idõpontban részben vagy egészben
visszavonható. A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó
mennyiségre, és összegre vonatkozhat.

6. A támogatási kérelem elbírálása
8. §

(1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, támogatási határozatát
a 2–3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a Törvény 32. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti rangsor állításával hozza meg.
(2) A bírálat alapján létrejött pontegyenlõség esetén a rangsorban elõnyt élvez az a támogatási kérelem, amelyet
korábban nyújtottak be.
(3) Azon kérelmek, amelyek nem tartalmaznak kitöltött fõlapot és legalább egy kitöltött technológia betétlapot, érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

7. Kifizetési kérelem
9.§

(1) A kifizetési kérelmet évente február 1. és május 31., valamint augusztus 1. és december 31. között lehet az ügyfél
lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes MVH kirendeltségre benyújtani.
(2) Az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított hat hónapon belül köteles a támogatási határozatban
jóváhagyott – és a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások összegével csökkentett –
támogatási összeg legalább 10%-ával elszámolni.
(3) Az ügyfél a támogatás igénybevételére vonatkozó ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az elsõ
kifizetési kérelem benyújtását követõen három havonta nyújthat be olyan kifizetési kérelmet, – az utolsó kifizetési
kérelem kivételével, – melyben legalább a támogatási összeg 10%-a elszámolásra kerül és az utolsó kifizetési kérelmet
és hozzá kapcsolódóan a jogerõs használatba vételi engedély hiteles másolatát legkésõbb 2015. január 31. napjáig
köteles benyújtani.
(4) Ha a beruházás KAT-területen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a környezetvédelmi hatóság eredeti igazolását arról, hogy a beruházás megfelel a környezetvédelmi
követelményeknek, és egyben biztosítja a környezet fenntarthatóságát.
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(5) Amennyiben a beruházás a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló miniszteri rendelet
alapján nyilvántartásba vett tojótyúktartó telepen valósul meg, az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a NÉBIH
igazolását a baromfi telep a tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló,
1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi irányelvnek való megfelelésérõl.

8. Jogkövetkezmények
10. §

(1) Ha az ügyfél a 3. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a jóváhagyott
támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követõ 30. nap és az utolsó
kifizetési kérelem benyújtási idõszak elsõ napját megelõzõ 30. nap közötti idõszakban nem volt képzés.
(2) Ha az ügyfél a szintentartási kötelezettségtõl 20%-nál nagyobb mértékben, a pecsenye csirke, kacsa, liba, pulyka,
valamint gyöngytyúk esetében 35%-nál nagyobb mértékben elmarad, a támogatási összeg 20%-át köteles
visszafizetni.
(3) Ha az ügyfél a 3. § (3) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kötelezettségét megszegi, a támogatási összeg 20%-át
köteles visszafizetni.
(4) Amennyiben a termelõi csoport által a benyújtás évétõl számított 4. évre vállalt árbevétel a 30%-ot meghaladóan
marad el a pénzügyi tervben a 4. évre vállalt árbevételtõl, úgy a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl
százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni.
(5) Amennyiben a termelõi csoport által a benyújtást követõ három évben realizált árbevétel növekményének összege,
a benyújtás évében realizált árbevételhez képest nem éri el a támogatás 84%-át, akkor az ennél nagyobb elmaradás
esetén százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át kell visszafizetni.
(6) A támogatási határozatban szereplõ összes elszámolható kiadáson belül az infrastruktúra-fejlesztési tevékenység
kiadásaira elõírt mértéket meghaladó összegre esõ, már kifizetett támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsül.
(7) Amennyiben az ügyfél a 9. § (5) bekezdésben elõírt kötelezettséget nem teljesíti, köteles a támogatási összeg 10%-át
visszafizetni.
(8) Amennyiben az ügyfél a 9. § (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, vagy a kifizetési kérelmét az MVH elutasítja,
úgy a Vhr. 35. § (9) bekezdése alkalmazásának van helye.
(9) Amennyiben az ügyfél a 9. § (2) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, de az elsõ kifizetési kérelem benyújtására
nyitva álló határidõben nyújtott be kifizetési kérelmet, amellyel a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási
összeg több, mint nulla százalékával elszámolt, akkor a Vhr. 35. § (9) bekezdése alkalmazásának van helye azzal, hogy
a kizárásra vonatkozó szabályokat ezen ügyfél esetében nem kell alkalmazni.
(10) Amennyiben a 7. § (6) bekezdésben foglaltakat az ügyfél megszegi, abban az esetben támogatási kérelem alapján
indult eljárás során megállapításra kerül, hogy az elõzetes helyszíni szemlét megelõzõen a beruházás megkezdõdött,
akkor az a támogatási kérelem érintett pontozási szint vonatkozásában történõ elutasítását vonja maga után,
amennyiben pedig kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy a támogatás érintett
pontozási szintjére vonatkozóan az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.
(11) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt – a pontozási szempontok közt feltüntetett – munkavállalói
létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, akkor az intézkedésben való
jogosulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül, ezért köteles a támogatási összegbõl – hiányzó foglalkoztatottanként évente – a támogatási összeg 2%-át
visszafizetni.

9. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakat az ÁTK I. jogcím, ÁTK II. jogcím, ÁTK III. jogcím és BaTeK jogcím
vonatkozásában is alkalmazni kell.

10. Az Európai Unió jogának való megfelelés
12. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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11. Módosító rendelkezések
13. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 49/2012. (V. 22.)
VM rendelet] 2. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A támogatás kizárólag a Szerzõdés I. mellékletében szereplõ termékek – kivéve halászati termékek – feldolgozását
szolgáló mûveletekre vehetõ igénybe.”
(2) A 49/2012. (V. 22.) VM rendelet a következõ 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez
2012. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelettel (a továbbiakban:
módosító rendelet) megállapított 2. § (2) bekezdését kizárólag a módosító rendelet hatálybalépését követõen
benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.”
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez
A telepi állatlétszám számítása
Éves átlagos állatlétszám állategységben:
( A1 + B) / 2 + A 2 + A 3+ ... An
N
ahol:
A1 =
Összes korcsoport év eleji induló létszáma állategységben
A2+A3+...An =
egymást követõ idõszak (hónapok) összes korcsoport induló létszáma állategységben
B=
összes korcsoport év végi záró létszáma állategységben
N=
az idõszakok (hónapok) száma.
A létszámok alapadatait az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 18. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti állomány-nyilvántartás, és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott
agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM
rendelet 21. sz. számú mellékletének GN 14, GN 15 számú nyomtatványa szerinti legeltetési és állatállomány-változási
nyilvántartás szerint kell kiszámolni.
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2. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési táblázat nem kisértékĦ beruházást végzĘk részére
1
2
3

4

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenĘrzés
módja
Szakmai szempontok
A támogatási kérelmet megelĘzĘ 2 évben
Hatósági állatorvosi
nem kapott állatvédelmi bírságot az
igazolás
állattartó telep
Az ügyfél a támogatott beruházás
keretében istállót épít, vagy felújít

A kérelemben megjelölt
támogatási egység
alapján.

AKG esetében MVH
Az ügyfél bioállattartást folytat, vagy
adatbázis, biogazdálkodás
biotakarmányt termeszt, vagy bio állati
esetében a Biokontroll
terméket állít elĘ, vagy helyt adó vagy
5
Hungária Nonprofit Kft,.
részben helyt adó támogatási határozattal
vagy a Hungária Öko
rendelkezik a 2009. évi agrárkörnyezetGarancia Kft. igazolása
gazdálkodási programban
(eredeti)
A termelĘi csoport,
Az ügyfél tagja állati termék elĘállításával
termelĘi szervezet,
és forgalmazásával foglalkozó termelĘi
6
egyesület igazolása arról,
csoportnak, vagy termelĘi szervezetnek,
hogy az ügyfél a csoport
vagy elismert tenyésztĘ egyesületnek
tagja.
Az ügyfél a támogatási kérelem
benyújtásának napján a vállalkozását
mĦködteti legalább
7 15 éve
10 éve
5 éve,
2 éve,

8

9

10

Pontszám

5

8

6

10

MVH a vonatkozó
nyilvántartásokból;
ĘstermelĘ ügyfél esetén
ĘstermelĘi igazolvány
benyújtott másolata

10
7
5
3

A megvalósítási helyen megvalósult
beruházás ÁTK I. jogcímben, ÁTK II.
jogcímben, ÁTK III. jogcímben, vagy
BaTeK jogcímben

Benyújtott utolsó
kifizetési kérelem, MVH
nyilvántartás alapján

10

A fejlesztés tartalmaz megújuló energia
hasznosítást

A támogatási kérelemben
megjelöltek alapján.

10

Összesen:

maximum:59
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11

Horizontális szempontok
A támogatási kérelem
benyújtását megelĘzĘ
naptári évben
legalább 1
Támogatási kérelem
12
foglalkoztatottak
foglalkoztatott
FĘlapon tett nyilatkozat
átlaglétszámának
szinten tartása
A támogatási kérelem
benyújtását megelĘzĘ
naptári év
1 vagy több
átlaglétszámához
Támogatási kérelem
13
munkahely
FĘlapon tett nyilatkozat
képest a
létrehozása
foglalkoztatottak
számának bĘvítése a
fejlesztés hatására
A nem természetes személy ügyfél esetében
Támogatási kérelem
14
A foglalkoztatott nĘk száma legalább 2 fĘ
FĘlapon tett nyilatkozat
15

16
17
18

Támogatási kérelem
Csökkent munkaképességĦ személy
FĘlapon tett nyilatkozat
foglalkoztatása
Természetes személy ügyfél esetében
Az ügyfél nĘ
Az ügyfél csökkent munkaképességĦ
összesen:

10

3

3
2

Támogatási kérelem

3

Támogatási kérelem
FĘlapon tett nyilatkozat

2
maximum:18

19
20
21
22
23
24
25

Pénzügyi terv
Saját tĘke növekménye a támogatási kérelem benyújtását követĘ
negyedik évben a bázisévhez képest
Az adózás elĘtti eredmény vizsgálata a támogatás benyújtását követĘ
negyedik évben
Az egy fĘre jutó nettó árbevétel növekedése a kérelem benyújtását
követĘ negyedik évben a bázisévhez képest
Az értékesítés nettó árbevételének növekménye a támogatási kérelem
benyújtását követĘ negyedik évben
Forgóeszköz/rövidlejáratú kötelezettség változása növekménye a
támogatási kérelem benyújtását követĘ negyedik évben
Összesen:

26
27

4
2
4
4
maximum: 22

Üzleti terv
Összesen:

maximum: 30
Kommunikációs
terv
Társadalmi
felelĘsségvállalás

28
29
30

8

Mindösszesen:

1
1
maximum: 131
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3. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Értékelési táblázat a kisértékĦ beruházást végzĘk részére
1
2
3
4

Értékelési szempont megnevezése

Értékelés/ellenĘrzés
módja
Szakmai szempontok
A termelĘi csoport,
Az ügyfél tagja állati termék elĘállításával
termelĘi szervezet,
és forgalmazásával foglalkozó termelĘi
egyesület igazolása arról,
csoportnak, vagy termelĘi szervezetnek,
hogy az ügyfél a csoport
vagy elismert tenyésztĘ egyesületnek
tagja.

Pontszám

10

5

A megvalósítási helyen megvalósult
beruházás ÁTK I. jogcímben, ÁTK II.
jogcímben, ÁTK III. jogcímben, vagy
BaTeK jogcímben

Benyújtott utolsó
kifizetési kérelem, MVH
nyilvántartás alapján

10

6

A támogatási kérelmet megelĘzĘ 2 évben
nem kapott állatvédelmi bírságot az
állattartó telep

Hatósági állatorvosi
igazolás

5

7

A fejlesztés tartalmaz megújuló energia
hasznosítást

A támogatási kérelemben
megjelöltek alapján.

10

8

Az ügyfél a támogatott beruházás
keretében istállót épít, vagy felújít

A kérelemben megjelölt
támogatási egység
alapján.

6

9

10

AKG esetében MVH
Az ügyfél bioállattartást folytat, vagy
adatbázis, biogazdálkodás
biotakarmányt termeszt, vagy bio állati
esetében a Biokontroll
terméket állít elĘ, vagy helyt adó vagy
Hungária Nonprofit Kft,.
részben helyt adó támogatási határozattal
vagy a Hungária Öko
rendelkezik a 2009. évi agrárkörnyezetGarancia Kft. igazolása
gazdálkodási programban
(eredeti)
Támogatási határozat
esetében MVH adatbázis
Az ügyfél fiatal mezĘgazdasági termelĘ
vagy a fiatal
vagy fiatal mezĘgazdasági termelĘi
mezĘgazdasági termelĘi
minĘséggel rendelkezik
minĘségrĘl kiállított
határozat

Az ügyfél a támogatási kérelem
benyújtásának napján a vállalkozását
mĦködteti legalább
11 15 éve
10 éve
5 éve,
2 éve,
12

Összesen:

MVH a vonatkozó
nyilvántartásokból;
ĘstermelĘ ügyfél esetén
ĘstermelĘi igazolvány
benyújtott másolata

6

5

10
7
5
3
maximum: 62
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14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Horizontális szempontok
A támogatási kérelem
benyújtását megelĘzĘ
naptári évben
Támogatási kérelem
foglalkoztatottak
FĘlapon tett nyilatkozat,
átlaglétszámának
szinten tartása
(legalább 1 fĘ)
A támogatási kérelem
benyújtását megelĘzĘ
naptári év
1 vagy több
átlaglétszámához
Támogatási kérelem
munkahely
képest a
FĘlapon tett nyilatkozat
létrehozása
foglalkoztatottak
számának bĘvítése a
fejlesztés hatására
A nem természetes személy ügyfél esetében
Támogatási kérelem
A foglalkoztatott nĘk száma legalább 1 fĘ
FĘlapon tett nyilatkozat
Csökkent munkaképességĦ személy
Támogatási kérelem
foglalkoztatása
FĘlapon tett nyilatkozat
Természetes személy ügyfél esetében
Az ügyfél nĘ
Támogatási kérelem
Támogatási kérelem
Az ügyfél csökkent munkaképességĦ
FĘlapon tett nyilatkozat
összesen:

8

8

3
4
3
4
maximum:23

Pénzügyi terv
Az
értékesítés
nettó
árbevételének
Árbevétel növekedés növekménye
a
támogatási
kérelem
5
benyújtását követĘ negyedik évben
Ha a támogatási kérelem benyújtást követĘ
Adózás elĘtti eredmény harmadik és negyedik évben az adózás elĘtti
3
eredmény pozitív
Forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség
Likviditási mutató
változása a bázisévhez* képest a kérelem
2
benyújtását követĘ negyedik évre.
Összesen:
maximum:10
Üzleti terv

27
28
29
30

Összesen:
Kommunikációs terv
Társadalmai felelĘsségvállalás
Mindösszesen:

*: Bázisév: 2011.

maximum: 30
1
1
127
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4. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Az állattartó telepeken képzĘdĘ trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és
felhasználását szolgáló építészeti és technológiai beruházások támogatási egységei, azok
kötelezĘen elvárt mĦszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)
Célterületi
kód

1

Tevékeny
ségtípus

FĘcsoport

Csoport

Támogatási
egység
kódja

Megnevezés

Az állattartó telepeken képzĘdĘ trágya kezelését, tárolását, részbeni feldolgozását és felhasználását szolgáló építészeti és
technológiai célterülete

1

2

1

2

Épített és beépített technológia beruházások
1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

ISTÁLLÓN BELÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA
Épített trágyakezelési technológia
Padozat alatti, beton trágyapincés gyĦjtĘ- és tárolótér kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A legalább egy termelési ciklushoz tartozó termelt trágyamennyiséghez méretezett
földmeder vagy padozatra elhelyezett trágyagyĦjtĘ kialakítása legalább 60 cm mélységĦ
aknához.
– A hígtrágya szállítását, a trágyapince leürítését szivárgásmentesen biztosító csĘvezeték
kialakítása a gyĦjtĘvezetékig, leürítĘ záróelem beépítése.
– A tervnek megfelelĘ aljzatbeton vagy szigetelĘ bélelés elkészítését szolgáló pincefenék
kialakítása megfelelĘ ágyazóanyag (pl. kavics) feltöltéssel.
– Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak (anyagában vagy védĘ
rétegével) ellenálló pincefenék (aljzatbeton) kialakítása egy vagy több rétegben.
– Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló oldal- és
válaszfalak betonozása zsaluzással, ill. zsalukĘvel,
– elĘregyártott, minĘsített, szivárgásmentes, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak
ellenálló trágyapince elemek beépítése.
– vagy az elĘzĘ három sorban szerepeltetett megoldások helyett szilárdságilag megfelelĘ
válasz- és oldalfalak kialakítása szigetelĘ bélésanyag megtámasztásához, tartásához.
– az elĘzĘ sorban szereplĘ mĦszaki megoldáshoz kapcsolódóan a hígtrágya tárolására való
tanúsítvánnyal rendelkezĘ szigetelĘ bélésanyag (pl. fóliák, mĦanyag- és gumi lemezek)
beépítése.
– A tervezésnek megfelelĘ rácspadló tartó elemek (támaszok, áthidalók, gerendák)
elhelyezése rácspadló méretéhez illeszkedĘ pontos osztástávolságban.
EK – Korábbi padozat és tartóelemek, trágyacsatornák bontása, betonrészek vágása, ill. feltörése
és elszállítása.
– Földmunkák a kitermelt föld elszállításával.
– Betonozás anyagköltségei telephelyre szállítva.
– Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási és lakatosmunkák.
– Alap erĘsítés, nyílás áthelyezés, befalazás trágyapince kialakításhoz.
– ÜrítĘ, elzáró szerelvények, elvezetĘ csatornák anyagai kapcsolódó gépészettel.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
– Vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló beton bedolgozása, ill. záróréteg felvitele
betonfelületre, vagy
– Kész medence elemek beszerzése, leszállítása, beépítése, tömítése.
Padozatszint alatti süllyesztett gyĦjtĘ- és elvezetĘ trágyacsatorna kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A legalább egy napi termelt trágyamennyiség gyĦjtésére és szállítására alkalmas csatorna
földmunkái.
– A vasalt betoncsatorna megépítése, melynek profilja a technológiai méretezéskor
tervezettnek feleljen meg, teljes hosszban biztosítsa az eltömĘdés, elzáródás-mentességet és
folyamatos átmenettel illeszkedjen az állatok tartására szolgáló padozathoz.
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– Szilárdságilag méretezett csatornafenék és -fal szivárgásmentes és a trágya korróziós
hatásainak ellenálló, vízzáró kialakítása.
EK – Korábbi padozat és tartóelemeinek bontása, betonrészek feltörése és elszállítása.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Építési munkák, betonozás a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal.
– ÜrítĘ, elzáró szerelvények, elvezetĘ csatornák beépítése kapcsolódó gépészettel.
– Hígtrágya esetén a szivárgásmentesség és hígtrágya korróziós hatásának való ellenállás
kialakítása mĦanyag vízzáró és korrózióálló anyagokkal.
– A trágyacsatorna felett elhelyezendĘ rácspadozat tartó profil kialakítása vízzáró és
korrózióálló réteg felvitelével.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Taposórácsos padozat kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és/vagy építészeti
tervezés.
– Az állatvédelmi követelményeknek megfelelĘ taposórács elemek beépítése a stabil
felfekvés biztosításával.
– A beépített taposórács elemek állatvédelmi szempontból történĘ, állatorvos általi
ellenĘrzésének igazolása.
EK – Rácspadlók beszerzése, telephelyre szállítva.
– Rácspadló kialakításához tartó- és rögzítĘ elemek beszerelése.
– Emelt szintĦ rácspadozat esetén a bejárati felhajtók kiépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
NövekvĘ almos technológiához síkbeton padozat kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Egyenletes, sima talajfelület biztosítása.
– Szórt, kiegyenlítĘ kavics, kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
– Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton kialakítás – csúszásmentes kivitelben – a
beton oldalperemmel és -fallal együtt.
EK – Földmunka a kitermelt anyag elszállításával.
– Vasalt beton készítése terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal.
– Karám, ill. kutricafal rögzítĘ elemek beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Síkbeton kutrica- vagy istállópadozat területének kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Egyenletes, sima talaj felület kialakítása, szórt, kiegyenlítĘ kavics vagy homokréteg
biztosítása az aljzatbeton alá (síkbeton alatti tükör és támasztóréteg kialakítása).
– Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton kialakítás hézag- és csúszásmentes felületĦ
kivitelben, terv szerinti hĘszigeteléssel és lejtéssel.
EK – A korábbi padlózat, mĦtárgyak feltörése, eltávolítása.
– Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával.
– Vasalt beton készítés terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal.
– Melegpadló réteg beépítése.
– A karám, ill. kutricafal rögzítĘ elemek anyagai, beépítése.
Mélyalmos technológiához a süllyesztett betonpadozat kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A legalább egy termelési ciklushoz tartozó termelt trágyamennyiséghez méretezett
földmeder kialakítása, terv szerinti szintmélységben.
– Egyenletes, sima talajfelület kialakítása, szórt, kiegyenlítĘ kavics vagy homokréteg
biztosítása az aljzatbeton alá (síkbeton alatti tükör és támasztóréteg kialakítása).
– Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton és oldalperem kialakítása.
EK – A korábbi padlózat, mĦtárgyak feltörése, eltávolítása.
– Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával.
– Vasalt beton készítés anyagai terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Sekély „lagúnás” trágyagyĦjtĘ tér kialakítása szakaszos hígtrágya leürítéssel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A technológiában meghatározott idĘintervallumhoz tartozó termelt trágyamennyiséghez
méretezett földmeder vagy padozatra elhelyezett trágyagyĦjtĘ kialakítása legalább 30 cm
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mélységĦ lagúnához.
– A hígtrágya szállítását, a lagúna leürítését szivárgásmentesen biztosító csĘhálózat
kialakítása, leürítĘ záró elem beépítése.
– A megfelelĘ aljzatbeton vagy szigetelĘ bélelés elkészítését szolgáló lagúnafenék
kialakítása megfelelĘ ágyazóanyag (pl. kavics) feltöltéssel.
– Szilárdságilag méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló lagúnafenék
(aljzatbeton) kialakítása egy vagy több rétegben, továbbá szilárdságilag méretezett, vízzáró
és a trágya korróziós hatásainak ellenálló oldal- és válaszfalak betonozása zsaluzással,
illetve zsalukĘvel.
– ElĘregyártott, minĘsített, a trágya korróziós hatásainak ellenálló, vízzáró trágyalagúna
elemek beépítése.
– vagy az elĘzĘ két sorban szerepeltetett megoldás helyett szilárdságilag megfelelĘ válasz és
oldalfalak kialakítása szigetelĘ bélésanyag megtámasztásához, tartásához.
– az elĘzĘ sorban szereplĘ mĦszaki megoldáshoz kapcsolódóan a hígtrágya tárolására való
tanúsítvánnyal rendelkezĘ szigetelĘ bélésanyag (pl. fóliák, mĦanyag- és gumi lemezek)
beépítése.
– A szigetelĘ bélésanyaghoz szivárgásmentesen csatlakozó, zárható leürítĘ elem és elvezetĘ
csĘszakasz beépítése a gyĦjtĘcsatornáig.
– Támaszok, áthidalók, gerendák elhelyezése rácspadló méretéhez illeszkedĘ pontos
osztástávolságban.
– Speciális fiaztató kutricákhoz, valamint malacnevelĘ battériákhoz alkalmazható rászerelt
trágyagyĦjtĘ tálca választása esetén – a fenti beton trágyatér létesítése helyett – a lábakra
szerelt tálca és az elvezetĘ csĘ beépítése.
EK – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– ÜrítĘ, elzáró szerelvények, elvezetĘ csatornák anyagai kapcsolódó gépészettel.
– Vasalt beton lagúnaszerkezet anyagai a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal.
– AlaperĘsítés, nyílásáthelyezés, befalazás trágyalagúna kialakításhoz.
– Kész medence elemek beszerzése, leszállítása, beépítése, tömítése.
– Terv szerinti rácspadló tartó elemek megépítése.
– Lagúnafelületre vízzáró és korrózióálló réteg anyagai.
– Speciális fiaztató kutricákhoz, valamint malacnevelĘ battériákhoz alkalmazható rászerelt
trágyagyĦjtĘ tálca választása esetén – a fenti beton trágyatér költségei helyett – a lábakra
szerelt tálca és az elvezetĘ csĘ anyagainak beszerzési és beépítési költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Ferdepadozatos pihenĘterĦ, taposóalmos istállópadozat kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Szivárgásmentes, sík és csúszásmentes padozatfelület, sérülést nem okozó kivitellel.
– A pihenĘtérrĘl leszivárgó trágyalé, illetve a letaposott trágya eltávolítására alkalmas
padozat kialakítása.
– Szilárdságilag méretezett betonpadozat szivárgásmentes és a trágya korróziós hatásainak
ellenálló, vízzáró kialakítása.
EK – Korábbi padozat és tartóelemeinek bontása, betonrészek feltörése és elszállítása.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Építési munkák, betonozás anyagai a kapcsolódó lakatos- és ácsmunkákkal.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
MĦanyag taposórácsos padozat kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és/vagy építészeti
tervezés.
– Az állatvédelmi követelményeknek megfelelĘ taposórács elemek beépítése a stabil
felfekvés biztosításával.
– A beépített taposórács elemek állatvédelmi szempontból történĘ, állatorvos általi
ellenĘrzésének igazolása.
EK – Rácspadlók beszerzése, telephelyre szállítva.
– Rácspadló kialakításához tartó- és rögzítĘ elemek beszerelése.
– Emelt szintĦ rácspadozat esetén a bejárati felhajtók kiépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Felszín alatti trágyaelvezetĘ mĦanyag gerinc csĘvezeték kialakítása az istállón belül
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és/vagy építészeti
tervezés.
– A trágyapincében vagy lagúnában termelĘdĘ trágya összegyĦjtésére és szivárgásmentes
eltávolítására szolgáló, talajban fekvĘ gerinc csĘvezeték kiépítése.
– A trágyaszállító csĘrendszer elzáródás és eltömĘdés esélyének minimalizálását szolgáló
tervezés és kivitelezés.

MAGYAR KÖZLÖNY

1

2

•

12653

2012. évi 82. szám

1

1

– A korróziónak, a trágya vegyi hatásainak ellenálló anyagból készült trágyaelvezetĘ elemek
alkalmazása.
EK – A trágyaszállító csĘhálózat elemek beszerzése, telephelyre szállítva.
– A csĘhálózat lefektetését szolgáló földmunkák (talajásás, egyengetés, ágyásréteg feltöltés
stb.).
– A szükséges technológiai szerelési munkák anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
11
Istálló padozat aszfalt borítása
MT – A padozat felújítás szintjének és kialakításának tervezése.
– A korábbi felület tisztítása, törmelék mentesítése, felület elĘkészítése.
– Tapadást segítĘ anyagréteg felhordása.
– A terv szerinti vastagságú aszfaltréteg felvitele, bedolgozása, síkjának kialakítása.
EK
– A tisztítás és felület-elĘkészítés anyag- és gépi munka költségei.
– A kötĘanyag költsége.
– Az aszfaltréteg készítés anyag- és gépi munka költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Beszerelt technológiai berendezések
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CsörlĘs, trágyaszános trágyakihúzó berendezés beépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Adott szintben egyenletes, sík terep (tükör) kialakítása támasztó réteg terítésével a
trágyagyĦjtĘ vályú alá.
– Az almos trágya gyĦjtésére szolgáló szivárgásmentes, a trágya korróziós hatásait és az
eltávolító berendezés koptatását álló felületképzésĦ betonvályú kialakítása.
– A tervnek megfelelĘ (szilárdságilag méretezett) csörlĘtámasz kialakítása.
– A villamosság biztonsági szabályoknak igazoltan megfelelĘ villamos tápvezeték kiépítése
mechanikai túlterhelés elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel.
EK – Korábbi padozat, egyéb mĦtárgyak feltörése, elszállítása.
– Több épület kiszolgálásához a berendezés áttelepítésére sínrendszer kiépítése
anyagköltsége.
– GyĦjtĘcsatorna föld- és betonozási munkák költségei.
– A berendezés üzembe állításához szükséges lakatos- és villamos-szerelĘ munkák
anyagköltsége.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Mechanikus, padozatba épített trágyakihúzó telepítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A trágyagyĦjtĘ betoncsatorna megépítése szivárgásmentes, a trágya korróziós hatásait és az
eltávolító berendezés koptatását álló betonfelülettel.
– A meghajtó és mĦködtetĘ egység (hajtásház) stabil rögzítését biztosító beton alépítmény
(akna) kialakítása.
– A korrózióálló kivitelĦ, a szilárdsági igénybevételeknek ellenálló mechanikus trágyakihúzó
berendezés beépítése.
– A villamosság biztonsági szabályoknak megfelelĘ villamos tápvezeték kiépítése túlterhelés
elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel.
– A mĦködtetést (ütemezést) vezérlĘ, üzembiztos elektronika beépítése, beállítása.
– Üzembe helyezés és a kezelĘk munkabiztonsági oktatása.
EK – A korábbi padozat, egyéb mĦtárgyak feltörése, elszállítása.
– Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával.
– Vasalt beton készítés anyagai terv szerint a csatlakozó lakatos- és ácsmunkákkal.
– A trágyaeltávolító vezetĘelemeinek anyagköltségei.
– A trágyaeltávolító beépítéséhez a szükséges lakatos- és villamos-szerelési munkák
anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Keresztirányú trágyakihordó berendezés magasbahordó prizmázóval
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést,
továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A trágyaakna szivárgásmentes kibetonozása a trágya korróziós hatásainak ellenálló
kivitelben, a rögzítĘ- és csatlakozó elemek beépítésével.
– Az almos trágya átadó garat, a meghajtó, ill. a ferde felhordó részegységek beépítése.
– A villamosság biztonsági szabályoknak igazoltan megfelelĘ villamos tápvezeték kiépítése
és bekötése (túlterhelés elleni védelemmel, kapcsolószekrénnyel).
EK – A korábbi padozat, egyéb mĦtárgyak feltörése, elszállítása.
– Földmunkák, a kitermelt fölös anyag elszállításával.
– Vasalt betonakna készítés anyagköltségei terv szerint a csatlakozó lakatos- és
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ácsmunkákkal.
– A magasbahordó prizmázó beépítéséhez szükséges lakatos- és villamos-szerelési munkák
anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
4
Beépített felsĘpályás almozó berendezés létesítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a
korszerĦséget biztosító technológiai tervezés, engedélyeztetés.
– Terveknek megfelelĘ, a biztonságos üzemelést lehetĘvé tevĘ felsĘpályás tartószerkezet
kiépítése.
– Az állatok felett elhaladóan mĦködĘ, a napi almozáshoz elegendĘ teljesítményĦ
alomkiszóró berendezés beépítése.
EK – Tartó- és vázszerkezet lakatosmunkáinak anyagköltsége.
– A beépítendĘ vázelemek és az almozógép beszerzése helyszínre szállítással.
– A beépítéshez szükséges kĘmĦves és villanyszerelĘ munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
ÁttelepíthetĘ technológiai berendezések
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Magasnyomású, vizes mosó-fertĘtlenítĘ berendezés
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító berendezés kiválasztása, alkalmazásának
technológiai tervezése.
– Legalább 100 bar nyomásig szabályozható, 8 l/min. vízszállítást elérĘ, változtatható
mosósugár formájú fejjel mosásra, és szabályozható vegyszer-koncentrációval fertĘtlenítésre
is alkalmas, folyamatos üzemeltetésre méretezett ipari kivitelĦ, magasnyomású, vizes mosófertĘtlenítĘ berendezés beszerzése.
– Az istálló technológiához illeszkedĘ kiosztású víz- és villamos csatlakozó helyek kiépítése.
EK – A magasnyomású, vizes mosó-fertĘtlenítĘ berendezés beszerzése.
– Víz- és villamos csatlakozóhelyek kiépítéséhez szükséges anyagok, szerelvények
beszerzése.
– Stabil beépítés esetén a magasnyomású elosztó fém, ill. mĦanyag csĘvezeték kiépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
3
2
Aerosol generátorok beépítése
MT – Az aerosol generátor alkalmazásának technológiai tervezése.
– Az állattartásban használatos kezelĘ- és vegyszerek aerosol formájában történĘ
kijuttatására, almos trágyatechnológia esetén az alom elĘkezelésére is alkalmas aerosol
generátor beépítése, jellemzĘen 10 mikrométer körüli, de a 30 mikrométert el nem érĘ
cseppmérettel, a kezelendĘ terek méretéhez illeszkedĘen tervezett kijuttatási teljesítménnyel.
– A villamos csatlakozási helyek és tartóállványok kiépítése.
EK – A technológiai tervben meghatározott paraméterekkel rendelkezĘ aerosol generátor
beszerzése.
– Villamos és lakatos szerelési anyagok beszerzése.
– A villamos csatlakozások kiépítésével kapcsolatos, rezsióradíj alapján számított élĘmunka
költség.
ISTÁLLÓN KÍVÜLI TRÁGYA-TECHNOLÓGIA
Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás
Nyitott, trágyalé-elvezetĘ betonozott csatorna kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A trágyalé-csatorna profil kimélyítése a talajban, támasztó réteg terítésével.
– Az istállókban vagy/és betonozott kifutókon keletkezĘ trágyamennyiség szállítására
alkalmas, legalább 5 dm3/s áteresztĘ képességĦ betoncsatorna megépítése szivárgásmentes,
és a trágya korróziós hatásnak ellenálló kivitelben helyszíni betonozással, vagy elĘregyártott
elemek felhasználásával.
– A csatorna profilja a technológiai méretezéskor tervezettnek feleljen meg, és a teljes
hosszban biztosítsa az eltömĘdés- és elzáródás-mentességet.
EK – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Vasalt beton elvezetĘ csatorna megépítése, a kapcsolódó lakatos- és zsaluzási munkák
anyagköltsége.
– Csatorna felületre mĦanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Felszín alatti betonelemes zárt trágyaelvezetĘ csatorna kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Az istállókban vagy/és betonozott kifutókon keletkezĘ – legalább 1 napi – trágyamennyiség
biztonságos, tervezett távú szállítására alkalmas csatornaárok kialakítása.
– A méretezés szerinti szállítási kapacitású csatorna kialakítása, amely teljes hosszban
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biztosítja az eltömĘdés- és elzáródás-mentességet.
– Szivárgásmentes és a trágya korróziós hatásainak ellenálló betoncsatorna kialakítása a
betonelemek csatlakozásainak szivárgásmentes tömítésével.
– A csatornaeltömĘdés elhárítására tervezett tisztító nyílások kialakítása.
EK – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– KözmĦ feltárás, közmĦ áthelyezés.
– ElĘregyártott beton csatornaelemek beszerzése helyszínre szállítással, ill. a helyszíni
betonozás költségei.
– A betonelemek elhelyezésének és összekötésének anyagai, gépi munkái.
– Az ejtĘ- és tisztító aknák kiépítése.
– Út alatti átvezetéseknél szükséges megerĘsítések kialakítása.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
3
Felszín alatti trágyaelvezetĘ mĦanyag csĘrendszer kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Az istállókban vagy/és betonozott kifutókon keletkezĘ trágyamennyiség – technológia által
elĘírt idĘközönként történĘ – biztonságos, talajszint alatti szállítására alkalmas csĘvezeték
árkának kialakítása támasztó réteg terítésével.
– A mĦanyag csĘrendszer elemeinek szivárgásmentes összeszerelése és lefektetése a terv
szerinti szinteknek megfelelĘen.
EK – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– KözmĦ feltárás, közmĦ áthelyezés anyagai, gépi munkái.
– A mĦanyag csatornaelemek beszerzése helyszínre szállítással.
– A csatornaelemek elhelyezésének és összekötésének gépi munkái.
– Az ejtĘ- és tisztító aknák kiépítése.
– Út alatti átvezetéseknél szükséges megerĘsítések kialakítása.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
4
Beton gyĦjtĘ-átemelĘ akna kialakítása, be- és kitároló, keverĘ-homogenizáló szivattyúkkal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A hígtrágya be- és elvezetĘ nyílások kialakítása az eltömĘdés- és szivárgásmentesség
biztosításával.
– A trágyaakna aljának és oldalainak kibetonozása a szilárdsági követelményeknek és
gépészeti igényeknek megfelelĘen, a szivárgásmentesség és a trágya korróziónak ellenálló
kivitel biztosításával.
– Hidraulikus keverésre-homogenizálásra is alkalmas átemelĘ, ill. továbbító szivattyú
beépítése a tartó- és rögzítĘ elemekkel, majd csĘvezetékre kötése.
– A szivattyú biztonságos és balesetmentes üzemeltetéséhez szükséges kezelĘállás
kialakítása, a villamos csatlakozó vezeték és kapcsolószekrény kiépítése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem a kezelĘk oktatásával.
EK – A korábbi szükségtelen betonelemek, mĦtárgyak feltörésének gépi munkái.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– ÜrítĘ, elzáró szerelvények, elvezetĘ csatornák beépítése.
– Betonakna elemeinek megépítése a kapcsolódó vasszerelési és zsaluzási munkákkal.
– Terv szerinti szivattyú tartó- és csatlakozó elemek megépítése.
– Aknafelületre mĦanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele.
– KeverĘ, homogenizáló és átemelĘ szivattyúk beszerzése és beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
5
Szállítószalagos trágyamozgatás kiépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést,
továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A trágyaszállító szalag beépítése az egyes épületek közötti szállításra.
– A szállítószalag burkolása külsĘ környezeti hatások ellen.
– Üzembe helyezés, próbaüzem a kezelĘk oktatásával.
EK – A trágyaszállító berendezés elemeinek beszerzése.
– A szállítószalag szereléséhez anyagok beszerzése és a védĘ burkolás lakatos munkák
anyagai.
– Villamos szerelési anyagok beszerzése, beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Trágyatárolás
1

Szigetelt, beton almos-trágya tárolótér kialakítása oldalfalakkal, trágyalé/csurgalékvíz gyĦjtĘvel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban elĘírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
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– A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez az egyenletes, sík talajfelület
kialakítása (talajtükör
kialakítása).
– A terv szerinti, de legfeljebb a tárolandó trágya 5-10%-ának megfelelĘ térfogatú
csurgaléklé tározó földmedrének kialakítása.
– Szórt, kiegyenlítĘ kavics, ill. homokréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
– A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevĘ méretezéssel kiszámított
méretĦ és minĘségĦ betonaljzat kialakítása, teherhordó réteg terítéssel, vasalással, az
oldalfalak rögzítĘ elemeinek beépítésével.
– LejtĘs vízzáró szigetelés, vagy vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló takaróbeton
készítése folyókákkal a tároló alaplemezen úgy, hogy az elszivárgó trágyalét a csurgaléklé
tározóba vezesse.
– Oldalsó trágya támfal-elemek kialakítása, illetve szivárgásmentes beépítése trágyalé
elvezetĘ vályúkkal úgy, hogy a trágyakazal legalább 2 méter magasságban felhalmozható
legyen.
– Trágyalé és csurgalékvíz tározó szivárgásmentes kialakítása.
– A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetĘvé téve
minden idĘjárási körülmények között a biztonságos és szakszerĦ trágyakezelést, szállítást.
EK – A korábbi szükségtelen betonelemek, mĦtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Kész betonelemek beszerzése helyszínre szállítással.
– Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagai a tárolótér és csurgaléklé tározó
megépítésénél.
– ÜrítĘ, ill. visszalocsoló szivattyú és csatlakozó csĘelemek beszerzése, szerelési munkáinak
anyagai.
– Tárolófelületre mĦanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele terv szerint.
– Ammónia- és szagemisszió csökkentĘ záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Síkbeton karámterület kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti és környezetvédelmi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Egyenletes, sík talajfelület kialakítása szórt, kiegyenlítĘ kavicsréteg biztosításával az
aljzatbeton alá.
– Szigetelt, tömör szivárgásmentes karámpadozat síkbeton kialakítás hézag- és
csúszásmentes felülettel, trágya korróziónak ellenálló kivitelben.
– A padozat lejtéssel történĘ kivitelezése a trágyacsatorna vagy a csurgaléklé gyĦjtĘ folyóka,
csatorna irányába.
– A karámfal rögzítĘ elemek beépítése.
EK – A korábbi szükségtelen betonelemek, mĦtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagköltségei a betonburkolat megépítésénél
telephelyre szállítással.
– Tárolófelületre mĦanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitel terv szerinti anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség
Almos trágya átmeneti tároló szigetelt, beton tálca kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés a technológiában elĘírt idĘintervallumhoz tartozó trágyamennyiség
tárolására alkalmas.
– A felszíni vagy süllyesztett tárolótérhez egyenletes, sík talajfelület kialakítása, szórt,
kiegyenlítĘ kavicsréteg biztosításával.
– A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevĘ méretezéssel kiszámított
méretĦ és minĘségĦ betonaljzat kialakítása, vasbeton szereléssel, oldalperemmel.
– Vízzáró és a trágya korróziós hatásának ellenálló takaróbeton készítése az elfolyást,
elszivárgást meggátló tálcaperemek vagy oldalfalak betonozásával együtt.
– Az üzembiztos trágyaeltávolítást lehetĘvé tevĘ csatlakozások (trágyaürítĘ nyílások,
trágyavályúk) kialakítása.
– A tároló telepi úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása a biztonságos és be- és
kiszállítás megoldására.
EK – A szükségtelen betonelemek, mĦtárgyak feltörése, elszállítása.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése, az építés gépi munkáinak
költségei a trágyatálca megépítésénél.
– A tárolófelületre felvitt mĦanyag vízzáró és korrózióálló réteg terv szerinti anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Szigetelt, istállóhoz, illetve kifutóhoz kapcsolódó, trágya átmeneti tároló beton tálca, illetve akna
kialakítása
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– Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés a technológiában elĘírt idĘintervallumhoz tartozó trágyamennyiség
tárolására.
– A tárolótérhez egyenletes, sima talajfelületĦ tároló meder kialakítása.
– Szórt, kiegyenlítĘ kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
– A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevĘ méretezéssel kiszámított
méretĦ és minĘségĦ betonaljzat kialakítása, teherhordó rétegterítéssel, betonháló szereléssel,
oldalperem vasalással.
– Vízzáró és a trágya korróziós hatásainak ellenálló takaróbeton készítése az elfolyást,
elszivárgást meggátló tálcaperemek vagy oldalfalak betonozásával együtt.
– Az üzembiztos trágyaeltávolítást lehetĘvé tevĘ csatlakozások (trágyaürítĘ nyílások,
trágyavályúk) kialakítása.
EK – A szükségtelen betonelemek, mĦtárgyak feltörése, elszállítása gépi munkái.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak beszerzése, építési munkák
anyagköltségei a trágyatálca megépítésénél.
– A tárolófelületre mĦanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele terv szerint.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Monolit- és elemes vasbeton hígtrágyatároló létesítése a beszerelt gépészeti eszközökkel (be- és
kitároló szivattyúk, kocsitöltĘ állás, keverĘ-homogenizáló szivattyúk)
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés. [Az építendĘ
tárolónak jogszabályban szereplĘ MegfelelĘségi Tanúsítvánnyal vagy Szállítói MegfelelĘségi
Nyilatkozattal, ezek hiányában a külön jogszabály szerint az elemek trágyatárolásra való
alkalmasságát ÉME vagy ETA (Európai MĦszaki Engedély) is igazolhatja.]
– A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban elĘírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
– A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez az egyenletes, sík talajfelület
(talajtükör) kialakítása a felszínen, ill. a tervezett süllyesztésnek megfelelĘ szinten,
kiegyenlítĘ kavicsréteg biztosításával az aljzatbeton alá.
– A trágyaterhelésnek megfelelĘen méretezett, vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló
vasbeton fenéklemez kialakítása, az oldalfalak rögzítĘ elemeinek beépítésével.
– A tározó oldalfalának kialakítása zsaluzással vagy az elĘre gyártott elemek tömített
összeillesztésével megfelelĘ szilárdságú, szivárgásmentes és a trágya korróziós hatásainak
ellenálló kivitelĦ legyen.
– A gépészeti berendezések állásainak, állásszerkezeteinek terv szerinti kiépítése.
– A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.
– VédĘkerítés, ill. korlát létesítése a 150 cm-nél alacsonyabb falperem magassággal
rendelkezĘ tározók esetében.
EK – A szükségtelen betonelemek, mĦtárgyak feltörése, eltávolítása gépi munkái.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagainak, valamint az elĘre gyártott
betonelemek beszerzése, beépítéséhez szükséges anyagai.
– Terv elĘírás esetén szivárgásjelzĘ rendszer beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
– A tárolófelületre terv elĘírás esetén mĦanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele.
– Gépészeti és lakatos berendezések beszerzése, szerelési anyagai.
– Ammónia- és szag-emisszió csökkentĘ záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Fémlemezes, mĦanyag vagy üvegszálas szerkezetĦ hígtrágya tároló tartály létesítése a beszerelt
gépészeti eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltĘ állás, keverĘ-homogenizáló szivattyúk)
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Ipari gyártmányok esetén a gyártóknak a teljes hígtrágya tárolóra, mint késztermékre kell
MegfelelĘségi Nyilatkozatot biztosítania.
– A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban elĘírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
– A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótér alapozásához az egyenletes, sík talajfelület
(talajtükör) kialakítása.
– Szórt, kiegyenlítĘ kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
– A trágyaterhelésnek megfelelĘen méretezett, vízzáró és a trágya korróziós hatásainak
ellenálló beton fenéklemez kialakítása, teherhordó réteg terítéssel, vasalással, ill. az
oldalfalak tartóoszlopainak vagy rögzítĘ elemeinek beépítésével.
– A tározó oldalfal lemezeinek felszerelése, építése úgy, hogy a statikai szilárdság és a
szivárgásmentesség biztosított legyen.
– A gépészeti berendezések állásainak, állásszerkezeteinek, továbbá a hígtrágya szállító
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csĘhálózatra csatlakozási pontoknak a terv szerinti kialakítása.
– A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetĘvé téve
minden idĘjárási körülmények között a biztonságos és szakszerĦ trágyakezelést, szállítást.
EK – Az alapozás földmunkái a fölös anyag elszállításával.
– Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei.
– A tároló tartály elemek beszerzése helyszínre szállítva.
– Tartályelemek tömítése, szerelése anyagköltségei.
– Gépészeti berendezések, szivattyúk beszerzése, beépítése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatása.
– Ammónia- és szagemisszió csökkentĘ záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Szivárgásmentes, szivárgásjelzĘvel ellátott trágyatároló földmedence létesítése a beszerelt gépészeti
eszközökkel (be- és kitároló szivattyúk, kocsitöltĘ állás, keverĘ-homogenizáló szivattyúk)
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés a talajviszonyok és a talajvízszint figyelembevételével.
– A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban elĘírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
– A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez a terv szerinti egyenletes talaj felületĦ
felületekkel rendelkezĘ meder kiásása a kapcsolódó talajmunkákkal.
– A trágyaterhelésnek megfelelĘen méretezett oldalfal, gát kialakítása tömörítéssel, majd a
szivárgásérzékelĘ rendszer elemeinek beépítése.
– Támasztó-védĘ réteg (pl. geotextília) elhelyezése a fóliaréteg alá, terv szerint.
– A gépészeti berendezések állásainak, beton mĦtárgyaknak kialakítása.
– A szivárgásmentességet biztosító megfelelĘen rugalmas fóliaréteg leterítése, konfekcionáló
összehegesztése a fólia lemezek egymáshoz kapcsolásával, illetve a mĦtárgyakhoz, egyéb
csatlakozó elemekhez való illesztésével, a zárás egyenkénti bevizsgálásával.
– Bélelésére csak Építésügyi MĦszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkezĘ
fóliák, ill. mĦanyagok használhatók fel, amelyek 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 védĘkerítés, ill. korlát létesítése.
EK – Az alapozás földmunkái a kitermelt anyag beépítésével.
– SzivárgásjelzĘ rendszer beépítésének anyagköltségei.
– Fólia lemezek, gépészeti és lakatos szerkezetek beszerzése, helyszínre szállítással.
– SzigetelĘ fólia elemek konfekcionálása, szivárgásmentesség teljes körĦ ellenĘrzésének
költségei.
– Gépészeti berendezések, szivattyúk beszerzése, szerelési anyagai.
– Ammónia- és szagemisszió csökkentĘ takarófólia beszerzése, beszerelése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatása.
– Ammónia- és szagemisszió csökkentĘ záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
Szigetelt beton aljzatú, fedett trágyatároló szín létesítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban elĘírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
– A szilárd trágya mennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez az egyenletes, sima talajfelület
biztosítása.
– Talajtükör kialakítása szórt, kiegyenlítĘ kavicsréteg biztosításával az aljzatbeton alá.
– A trágyaszállító és mozgató gépek terhelését is figyelembe vevĘ méretezéssel tervezett
vasbeton aljzat (alaplemez) kialakítása, vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló kivitelben,
az oldalfalak tartóoszlopainak, ill. rögzítĘ elemeinek beépítésével.
– A tárolandó trágyaréteg vastagságának megfelelĘ magasságú vízzáró beton oldalfal
kialakítása.
– A tároló bejáratának szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása.
EK – A korábbi burkolatok, mĦtárgyak bontási munkái elszállítással.
– Földmunkák, az alapozás és a támasztó oldalfal és betonépítési munkákhoz szükséges
anyagok beszerzése, beépítése.
– A tartóoszlopok, a tetĘszerkezet és az oldalborítás terv szerinti anyagainak beszerzése.
– A tározó oldalburkolatai megépítésének anyagköltségei.
– A trágyakezelĘ, -szállító és -mozgató berendezések biztonságos ki- és betelepítését,
mozgását biztosító ajtók, továbbá a szellĘzést és természetes fényt biztosító ablakok, ill.
nyílások beépítésének anyagköltségei.
MeglévĘ trágyatároló medence szivárgásmentesítése fóliaszigeteléssel
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– Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A trágyatároló medence maradéktalan, a mĦszaki állapot felmérését és a további munkákat
lehetĘvé tevĘ kitakarítása.
– A trágyatároló belsĘ felületeinek tisztítása, a felületek szilárdítása, a folytonossági hiányok
javítása.
– A szivárgásmentességet és korrózióállóságot kellĘ rugalmassággal, deformálhatósággal
biztosító fóliaréteg terítése, rögzítése és konfekcionálása, a hegesztések teljes körĦ
ellenĘrzése a toldásoknál és a csatlakozó szerelvényeknél.
– A meghibásodást, ill. a környezetvédelmi felügyeletet lehetĘvé tévĘ szivárgásérzékelĘ
rendszer kijelzĘ elemeinek beépítése.
– VédĘkerítés, ill. korlát létesítése a terv szerint.
EK – A trágyatároló üledékeinek eltávolítása, a felületek tisztítása és helyreállítása.
– A szigetelĘ fólia elhelyezése, rögzítése, konfekcionálása, az ellenĘrzések elvégzése.
– A gépészeti berendezések (keverĘk, szivattyúk, kocsitöltĘ állás stb.) és tartozékaik
beszerzésének és szerelési anyagainak költségei.
– Ammónia- és szagemisszió csökkentĘ záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
10
MeglévĘ trágyatároló medence szivárgásmentesítése betonozással
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A trágyatáróló medence maradéktalan, a mĦszaki állapot felmérését és a további munkákat
lehetĘvé tevĘ kitakarítása.
– Terv szerinti szivárgásérzékelĘ rendszer kijelzĘ elemeinek beépítése.
– Beton trágyatárolók belsĘ felületeinek mosással történĘ tisztítása a repedések és esetleges
szerkezeti hibák észlelése érdekében, majd ezek kijavítása.
– Vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló vasbeton fenéklemez és oldalfali burkolatok
építése a gépészeti berendezések csatlakozóelemeinek beépítésével.
– VédĘkerítés, ill. korlát létesítése, az 1 méter 50 cm-nél kisebb falperem magassággal
rendelkezĘ tározók esetében.
EK – A trágyatároló üledékeinek eltávolítása, a felületek tisztítása és helyreállítása.
– Beton- és vasbeton építési-szerelési munkák gépi- és anyagköltségei.
– A gépészeti berendezések (keverĘk, szivattyúk, kocsitöltĘ állás stb.) és tartozékaik
beszerzésének és beépítésének anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
– Ammónia- és szagemisszió csökkentĘ záróréteg, takarófedél, takaróponyva vagy egyéb
technológiai eszköz és berendezés kiépítése.
11
Zárt, mĦanyag tömlĘs hígtrágya tároló létesítése a be- és kitárolás, a keverés és homogenizálás gépi
berendezéseivel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés a talajviszonyok és a talajvízszint figyelembevételével.
– A környezetvédelmi és a kapcsolódó egyéb jogszabályokban elĘírt feltételeknek való
megfelelés igazolása.
– A trágyamennyiség tárolására alkalmas tárolótérhez a terv szerinti egyenletes talaj felületĦ
felületekkel rendelkezĘ meder kiásása a kapcsolódó talajmunkákkal.
– A trágyaterhelésnek megfelelĘen méretezett oldalfal, gát kialakítása tömörítéssel, majd a
szivárgásérzékelĘ rendszer elemeinek beépítése.
– A gépészeti berendezések állásainak, beton mĦtárgyaknak kialakítása.
– Csak Építésügyi MĦszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkezĘ fóliatömlĘ
használható fel, amelynek hígtrágya tárolóként való alkalmazhatósága UV állósága a 20 évet
meghaladó elvárt élettartamra igazolt.
EK – Az alapozás földmunkái a kitermelt anyag beépítésével.
– SzivárgásjelzĘ rendszer beszerzésének költségei, beépítés anyagai.
– FóliatömlĘs tároló beszerzése helyszínre szállítással, telepítés elĘírás szerint.
– Gépészeti berendezések, szivattyúk beszerzése, beépítési anyagai.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatása.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Trágyakezelés
1

Beton gyĦjtĘ-átemelĘ-kezelĘ medence kialakítása adagoló, be- és kitároló, keverĘ-homogenizáló
berendezésekkel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Szórt, kiegyenlítĘ sóder- vagy homokréteg biztosítása az aljzatbeton alá.
– A terv szerinti vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló vasbeton fenéklemez és az
oldalfalak kialakítása zsaluzással, vagy az elĘre gyártott elemek tömített összeillesztésével.
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– Az akna lefedése, ill. védĘkorlát létesítése.
– A gyĦjtĘ- és átemelĘ szivattyúk beépítése.
– A trágyakezelés szükségleteinek megfelelĘ kezelĘanyagok adagolóinak, bekeverĘ
egységeinek és egyéb gépi eszközeinek beépítése.
EK – Földmunkák a kitermelt föld elszállításával.
– Betonozás anyagköltségei telephelyre szállítva, a kivitelezés anyagköltségei.
– A kapcsolódó zsaluzási és lakatosmunkák gépi munka- és anyagköltségei.
– Vízzáró és korrózióálló réteg felvitele betonfelületre.
– A kezelĘ gépészeti berendezéseinek (bekeverĘk, szivattyúk stb.) és tartozékaik
beszerzésének és beépítési anyagainak költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Szilárd burkolatú, szigetelt komposztáló-trágyatároló tér kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Az egyenletes, sík talajfelület (talajtükör) kialakítása, szórt, kiegyenlítĘ kavicsréteg
biztosítása az aljzatbeton alá.
– A trágyaszállító és mozgató és komposztáló gépek terhelését is figyelembe vevĘ
méretezéssel tervezett vasbeton aljzat (alaplemez) kialakítása.
– Vízzáró szigetelés, vagy vízzáró és a trágya korróziónak ellenálló takaróbeton készítése a
tároló alaplemezen úgy, hogy kis lejtéssel az elszivárgó csurgaléklét vagy csapadékot egy
gyĦjtĘtérbe vezesse.
– A komposztáló tér szállítási úthoz való szilárd burkolatú csatlakoztatása, lehetĘvé téve így
minden idĘjárási körülmények között a biztonságos és szakszerĦ komposztálási
munkamĦveleteket, és a szállítást.
EK – A korábbi szükségtelen betonelemek, mĦtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Beton- és vasbeton munkák, szigetelések kivitelezési anyagköltségei a betonburkolat
megépítésénél, telephelyre szállítással.
– Beton felületre mĦanyag vízzáró és korrózióálló réteg felvitele terv szerint.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Hígtrágya fázisbontó berendezés kiépítése mechanikus szétválasztásra alkalmas (dobszĦrĘ, csigás
prés) berendezéssel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést,
továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A fázisbontó berendezés és a megfelelĘ kiszolgálást biztosító csatlakozó gépészeti
berendezések tartószerkezeteinek kivitelezése, a berendezések felszerelése.
– A hígtrágya és fázisbontott híg rész szállítását végzĘ csĘvezeték csatlakozások
szivárgásmentes, zárt rendszerének kiépítése.
– A leválasztott és kitermelt szilárd rész közvetlen fogadására szigetelt beton fogadótér vagy
pótkocsiállás kialakítása.
– Próbaüzemmel történĘ üzembe helyezés, és a kezelĘk oktatása.
EK – A korábbi szükségtelen betonelemek, mĦtárgyak feltörése és elszállítása gépi munkái.
– Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Beton- és vasbeton munkák, szigetelések anyagköltségei a betonburkolat megépítésénél
telephelyre szállítással.
– A gépészeti berendezések, lakatos szerkezetek és villamos szerelési anyagok beszerzése,
szállítása, beépítési anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
SzellĘztetéses trágyaszárítási technológia kialakítása ketreces baromfitartási technológiákhoz
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– A berendezés részegységeinek (szárítólevegĘ keverĘ ház, elosztó légvezeték) a légszállító
csĘvezeték és a trágyaszalagok feletti légbefúvó elemek technológiai elĘírásnak, illetve
tervnek megfelelĘ beépítése.
EK – A szellĘztetéses szárító berendezés beépíthetĘ kiegészítĘ elemeinek beszerzése, beépítési
anyagai
– Villamos szerelési anyagok költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Aerob fermentációs trágyakezelési technológia kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést,
továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A szilárd trágya fermentáció, komposztálás technológiai átfutási idejének megfelelĘ méretĦ
fermentáló tér (vályú) szivárgásmentes kialakítása, betonozása, a keverĘ, átforgató gép vezetĘ
elemeinek beépítésével.
– A be- és kitárolás biztosítása a szállító, rakodó gépek méretének megfelelĘen.
EK – MeglévĘ épület szükséges belsĘ bontási munkáinak elvégzése, nyílászárók szükséges
átalakítása, cseréje.
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– Beton- és vasbeton munkák, szigetelések kivitelezési anyagköltségei a betonburkolat
megépítésénél telephelyre szállítással.
– A fermentálás, forgatás, kiszerelés beépítendĘ gépészeti berendezéseinek beszerzése,
beépítési anyagai.
– Villamos szerelési anyagok költségei
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség
6
MeglévĘ hígtrágya kezelĘ-kijuttató rendszerek fejlesztéséhez adagoló, villamos- és traktoros hajtású
be- és kitároló, keverĘ-homogenizáló berendezések beépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és környezetvédelmi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító mĦszaki és technológiai tervezés.
– A be- és kitároló és/vagy keverĘ-homogenizáló szivattyúk gépészeti egységek terv szerinti
kapacitással.
– A trágyakezeléshez szükséges adagolók, bekeverĘk és egyéb elemek beépítése terv szerinti
kivitelben és kapacitással.
– A gépi berendezések villamos csatlakozásainak terv szerinti biztonságos kiépítése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK – A gépészeti berendezések beszerzése helyszínre szállítással.
– Gépészeti szerelĘ munkák anyagainak beszerzése.
– Villamos szerelési anyagok beszerzése.
– A trágyakezelĘ berendezés funkcionális vizsgálatának költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Trágyahasznosítás
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Hígtrágya felszíni kijuttató, illetve talajba injektáló rendszer kialakítása csévélhetĘ tömlĘs
berendezéssel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító mĦszaki és technológiai tervezés,
engedélyeztetés.
– Az áttelepíthetĘ tranzit-tároló vázszerkezetének és borításának terv szerinti kialakítása, ill.
beszerzése és feltöltése, kiöntözĘ berendezéshez csatlakoztatással.
– Üzembe helyezés, próbaüzem lefolytatása.
EK – A hígtrágya kijuttatásra alkalmas csévélhetĘ öntözĘberendezés beszerzése, helyszínre
szállítással.
– Tranzit hígtrágya tároló létesítés anyagai, ill. beszerzése.
– Traktor meghajtású öntözĘszivattyú, gyorskapcsolású nyomócsĘ idomok, valamint a
konzolos öntözĘberendezés beszerzése.
– A rezsióradíj alapján számított élĘmunka és a próbaüzem költségei.
Hígtrágya kiöntözéséhez felszín alatti elosztó csĘrendszer kiépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és mĦszaki tervezés,
engedélyeztetés.
– A csĘhálózat beépítéséhez fagyhatár alatti mélységĦ árokhálózat kiásása.
– Zárt, a csatlakozásoknál is szivárgásmentes hígtrágya szállító csĘhálózat lefektetése és
betemetése.
– A kiöntözĘ berendezések táplálásához a csatlakozási pontok, hidránsok kiépítése, biztosítva
a két vezeték szivárgásmentes csatlakoztatásának lehetĘségét.
EK – Földmunkák az árkok kiásásához és visszatemetéséhez.
– A csĘvezetékek terv szerinti elemeinek, szerelvényeinek beszerzése, beépítési anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Hígtrágya hasznosító területre való kijuttatásához gyorskapcsolós, áttelepíthetĘ nyomócsĘ rendszer
kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító mĦszaki és technológiai tervezés.
– A nyomócsĘ rendszer elemeinek beszerzése, összeépítése a tervezett nyomvonal(ak)on.
– Szükség szerint nyomócsĘ emelĘ támaszok létesítése, átfúrások kialakítása
(védĘcsövekkel).
– Csatlakoztatás, próbaüzem.
EK – A nyomócsĘ elemek beszerzése helyszínre szállítással.
– Támasztó lakatos szerkezetek anyagainak beszerzése, átvezetések kiépítésének gépi
munkái.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Hígtrágya felszíni, sávos kijuttatására alkalmas mobil, konzolos öntözĘberendezés létesítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító mĦszaki és technológiai tervezés.
– A konzolos hígtrágya kiöntözĘ berendezés beszerzése, külön motoros mozgatóberendezéssel.
– A rendszer elemeinek összeépítése, a szükséges kiegészítĘ elemek ráépítése.
– A sávos talajra juttató csĘrendszer ráépítése.
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– Üzembe helyezés, próbaüzem.
– A konzolos öntözĘberendezés beszerzése helyszínre szállítással.
– A hígtrágya kijuttató csĘrendszer ráépítés anyagköltségei.
– Próbaüzem és funkcionális vizsgálat költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Csapadék trágyarendszertĘl elkülönített elvezetése
EK
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Kifutók, várakozók, gyĦjtĘkarámok vagy trágyatároló terek tetĘfedése, esĘcsatornák-tetĘereszek
felszerelése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és környezetvédelmi
elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Az esĘvíz külön rendszerĦ gyĦjtését és elvezetését biztosító technológia kiépítése.
EK – Földmunkák a tetĘelemek tartóoszlopainak alapozásához és a vízelvezetéshez.
– Beton- és vasbeton építési munkák anyagköltségei telephelyre történĘ szállítással.
– Vasszerkezeti szerelĘ és/vagy ácsmunka, valamint tetĘfedĘ munka anyagainak beszerzése.
– Épületbádogos munkák anyagainak beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Istállók esĘcsatornáinak felszerelése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és környezetvédelmi
elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai és építészeti kivitelezés.
– Az esĘvíz külön rendszerĦ gyĦjtését és elvezetését biztosító technológia kialakítása.
EK – Vasszerkezeti szerelĘ és/vagy ácsmunka, valamint épületbádogos munka anyagainak
beszerzése.
– ElvezetĘ csövek, beton folyókák anyagainak beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Nyitott felszíni csapadékelvezetĘ, illetve szikkasztó árok kialakítása
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és környezetvédelmi
elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai és építészeti kivitelezés.
– Az esĘvíz elvezetését és elszikkasztását biztosító árok kialakítása.
EK – Földmunkák a kitermelt anyag elszállításával.
– Beton elvezetĘ csatorna építés és a kapcsolódó lakatos- és zsaluzási munkák
anyagköltségei.
RészĦs oldalfalú szikkasztó árok szakaszok kiépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.

Felszín alatti csapadékelvezetĘ betoncsatornák, illetve mĦanyag csĘrendszerek kialakítása
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és környezetvédelmi
elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai és építészeti kivitelezés.
– Az esĘvíz külön rendszerĦ gyĦjtését és elvezetését biztosító technológia kialakítása.
– A csatorna lefedése, zárttá tétele.
– A csatorna közlekedĘ utak alatt történĘ elvezetése esetén a jármĦvek terhelését is
figyelembe vevĘ tehermentesítés kialakítása.
EK – Földmunkák elvégzése, visszatöltés gépi munkái.
– Beton elvezetĘ csatorna építési és a kapcsolódó lakatos- és zsaluzási munkák
anyagköltségei.
– ElĘre gyártott betonelemes csatorna elemeinek és tömítéseinek beszerzése.
– MĦanyag csĘvezeték elemek és tömítések beszerzése.
– CsĘvezeték védĘ egyedi mĦtárgyak megépítésének anyagai, gépi munkái.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Monitoring rendszer kialakítása
1

FigyelĘkutak telepítése
MT

EK

1

2

2

7

2

– A környezetvédelmi hatóság által elĘírt számú és elhelyezkedésĦ talajvíz megfigyelĘ kút
tervezés és engedélyeztetés.
– Folyamatos, idĘjárási és egyéb környezeti tényektĘl nem befolyásolt hozzáférés,
megfigyelés lehetĘségének biztosítása.
– FigyelĘkút(ak) fúrása és kialakítása a szabványoknak/irányelveknek megfelelĘen, átmérĘ
200 mm-ig.
– A kút tisztító szivattyúzása.
– MintavevĘ eszköz biztosítása, záróelem beszerelése.
– A kút beüzemelése vízminta vétel, elemzés és naplózás céljára.
– Kútfúrási munkák a felhasználásra kerülĘ anyagok beszerzésével.
– Szerelvényezés, lezárás szerelési- és anyagköltségei.
– A kútellenĘrzés, -átvétel költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.

SzivárgásjelzĘ szenzorok és riasztó berendezések telepítése
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MT

EK

– A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó környezetvédelmi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A trágyatároló építési, ill. felújítási munkáihoz illesztett kivitelezés során az érzékelĘk, jelzĘ
vezetékek, gyĦjtĘ csövek tároló alatti rétegbe való elhelyezése.
– A mechanikus és/vagy elektromos szivárgásjelzĘ/érzékelĘ berendezések, ill. a hozzájuk
kapcsolt riasztók terv szerinti üzembe helyezése, mĦködésük ellenĘrzése.
– Földmunkák, szivárgó rétegek kialakításával.
– Épületgépészeti munkák anyagainak beszerzése.
– Villamos jelzĘ- és riasztó rendszerek beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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3

Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások
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1

1

Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter szélességben kialakított telepi közlekedĘ utak

1

3

1

1

2

7,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter szélességben kialakított közlekedĘ utak
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3

1

1

3

MeglévĘ szilárd vagy szórt útalapnak aszfalt burkolattal való lefedése
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Útalap nélküli, szórt kövezetĦ telepi közlekedĘ utak

1

3

1

2

2

Szórt kövezetĦ telepi közlekedĘ utak, útalap kialakításával

A TRÁGYATÁROLÓBA ÉS ONNAN TÖRTÉNė BE-, ILLETVE ELSZÁLLÍTÁSI ÚTVONALON A TELEPI
KÖZLEKEDė UTAK KIÉPÍTÉSE AZ ELėÍRT VÉDėTÁVOLSÁGNAK MEGFELELėEN
Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedĘ út kialakítása

Makadám jellegĦ telepi közlekedĘ út kialakítása
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5. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Az állattartó telepeken az állati férĘhelyek kialakítására
az állattartás és az állatszállítás minĘségének javítását szolgáló építészeti és technológiai
beruházások támogatási egységei, azok kötelezĘen elvárt mĦszaki tartalma (MT) és
elszámolható kiadásai (EK)

Célterületi
kód

2

Tevékeny
ségtípus

FĘcsoport

Csoport

Támogatási
egység
kódja

Megnevezés

Állati férĘhelyek kialakítását és a tartás minĘségét javító építési és korszerĦsítĘ felújítási beruházások célterülete

2

2

2

2

Épített és beépített technológia beruházások
1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

3

ÉPÜLETÉPÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS
Istállóépítés
Fa vagy fém vázszerkezetĦ, egy vagy több oldalon nyitott, szigeteletlen tetĘvel ellátott istálló
építése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állatjóléti
elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ méretĦ alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellĘzésĦ istállókialakítás, amelyben a világítás, a hĘmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Az istálló állatokkal érintkezĘ anyagainak felületei megfelelĘen tisztíthatóak,
fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tĦzállóak, vagy égéskésleltetĘvel kezeltek.
EK – Az istálló-terület elĘkészületi (föld és mélyépítési) munkái.
– Az istálló részegységeinek, szerelési anyagainak beszerzése azok helyszínre
szállításával.
– Az istálló-tartószerkezet alapozási munkáinak anyagköltségei.
– A fém- vagy faváz- és tetĘszerkezet szerelése, felállítása, rögzítése.
– A vég- és oldalfal szerkezet, nyílászáró és -szabályzó szerkezetek szerelési munkáinak
anyagköltségei.
– Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási és lakatosmunkák anyagköltségei.
– Istálló külsĘ és belsĘ világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Szerfás szerkezetĦ, nádtetĘvel fedett, hodály típusú istálló, döngölt föld padlózattal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Tömör, döngölt föld padlózat és oldalperem kialakítása.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ méretĦ alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellĘzésĦ istállókialakítás, amelyben a világítás, a hĘmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Az istálló állatokkal érintkezĘ anyagainak felületei megfelelĘen tisztíthatóak,
fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tĦzállóak, vagy égéskésleltetĘvel kezeltek.
EK – Az istálló-terület elĘkészületi (föld- és mélyépítési) munkák, terv szerint.
– A szerfás vázszerkezet, a nádazott tetĘszerkezet, vég- és oldalfalak, kapuk, ablakok és
ajtók stb. anyag- és szállítási árai, építési és szerelési munkák anyagköltségei.
– Istálló külsĘ és belsĘ világítás szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Fém vázszerkezetĦ, részben vagy egészben nyitható-zárható oldalakkal ellátott, természetes
szellĘzésĦ, szigetelt vagy szigeteletlen tetĘvel ellátott istálló építése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

12665

2012. évi 82. szám

2

2

1

1

4

2

2

1

1

5

– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ méretĦ alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellĘzésĦ istállókialakítás, amelyben a világítás, a hĘmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Az istálló állatokkal érintkezĘ anyagainak felületei megfelelĘen tisztíthatóak,
fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tĦzállóak, vagy égéskésleltetĘvel kezeltek.
EK – Istállóépítés terület elĘkészítési munkák, tereprendezés.
– Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
– Föld- és mélyépítési munkák kivitelezése terv szerint.
– Az alapépítés betonozási munkáinak anyagköltségei.
– A fém vázszerkezet, a tetĘszerkezet, a vég- és oldalfal szerkezetek építési és szerelési
munkáinak anyagköltségei.
– Nyílászáró szerkezetek szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Istálló külsĘ és belsĘ világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Fém vázszerkezetĦ, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges szellĘztetésĦ, hĘszigetelt
istálló építése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ méretĦ alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellĘzésĦ istállókialakítás, amelyben a világítás, a hĘmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Zárt, hĘszigeteléssel ellátott fal és tetĘszerkezet.
– EsĘ és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
– Az istálló állatokkal érintkezĘ anyagainak felületei megfelelĘen tisztíthatóak,
fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tĦzállóak, vagy égéskésleltetĘvel kezeltek.
EK – Istálló-terület elĘkészítési, tereprendezési munkák.
– Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
– A föld- és mélyépítési munkák terv szerint.
– Az alapok betonozási munkáinak anyagköltségei.
– A fém váz- és tetĘszerkezet szerelési, felállítási, rögzítési munkáinak anyagköltségei.
– A tetĘhéjalás kialakítási, hĘszigetelési munkáinak anyagköltségei.
– A zárt vég- és oldalfal szerkezetek; valamint válaszfalak kialakítási munkái, a
nyílászárók szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Az istálló külsĘ és belsĘ világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A belsĘ és külsĘ felület-képzési, felület-burkolási munkák költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
KĘ, vasbeton vagy tégla vázszerkezetĦ, részben vagy egészben nyitható-zárható oldalakkal
ellátott, természetes szellĘzésĦ istálló építése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ méretĦ alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellĘzésĦ istállókialakítás, amelyben a világítás, a hĘmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Az istálló állatokkal érintkezĘ anyagainak felületei megfelelĘen tisztíthatóak,
fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tĦzállóak, vagy égéskésleltetĘvel kezeltek.
EK – Istálló-terület elĘkészítési, tereprendezési munkák.
– Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
– A föld- és mélyépítési munkák terv szerint.
– Alapok betonozási munkáinak anyagköltségei.
– A teherhordó- és válaszfalak építési munkái kĘ- vagy téglaszerkezettel, illetve
vasbeton vázszerkezetĦ, kitöltĘfalas épületszerkezet építési munkáinak anyagköltségei.
– A tetĘszerkezet építési munkáinak és a tetĘhéjalás anyagköltségei.
– A nyílászáró szerkezetek (nyitható-zárható oldalfal elemek, illetve oldalfal függöny
szerkezetek) beépítési, szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A természetes szellĘzés kialakítási munkáinak anyagköltségei.
– Az istálló külsĘ és belsĘ világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A belsĘ és külsĘ felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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KĘ, vasbeton vagy tégla vázszerkezetĦ, zárt oldalfalú, természetes vagy mesterséges
szellĘztetésĦ hĘszigetelt istálló építése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést,
továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ méretĦ alapterület kialakítása.
– Olyan természetes szellĘzésĦ istállókialakítás, amelyben a világítás, a hĘmérséklet, a
relatív páratartalom, a gázkoncentráció, a zajintenzitás az ott tartózkodó állatokra a
telepi állatorvos által igazoltan nincsenek káros hatással.
– Zárt, hĘszigeteléssel ellátott fal és tetĘszerkezet.
– EsĘ és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
– Az istálló állatokkal érintkezĘ anyagainak felületei megfelelĘen tisztíthatóak,
fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– Az istállóépítéshez használt anyagok tĦzállóak, vagy égéskésleltetĘvel kezeltek.
EK – Istálló-terület elĘkészítési, tereprendezési munkák.
– A föld- és mélyépítési munkák terv szerint.
– Alapok betonozási munkáinak kivitelezési anyagköltségei.
– Az istálló részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
– A teherhordó- és válaszfalak építési munkáinak kivitelezési költségei, kĘ- vagy tégla
szerkezettel, illetve vasbeton vázszerkezetĦ, kitöltĘfalas épületszerkezettel.
– A tetĘszerkezet építés, a tetĘhéjalás és a hĘszigetelés anyagköltségei.
– Az istálló külsĘ és belsĘ világítás-szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A belsĘ és külsĘ felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
7
Istállóépülethez kapcsolódó betonozott kifutótér kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés, engedélyeztetés.
– Olyan betonozott kifutótér-kialakítás, amely könnyen tisztítható és csúszásmentes, a
csurgaléklé elvezetéshez megfelelĘ lejtésĦ, továbbá tartós kivitelĦ.
EK – Egyenletes, sima talajfelület biztosítása érdekében, a betonozást megelĘzĘ,
kapcsolódó földmunkák.
– A betonozott kifutótérhez szükséges anyagok, eszközök, azok helyszínre szállítása.
– Szórt, kiegyenlítĘ kavicsréteg biztosítása az aljzatbeton alá (a síkbeton alatti tükör és
támasztóréteg kialakításához).
– Szigetelt, tömör szivárgásmentes padozatbeton építése, hézag és csúszásmentes
felületĦ kivitelben.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
FejĘ- és tejházépítés
Fém vagy vasbeton vázszerkezetĦ, zárt oldalfalú, természetes és/vagy mesterséges
szellĘztetésĦ fejĘaknás fejĘház építése, magasnyomású víznek ellenálló, mosható belsĘ
burkolat kialakítással, víz- és villanyellátással
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A fejĘház olyan elhelyezése és megépítése, amellyel a tej fertĘzĘdésének legkisebb
veszélye is elkerülhetĘ, az élelmiszer-higiéniai elĘírásoknak megfelelĘ kivitelben.
– A falak és a padozat – legalább azon részei –, amely a szennyezĘdésért és fertĘzésért
felelĘs lehet, magasnyomású víznek ellenálló, mosható belsĘ burkolattal ellátott.
– Süllyesztett kezelĘ folyosó (fejĘakna) terv szerinti megépítési munkái.
– Olyan padozat kialakítás, amely könnyíti a folyadékelvezetést és a szemét
eltávolítását.
– ElĘírásoknak igazoltan megfelelĘ szellĘzés és világítás az épületben.
EK – FejĘház terület elĘkészítési, tereprendezési földmunkák.
– A fejĘház építĘ- és szerelési anyagainak beszerzése, helyszínre szállítással.
– Alapozáshoz föld- és mélyépítési munkák terv szerint.
– Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
– Fém vagy vasbeton vázszerkezet (hĘszigetelt tetĘszerkezettel) szerelési, illetve építési
munkáinak anyagköltségei.
– Teherhordó- és válaszfal szerkezetek, nyílászáró szerkezetek építési és szerelési
munkáinak anyagköltségei.
– Természetes szellĘzés és/vagy gépi szellĘztetés kialakítási munkáinak anyagköltségei.
– A fejĘház külsĘ és belsĘ vízellátás és villany szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Magasnyomású víznek ellenálló, mosható belsĘ burkolat kialakítási munkáinak
anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Fém vagy vasbeton vázszerkezetĦ, zárt oldalfalú, a padlózaton és legalább 2 méter
magasságban mosható hidegburkolattal ellátott tejház építése, víz- és villanyellátással
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– Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A tejház olyan elhelyezése és megépítése, amellyel a tej fertĘzĘdésének legkisebb
veszélye is elkerülhetĘ, az élelmiszer-higiéniai elĘírásoknak megfelelĘ kivitelben.
– A falak, a padozat – legalább azon részei –, amely a szennyezĘdésért és fertĘzésért
felelĘs lehet, magasnyomású víznek ellenálló, mosható belsĘ burkolattal ellátott.
– Olyan padozat kialakítás, amely könnyíti a folyadékelvezetést és a szemét
eltávolítását.
– MegfelelĘ szellĘzéssel és világítással ellátott épület.
EK – Tejház terület elĘkészítési, tereprendezési földmunkák.
– A tejház építĘ- és szerelési anyagai, helyszínre szállítással.
– Az alapozás és padozat kialakítás föld- és mélyépítési munkái, terv szerint.
– Az alapozás és a padozat kiképzés betonozási munkáinak anyagköltségei.
– Fém vagy vasbeton vázszerkezet (hĘszigetelt tetĘszerkezettel) szerelési, illetve építési
munkáinak anyagköltségei.
– Teherhordó- és válaszfal szerkezetek építési, illetve szerelési munkáinak
anyagköltségei.
– Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A fejĘház külsĘ és belsĘ víz és villany szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Padozat építési és burkolási munkák (legalább 2 méter magasságban mosható hideg
burkolat kialakítással) anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Tojásválogató, keltetĘ épület és mézház építése
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HĘszigetelt, zárt oldalfalú, betonozott padozatú tojásválogató épület és mézház építése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Könnyen tisztítható, sima felületĦ betonpadozat kialakítása.
– HĘszigetelt fal- és mennyezetkialakítás.
– EsĘ és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
– Az elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ, a tojások higiénikus
kezelését, osztályozását biztosító épületkialakítás, az elegendĘ szállítási és közlekedési
útvonalak biztosításával.
– Az alkalmazott gépek üzemeltetéséhez szükséges villamos hálózat igazoltan
megfelelĘ kialakítása az épületben.
EK – Átépítés esetén, a helyszínen lévĘ fölösleges elemek eltávolítására bontási munkák.
– A tojásválogató épület és mézház terület-elĘkészítési, 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, illetve szerelésének, továbbá a
hĘszigetelt tetĘ- és falszerkezet kialakításának anyagköltségei.
– Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Villamos szerelési munkák anyagköltségei.
– Padozat felületkezelésének, illetve burkolásának anyagköltségei.
– A tojásválogató épület részegységei, építĘ- és szerelési anyagai, helyszínre szállítva.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
HĘszigetelt, zárt oldalfalú, mosható hidegburkolatú padozattal és legalább 2 méter
magasságban mosható hidegburkolatú belsĘ falfelületekkel ellátott keltetĘ épület építése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Könnyen tisztítható, sima felületĦ mosható hidegburkolatú padozat, az
akadálymentes tojás-, illetve csibeszállítást lehetĘvé tevĘ épület (illetve szállítási
útvonal) kialakítása.
– HĘszigetelt fal és mennyezetkialakítás, legalább 2 méter magasságban mosható
hidegburkolatú belsĘ falfelületekkel.
– EsĘ és talajvíz elleni szigetelés kialakítása.
– Az alkalmazott gépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, igazoltan megfelelĘ
teljesítményĦ villanyhálózat kialakítása az épületben.
– A telepi állatorvos által igazoltan a fertĘzésveszély minimalizálását biztosító
épületkialakítás.
EK – Átépítés esetén, a helyszínen lévĘ fölösleges elemek eltávolításának bontási munkái.
– A keltetĘ épület terület-elĘkészítési, 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, illetve szerelésének, továbbá a
hĘszigetelt tetĘ- és falszerkezet kialakításának anyagköltségei.
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– Nyílászáró szerkezetek építési és szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A keltetĘ belsĘ víz- és villamoshálózat kialakítás szerelési munkáinak
anyagköltségei.
– A keltetĘ épület részegységei, szerelési anyagai, helyszínre szállítva.
– A belsĘ és külsĘ felület-képzési, felület-burkolási munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Állatválogató, -kezelĘ és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató
létesítése
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Fa vázszerkezetĦ menedéképületek, szélfogók építése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– SzélsĘséges idĘjárási viszonyok hatását csökkentĘ, az állatot a káros hatásoktól és a
sérülésektĘl megvédĘ épület terv szerinti kialakítása.
– Az ott tartózkodó állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának
megfelelĘ pihenĘtér, illetve padozat terv szerinti kialakítása.
– A felhasznált anyagok és az építési kivitel nem okozhatnak az állatoknak sérülést,
fájdalmat (éles sarkoktól, kiálló részektĘl mentes kialakítás).
EK – A menedéképület terület-elĘkészítési és a padozat kialakítás földmunkái.
– A menedéképület részegységei, szerelési anyagai, helyszínre szállítva.
– A szerfás váz- és tetĘszerkezet, a szélvédĘ oldalfalak építési és szerelési munkáinak
anyagköltségei.
– A tetĘ héjalási munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas karámrendszer
kialakítása fából vagy fémbĘl, istállón kívül
MT – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító
technológiai tervezés.
– A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi
állatorvos által igazoltan megfelelĘ karámrendszer kialakítás.
– A karámrendszer állatokkal érintkezĘ anyagainak felületei megfelelĘen tisztíthatóak,
fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– A karámrendszer építéshez használt anyagok tĦzállóak, vagy égéskésleltetĘvel
kezeltek.
– Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelĘ karámelemek és rögzítési
megoldások.
EK – A karámrendszer terület tereprendezési munkái.
– A karámrendszer részegységei, szerelési anyagai, azok helyszínre szállítása.
– A fixen telepített, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas
karámrendszer oszlopainak, vezetĘ-határoló elemeinek, illetve a kapuinak szerelési,
kialakítási munkáihoz kapcsolódó fa- és/vagy vasanyag költségei, beépítése.
– Sármentes, illetve szilárd padozat kialakítási munkáinak anyagköltségei.
– A karámrendszerhez tartozó térvilágítás szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Mozgatható, fém elemekbĘl álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra alkalmas
karámrendszer kialakítása
MT – A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi
állatorvos által igazoltan megfelelĘ karámrendszer kialakítás.
– A karámrendszer állatokkal érintkezĘ anyagainak felületei megfelelĘen tisztíthatóak,
fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– A karámrendszer építéshez használt anyagok tĦzállóak, vagy égéskésleltetĘvel
kezeltek.
– Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelĘ karámelemek és rögzítési
megoldások.
EK – A mozgatható karámrendszer mĦszaki dokumentáció szerinti részegységei, azok
helyszínre szállításával.
– A mozgatható, fém elemekbĘl álló, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre, felhajtásra
alkalmas karámrendszer mĦszaki dokumentáció szerinti elemeinek építési szerelési
munkáihoz kapcsolódó kivitelezési anyagköltségek.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Fixen telepített legalább 3 huzalos villanypásztoros kerítés telepítése, fa vagy fém
tartóoszlopokkal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi
állatorvos által igazoltan megfelelĘ karámrendszer kialakítás.
– Biztonságos, villamos eredetĦ sérülést nem okozó elektromos összeépítés, villamos
biztonságtechnikai megfelelĘségi tanúsítvánnyal rendelkezĘ elemekbĘl.
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– A fixen telepíthetĘ, legalább 3 huzalos villanypásztor kerítés mĦszaki dokumentáció
szerinti részegységei, helyszínre szállítással.
– A villanypásztoros kerítés építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Üzembe helyezési, használat betanítási munkák költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
5
Állatjártató létesítése jártató gépi berendezés beépítésével
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés,
engedélyeztetés.
– Sérülést nem okozó, tisztítható állat-jártató szerkezet és anyagok.
– Az állat-jártató építéséhez használt anyagok tĦzállóak, vagy égéskésleltetĘvel kezeltek.
– A tartott állatok fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani állapotának telepi
állatorvos által igazoltan megfelelĘ kialakítású állat-jártató.
EK – Az állat-jártatóhoz szükséges tereprendezés földmunkái.
– Az állat-jártató létesítéséhez esetlegesen szükséges, idĘjárás káros hatásait kivédĘ
építmény (fedett folyosó) anyagok és részegységek beszerzési és kivitelezési költségei.
– A jártató gépi berendezés terv szerinti részegységei, szerelési anyagai, helyszínre
szállítással.
– Terv szerinti építészeti és szerelési munkák anyagköltségei.
– Üzembe helyezési, használat betanítási munkák.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Istálló, fejĘház, tejház, keltetĘ épület felújítása és korszerĦsítése
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Elhasználódott tetĘ héjazatának teljes cseréje, technológiához illeszkedĘ vízzáró héjazat
kialakításával (fém, pala, cserép, nád)
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget 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 tetĘ héjazatának teljes cseréjéhez terv szerint szükséges anyagok,
helyszínre szállítással.
– Az elhasználódott tetĘ héjazatának teljes lebontása, elszállítása.
– A technológiához illeszkedĘ, vízzáró, terv szerinti héjazat építési szerelési munkáinak
anyagköltségei.
– A héjalástól függĘen szükséges bádogosmunkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
LapostetĘ átalakítása magastetĘre (nyeregtetĘ, sátortetĘ, féltetĘ), új tetĘszerkezet kialakításával
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító
tetĘszerkezet és héjazat kialakítása.
– Csapadék elvezetést biztosító bádogosmunkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál.
EK – A lapos tetĘ magas tetĘre való átalakításához (nyeregtetĘ, sátortetĘ, féltetĘ), a terv
szerint szükséges faanyagok (például gerendák, tetĘlécek stb.) és tetĘfedĘ anyagok
(például nád, cserép stb.), helyszínre szállítással.
– A lapos tetĘ szükséges mértékĦ átalakításának, illetve az új magas tetĘ szerkezet
rögzítési és alátámasztási pontjainak kialakításához szükséges munkák anyagköltségei.
– Az új magas tetĘ szerkezet építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A héjaláshoz illeszkedĘen szükséges bádogosmunkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Elhasználódott magastetĘ (nyeregtetĘ, sátortetĘ, féltetĘ) vázszerkezetének teljes cseréje
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Az állatok számára a csapadék (beázás-) mentes környezeti feltételeket biztosító
tetĘhöz, épülethez és héjazathoz illeszkedĘ tetĘszerkezet kialakítása.
– Csapadék elvezetést biztosító bádogos munkák kivitelezése, kivéve a nád héjazatnál.
EK – Az elhasználódott magas tetĘ vázszerkezet teljes cseréjéhez terv szerint szükséges
anyagok, helyszínre szállítással.
– Az elhasználódott magas tetĘ héjazatának (fém, pala, cserép stb.) teljes lebontása,
elszállítása.
– Az elhasználódott magas tetĘ vázszerkezetének teljes lebontása, elszállítása.
– Az új magas tetĘ vázszerkezet, építési szerelési munkáinak anyagköltségei.
– A technológiához illeszkedĘ vízzáró héjazat építési szerelési munkáinak
anyagköltségei a szükséges pótlások, illetve cserép anyagköltségeivel, terv szerint.
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– A héjaláshoz illeszkedĘen szükséges bádogos munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
LapostetĘ vízszigetelésének kialakítása
MT – A lapos tetĘ vízszigetelĘ réteg cseréjének mĦszaki tervezése, az üzemeltetési
funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a
korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Beázásmentes tetĘszerkezet kialakítása.
EK – A lapos tetĘ vízszigeteléséhez terv szerint szükséges anyagok, helyszínre szállítással.
– A lapos tetĘ vízszigetelési hibáival összefüggĘ bontások és helyreállítások
elvégzésének anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
TetĘ hĘszigetelésének kialakítása, illetve megerĘsítése
MT – A tetĘ hĘszigetelés mĦszaki tervezése, az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó
mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító
technológiai és építészeti tervezés.
– Az állatok optimális klímaparamétereinek biztosításához a hĘveszteséget csökkentĘ,
illetve a hĘsugárzást minimalizáló hĘszigetelĘ réteg stabil beépítése.
– Folytonos, egyenletes vastagságú, hiányoktól mentes szigetelĘréteg felhordás,
beépítés.
– A tetĘszerkezet beázás-mentessé tétele.
EK – A tetĘ hĘszigetelésének kialakításához, illetve megerĘsítéséhez terv szerint szükséges
szigetelĘanyagok és rögzítĘ elemek beszerzése, szállítása, beépítése.
– A tetĘ meglévĘ hĘszigetelésének hibáival összefüggĘ bontás az elszállítással.
– A tetĘ szükséges megerĘsítésének, illetve helyreállításának anyagköltségei.
– A szigetelési munkák kivitelezési költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Istálló és fejĘház természetes szellĘztetésének kialakítása tetĘszerkezet átépítésével
MT – Az istálló vagy fejĘház épület természetes szellĘzési rendszerének mĦszaki és
építészeti tervezése.
– Az állatok számára kedvezĘ légállapotot (klíma) biztosító természetes szellĘzést
biztosító szellĘzĘkürtĘk, nyílások beépítése, kialakítása, ami biztosítja az állatjóléti
elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ légmozgást.
EK – Istálló és fejĘház természetes szellĘztetésének kialakításához, a tetĘszerkezet
átépítéséhez terv szerint szükséges anyagok beszerzése, helyszínre szállítása, beépítése.
– Bontási munkák a bontott anyag elszállítással.
– A tetĘ szellĘzĘ kürtĘk beépítésének, valamint a légbeejtĘ nyílások terv szerinti
kialakításának anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Nyitott oldalú istálló oldalfal-kialakítással történĘ zárttá tétele
MT – A nyitott oldalú istálló átalakításának építészeti és mĦszaki tervezése, az üzemeltetési
funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a
korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az állatok számára kedvezĘ légállapotot (klímaparamétereket) biztosító oldalfalak.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ légmozgás
biztosítása.
EK – Nyitott oldalú istálló oldalfal-kialakítással történĘ zárttá tételéhez terv szerint
szükséges építési anyagok, részegységek beszerzése, helyszínre szállítása, beépítése.
– Szükséges bontási munkák a szállítással.
– Az átalakítás során szükségessé vált helyreállítási munkák, felületképzések, falazások
és vakolások anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Zárt, illetve nyitott oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra történĘ átalakítása
MT – A zárt oldalfalú istálló átalakításának építészeti és mĦszaki tervezése, az üzemeltetési
funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a
korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Az állatok számára technológiailag kedvezĘ légállapotot (klímaparamétereket) az
oldalfalak változtatható nyitásával biztosító, igény szerint változtatható oldalfal
rendszer terv szerinti kialakítása.
– Szabályozható vagy vezérelhetĘ, mechanikusan mozgatható oldalfal elemek (háló,
illetve panelek).
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ légmozgás
biztosítása.
EK – Zárt oldalfalú istálló változtatható oldalfalúra történĘ átalakításához terv szerint
szükséges építési anyagok beszerzése, helyszínre szállítással.
– Bontási feladatok a törmelék elszállítással.
– A változtatható oldalfal szerkezetek kialakításához szükséges anyagok, szerelvények,
mĦködtetĘ berendezések beszerzési és beépítési költségei.
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– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
HĘvédelem, illetve technológiafejlesztés céljából történĘ nyílászáró csere
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Állatok számára technológiailag optimális hĘ és fényparamétereket biztosító, korszerĦ
nyílászárók terv szerinti beépítése.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ istállóklíma
biztosítása.
EK – HĘvédelem, illetve technológiafejlesztés céljából történĘ nyílászáró csere
elvégzéséhez terv szerint szükséges építési anyagok beszerzése (helyszínre szállítással)
és beépítése.
– Az átalakítás során szükségessé vált helyreállítási munkák, falfelület-képzések
anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
5
10
Oldalfalak hĘ- és vízszigetelĘ burkolattal történĘ korszerĦsítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
hĘszigetelés és/vagy vízszigetelés mĦszaki tervezése.
– Az oldalfalak külsĘ hĘszigetelésének terv szerinti kialakítása szükség szerint
párazárás, takaró-, illetve felületképzĘ réteg kialakításával, és/vagy
– VízszigetelĘ burkolat terv szerinti kialakítása falszerkezetek belsĘ oldalán, szükség
szerint mosható kivitelben.
– KülsĘ oldalfal szükség szerinti csapóesĘ elleni szigetelésének kiépítése.
EK – Oldalfalak hĘ- és vízszigetelĘ burkolattal történĘ korszerĦsítéséhez terv szerint
szükséges építési anyagok beszerzési és beépítési költségei helyszínre szállítással.
– A meglévĘ burkolat szükség szerinti bontásának munkái az elszállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
BEÉPÍTETT TECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE
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FérĘhely kiépítése, tartástechnológia kialakítása
Kötetlen tartású szarvasmarha-istállóban pihenĘboxos technológia kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– Az ott tartózkodó állatok fajtájának, élettani állapotának a telepi állatorvos által
igazoltan megfelelĘ bokszos pihenĘhely kialakítás.
– A pihenĘbokszos istállóban az állatokkal érintkezĘ anyagok felületei megfelelĘen
tisztíthatóak, fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– A padozat sima, egyenletes, de csúszásmentes.
EK – Kötetlen tartású szarvasmarha istállóban, a pihenĘbokszos technológia, terv szerinti
kialakításához a részegységek (például elválasztó korlátok, martámaszok stb.), anyagok
beszerzése, helyszínre szállítása.
– A belsĘ bontási, talajfeltöltési, építés-elĘkészítési munkák, terv szerint.
– Beton és vasbeton munkák költségei.
– Fém pihenĘbox-elválasztók beépítési költségei.
– Istálló külsĘ és belsĘ világítás kivitelezési költségei.
– PihenĘbokszos pihenĘtér kialakítási költségei.
– Üzembe helyezési, és betanítási költségek.
– Az etetĘút, a közlekedĘ felületek gumiszĘnyeggel való fedési munkáinak
anyagköltsége.
– Tehénmatracok beszerzési költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Egyedi, illetve csoportos elhelyezést biztosító borjúketrecek telepítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító mĦszaki dokumentáció.
– Az elhelyezést biztosító borjúketrec a telepi állatorvos által igazoltan meg kell, hogy
feleljen a vonatkozó állatjóléti elĘírásoknak.
– Az elhelyezést biztosító borjúketrecek elhelyezése, kialakítása biztosítsa azt, hogy a
bennük lévĘ borjak láthassák fajtársaikat.
– A ketrec csapadéktól és az idĘjárási viszontagságoktól védett pihenĘtérrel kell, hogy
rendelkezzen.
– A ketrec területén képzĘdĘ trágyalé, tej vagy csapadék elvezetését vagy elszivárgását
biztosító technológia kialakítása.
EK – Az elhelyezést biztosító, telepített borjú ketrecekhez külsĘ térvilágítás készítési
munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Az elhelyezést biztosító, telepített borjú ketrecekhez közeli vízvételi lehetĘség
biztosítási munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Az elhelyezést biztosító borjú ketrecek telepítéséhez, a terv szerint szükséges építési
anyagok beszerzése, helyszínre szállítással, kivitelezési munkák költségei.
– Tereprendezési, bontási és földmunkák végzési munkák terv szerint, a bontási
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anyagok elszállításával.
– Az elhelyezést biztosító borjú ketrecek, részegységek, valamint a terv szerint
szükséges anyagok beszerzési és beépítési költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Egyedi koca- és kanállások beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak
megfelelĘ technológiai tervezés.
– Az egyedi férĘhelyeknek az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan
megfelelĘ kialakítása.
– Az állások állatokkal érintkezĘ anyagainak felületei megfelelĘen tisztíthatóak,
fertĘtleníthetĘek, sérüléseket nem okoznak.
– Az állatok kitörését kizáró, szilárdságilag megfelelĘ karámelemek és rögzítési
megoldások.
EK – Az egyedi kocaállások, illetve kankutricák beszerzési, szállítási és beépítési költségei.
– A víz- és takarmányellátás csatlakoztatásához szükséges szerelési anyagok beszerzése
és beépítése.
– A beépítéshez szükséges lakatos és kĘmĦves munkák költségei.
– A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenĘrzésének állatorvosi díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Fiaztató kutricák beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ technológiai tervezés.
– Higiénikus tartási körülményeket biztosító fiaztató kutricák beépítése istálló épületbe
= a kocák takarmány- és vízellátásának megoldásával,
= megfelelĘ mozgást biztosító szorító elemekkel,
= a malacok kiegészítĘ takarmány- és vízellátásának megoldásával, mechanikai
védelmének biztosításával,
= a malacok külön hĘvédelmének, illetve hĘpótlásának biztosításával,
= a kutrica szerkezet állatvédelmi ellenĘrzésével.
EK – A fiaztató kutricák beszerzési és szerelési költségei.
– A takarmány- és vízellátás csatlakoztatás anyagainak beszerzés, beépítés költségei.
– A hĘvédelem és -pótlás, valamint a villamos csatlakoztatás anyagainak beszerzési és
kivitelezési költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Rácspadló malac utónevelĘ battériák kialakításához ketrecek beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ malac utónevelĘ battériák beépítésének technológiai tervezése.
– Higiénikus tartási körülményeket biztosító malac utónevelĘ battériák beépítése istálló
épületbe
= a malacok takarmány- és vízellátásának megoldásával,
= a battéria szerkezetének állatvédelmi ellenĘrzésével.
EK – A malacnevelĘ battériák beszerzési és beépítési költségei.
– A takarmány- és vízellátás csatlakoztatás kivitelezési költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Többszintes ketreces tojóházi technológia telepítése beépített etetĘ- és itatóberendezésekkel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai
követelményeket igazoltan kielégítĘ villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek
megfelelĘ, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ, feljavított
rendszerĦ ketreces tojóházi berendezés telepítése a végdarabokkal.
– A termelt tojások szennyezés- és törésmentes gyĦjtésére szolgáló sorvégi tojásgyĦjtĘ
egység (elevátor, keresztirányú kihordó) beépítése.
EK – A ketreces tojóházi technológia elemeinek beszerzése helyszínre szállítással és
beépítése.
– A víz tápvezeték kiépítéséhez szükséges anyagok beszerzése, beépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatásának költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Ketreces jércenevelĘ technológia telepítése beépített etetĘ- és itatóberendezésekkel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai
követelményeket igazoltan kielégítĘ villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
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– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek
megfelelĘ, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ ketreces
jércenevelĘ berendezés telepítése a takarmánykiosztó-, etetĘ- és itatóberendezésekkel, a
trágyaszalagokkal és a végdarabokkal.
EK – A jércenevelĘ ketrec elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatásának költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Ketreces kisállattartó technológia telepítése beépített etetĘ- és itatóberendezésekkel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai
követelményeket igazoltan kielégítĘ villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek
megfelelĘ, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ ketreces
kisállattartó berendezés telepítése az etetĘ- és itatóberendezésekkel (elletĘ ládával),
trágyaszalaggal vagy trágyatálcával.
EK – A ketreces kisállattartó berendezés elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással,
beépítése.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatása.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
TojásgyĦjtĘ szalagos automatikus tojófészkek telepítése etetĘ- és itatóberendezésekkel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– Az állatok fiziológiai igényeinek megfelelĘ, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási
pont kiépítése az istállóban.
– Az állatok számára nyugodt tojási körülményeket biztosító, könnyen tisztítható és
fertĘtleníthetĘ, sérülést nem okozó tojófészkek telepítése (a kizáró szerkezettel,
hosszirányú tojásgyĦjtĘ szalaggal, rácspadlós feljáróval).
– A bármely állat számára megfelelĘ hozzáférést biztosító táplálkozást lehetĘvé tevĘ,
könnyen tisztítható etetĘsorok telepítése.
– A bármely állat számára megfelelĘ hozzáférést biztosító ivást lehetĘvé tevĘ, könnyen
tisztítható itatósorok telepítése.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ technológia
kialakítása.
EK – A technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatása.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Alternatív, madárház típusú tojótelepi technológia kialakítása tojófészkekkel és ülĘrudakkal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, a villamos biztonságtechnikai
követelményeket igazoltan kielégítĘ villamos csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– A ketreces berendezés ellátásához szükséges, az állatok fiziológiai igényeinek
megfelelĘ, friss ivóvizet szolgáltató csatlakozási pont kiépítése az istállóban.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ madárház
típusú tojóházi berendezés telepítése a tojófészkekkel, az ülĘ rudakkal, kapirgáló térrel,
a trágyagyĦjtĘ és kihordó berendezéssel.
– A termelt tojások szennyezés- és törésmentes gyĦjtésre szolgáló tojásgyĦjtĘ egység
(elevátor, keresztirányú kihordó) beépítése.
EK – A technológia elemeinek beszerzése a helyszínre szállítással, beépítése.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatása.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre alkalmas elválasztó
rekeszek, egyedi vagy csoportos boxok, kutricák kialakítása fából vagy betonból, istállón belül
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MT

– Az üzemeltetési funkcióknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító
technológiai tervezés.
– Szilárdságilag megfelelĘ rögzítés kialakítása a térelválasztó elemek, kutricák
beépítéséhez.
– Éles széleket, kiemelkedéseket nem tartalmazó, megfelelĘen tisztítható és
fertĘtleníthetĘ térelválasztó elemek beépítése. Az állattal érintkezĘ felületek nem
készülhetnek az állat egészségére káros anyagból.
– Biztonságos (kinyílódást kizáró) és szilárdságilag megfelelĘ zárszerkezettel ellátott
ajtók és kapuk beépítése.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ technológia
kialakítása.
EK – Az állatok részére beépítendĘ rekeszek, boxok, kutricák szerkezeti és szerelési
anyagainak beszerzése helyszínre szállítással.
– A beépítéshez kapcsolódó építészeti és szerelési munkák anyagköltségei.
– A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenĘrzésének állatorvosi díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
12
Fixen telepített, elhelyezésre, elkerítésre, állatválogatásra, kezelésre alkalmas elválasztó
rekeszek, egyedi vagy csoportos boxok, kutricák kialakítása mĦanyagból vagy fémbĘl, istállón
belül
MT – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító
technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Szilárdságilag megfelelĘ rögzítés kialakítása a térelválasztó elemek, kutricák
beépítéséhez.
– Éles széleket, kiemelkedéseket nem tartalmazó, megfelelĘen tisztítható és
fertĘtleníthetĘ térelválasztó elemek beépítése. Az állattal érintkezĘ felületek nem
készülhetnek az állat egészségére káros anyagból.
– Biztonságos (kinyílódást kizáró) és szilárdságilag megfelelĘ zárszerkezettel ellátott
ajtók és kapuk beépítése.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ technológia
kialakítása.
EK – Az állatok részére beépítendĘ rekeszek, boxok, kutricák szerkezeti és szerelési
anyagainak beszerzése helyszínre szállítással, beépítése.
– A beépítéshez kapcsolódó építészeti és szerelési munkák anyagköltségei.
– A berendezések technológiai és állatvédelmi ellenĘrzésének állatorvosi díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
SzellĘztetéstechnológia beépítése
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Ventilátorok a tartókerettel, illetve kürtĘkkel, szellĘztetésszabályzók beépítése mesterséges
szellĘztetéshez
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állatjóléti elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti
tervezés.
– A pontos illesztést és megfelelĘ szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások,
beépítendĘ egységek helyének terv szerinti kialakítása.
– Villamossági biztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ
beépítése, a kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal.
– Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ szellĘzést biztosító, –
a méretezésnek megfelelĘ légteljesítményĦ – a szükséges védĘburkolattal ellátott,
érintésvédelmileg igazoltan megfelelĘ ventilátorok, oldalfali légterelĘ kürtĘk, továbbá
szellĘztetést szabályzó elektronikák beszerelése a tartozékokkal (tartó- és rögzítĘ
szerkezetek, klímaparaméter érzékelĘk stb.) együtt.
– EllenĘrzéssel 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 beszerzése, beépítése.
– A funkcionális ellenĘrzés, beszabályozás díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Légcsatornák, álmennyezet, illetve kürtĘk, légbeejtĘk beépítése a mozgató, vezérlĘ
szerkezettel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A pontos illesztést és megfelelĘ szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások,
beépítendĘ egységek helyének terv szerinti kialakítása.
– Villamossági biztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ
beépítése, a kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal.
– Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ szellĘzést biztosító, –
a méretezésnek megfelelĘ légáramlást biztosító – a szükséges védĘburkolást
biztosító/tetĘ ventilátor-kürtĘk, egyéb légcsatornák, továbbá a légáramlást szabályzó

MAGYAR KÖZLÖNY

•

12675

2012. évi 82. szám

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

elemek beszerelése a tartozékokkal (tartó- és rögzítĘ szerkezetek, tetĘn átvezetĘ
elemek.) együtt.
– EllenĘrzéssel 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 beszerzése, beépítése.
– A funkcionális ellenĘrzés, beszabályozás díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
3
Mozgatható oldalfal beépítése vezérléssel együtt, természetes szellĘzéshez
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Villamossági biztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ
beépítése, a kapcsolószekrényekkel, biztosító elemekkel.
– Oldalfal függönyt mozgató-meghajtó szerkezet (hajtómĦves motor + mechanizmus)
terv szerinti beépítése.
– Az állatok számára a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ szellĘzést biztosító
természetes szellĘzési rendszer, oldalfal nyitását szabályzó elektronikának terv szerinti
beszerelése a tartozékokkal (tartó- és rögzítĘ szerkezetek, klímaparaméter érzékelĘk
stb.) együtt.
– EllenĘrzéssel egybekötött üzembe helyezés.
EK – Mozgatható oldalfalvezérlés pótlólagos beépítéshez, a terv szerint szükséges anyagok
(például villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és vezérlési
részegységek (például hajtómĦves motor, szélérzékelĘ, esĘérzékelĘ stb.) beszerzése
(azok helyszínre szállításával), beépítése.
– A pontos illesztést és megfelelĘ szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások,
illetve a beépítendĘ egységek helye kialakításának anyagköltségei.
– A mozgatható oldalfalvezérlés pótlólagos beépítéséhez a részegységek, valamint a
terv szerint szükséges anyagok beszerzése, beépítési költségei.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkáinak költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
4
Istállóba telepített, állatok komfortját javító ventilátorok, hĦtĘrendszerek, párásítók,
nedvesítĘk, szagtalanító és levegĘoptimalizáló berendezések beépítése a vezérlĘ modullal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– Villamossági biztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ
beépítése, a kapcsolószekrényekkel, biztosítékházakkal.
– A mĦködést biztosító vízhálózat hálózati tápcsatlakozásának vagy zárt rendszer esetén
szivattyús vízhálózatának kiépítése (szĦrĘkkel, nyomáscsökkentĘvel, illetve
víztartállyal).
– Az állatok komfortját javító klímatechnikai eszközök (belsĘ légkeverĘ ventilátorok,
hĦtĘpanelek, párásítók, nedvesítĘk, vízellátó egységek), továbbá azok vezérlĘ
egységeinek beépítése a tartó- és rögzítĘ szerkezetekkel együtt.
– EllenĘrzéssel egybekötött üzembe helyezés.
EK – Istállóba telepített, állatok komfortját javító légkeverĘ ventilátorok, hĦtĘrendszerek,
párásítók, nedvesítĘk beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például
villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és részegységek (például
ventilátorok, hĦtĘrendszerek, párásítók, nedvesítĘk, vezérlĘk stb.) beépítése.
– A pontos illesztést és megfelelĘ szilárdságú rögzítést biztosító építészeti átalakítások,
illetve a beépítendĘ egységek helye kialakításának anyagköltségei.
– Az istállóba telepítendĘ, állatok komfortját javító mĦszaki megoldások beépítéséhez a
részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok beépítési, szerelési munkái.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkáinak költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
FĦtéstechnológia beépítése
1

Elektromos üzemĦ sugárzó fĦtĘberendezések beépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– Villamossági biztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ
kiépítése a fogyasztókhoz a kapcsolószekrénnyel, biztosítékházzal az istállóban.
– Az állatok számára technológiailag szükséges hĘmérsékletet sugárzással biztosító egy
vagy több, a villamos biztonságtechnikai elĘírásoknak megfelelĘ fĦtĘberendezés
beépítése.
EK – Az elektromos üzemĦ sugárzó-fĦtĘ berendezések beszerzése, beépítése.
– A gépészeti és villamos szerelési anyagok beszerzése, beépítése.
– Villamos biztonságtechnikai ellenĘrzés díja.
– Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élĘmunka költsége.
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GázüzemĦ sugárzó fĦtĘk és feketesugárzó berendezések beépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– A gázbiztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ kiépítése a
fogyasztókhoz a biztonsági elemekkel, az istállóban.
– A sugárzó fĦtĘberendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
– Az állatok számára technológiailag szükséges hĘmérsékletet sugárzással biztosító egy
vagy több, a gáztechnikai, illetve tüzeléstechnikai biztonsági elĘírásoknak megfelelĘ
fĦtĘberendezés beépítése.
– Sugárzó fĦtĘberendezések igazoltan szakszerĦ felszerelése és csatlakoztatása a
gázhálózatra.
EK – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése.
– A gáz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák elvégzése, beszabályozások költségei.
– Üzembe helyezés, próbaüzem költségei.
– A kezelĘk biztonságtechnikai oktatásának költségei.
– Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élĘmunka költsége.
GázüzemĦ kazánok és a kapcsolódó fĦtési rendszer beépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– Az állatok számára az istállóban a technológiailag optimális hĘmérsékletet biztosító, a
biztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ fĦtĘrendszer.
– A gázbiztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ kiépítése a
fogyasztóhoz a biztonsági elemekkel az istállóban.
– A fĦtési rendszer fel- és utántöltését biztosító vízhálózati tápcsatlakozásának
szakszerĦ kiépítése az istállóban.
– Az elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ kémény kiépítése a kazánhoz.
– A fĦtĘrendszer elemeinek berendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
– Az állatok számára a technológiailag optimális hĘmérsékleti zóna biztosításához
szükséges fĦtĘelemek (radiátorok) és a csĘvezeték-hálózat szakszerĦ felszerelése,
beépítése.
– GázüzemĦ kazán szakszerĦ felszerelése és csatlakoztatása a fĦtési rendszerhez, a
kéményhez és a gázhálózatra.
EK – A fĦtés-technológia berendezéseinek beszerzése, beépítése.
– A gázszerelés (tápvezeték kiépítés) anyagainak beszerzése, beépítése.
– A gépészeti szerelĘ munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
– A gázellátó rendszer és a kémény biztonságtechnikai ellenĘrzésének díja.
– Üzembe helyezés, beszabályozások díja.
– A kezelĘk biztonságtechnikai oktatása.
– Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élĘmunka költsége.
Megújuló energiahordozót hasznosító kazánok, napkollektorok és a kapcsolódó fĦtési rendszer
beépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés,
engedélyeztetés.
– A megújuló energiahordozó közvetlen felhasználás elĘtti zárt terĦ tárolásához
szükséges helyiség vagy térrész kialakítása a kazánhelyiséghez kapcsolódóan, a
tüzelĘanyag betáplálás megoldásával.
– A fĦtési rendszer fel- és utántöltését biztosító vízhálózati tápcsatlakozásának
szakszerĦ kiépítése az istállóban.
– Az elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ kémény kiépítése a kazánhoz.
– A fĦtĘrendszer elemeinek berendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
– Az állatok számára a technológiailag optimális hĘmérsékleti zóna biztosításához
szükséges fĦtĘelemek (radiátorok) és a csĘvezeték-hálózat szakszerĦ szerelése,
kiépítése.
– Megújuló energiahordozót hasznosító kazán (a tápláló részegységgel együtt)
szakszerĦ felszerelése és csatlakoztatása a fĦtési rendszerhez, a kéményhez.
– Üzembe helyezés, a mĦködés ellenĘrzése a dolgozók oktatásával.
EK – A fĦtés-technológia berendezéseinek beszerzése helyszínre szállítással, beépítése.
– A tüzelĘanyag tárolás, betáplálás anyagainak, részegységeinek beszerzése, beépítése.
– A gépészeti szerelĘ munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
– A tüzelĘrendszer funkcionális és biztonsági ellenĘrzésének díja.
– Üzembe helyezés, beszabályozások díja.
– Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élĘmunka költsége.
GázüzemĦ hĘlégfúvók beépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
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mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– A gázbiztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ kiépítése a
fogyasztókhoz a biztonsági elemekkel, az istállóban.
– A hĘlégfúvó fĦtĘberendezések biztonságos rögzítési pontjainak kiépítése.
– Az állatok számára technológiailag optimális hĘmérsékletet biztosító hĘlégfúvó
fĦtĘberendezések szakszerĦ felszerelése és csatlakoztatása a gázhálózatra.
EK – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése.
– A gáz tápvezeték anyagainak beszerzése és kiépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem költségei.
– A kezelĘk biztonságtechnikai oktatásának díja.
– Szerelési munkák rezsióradíj alapján számított élĘmunka költsége.
Fejéstechnológia kialakítása
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Sajtáros vagy tejvezetékes fejĘrendszer kialakítása
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai tervezés.
– Az élelmiszer-higiéniai követelményeket kielégítĘ mosási és tisztítási lehetĘségeket
magában foglaló készülékek.
– Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintĦ vákuumvezeték kiépítése.
– Az állomány tĘgyméretéhez megválasztott, kellĘen rugalmas, sima tisztítható felületĦ
fejĘgumit tartalmazó fejĘkelyhek.
– Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületĦ sajtáros fejĘberendezés,
illetve hasonló paraméterekkel rendelkezĘ tejvezeték és átlátszó vákuumoldó.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK – Sajtáros vagy tejvezetékes fejĘrendszer beépítéséhez, a terv szerint szükséges
anyagok (például villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és
részegységek (például vákuumszivattyú, fejĘkészülék, mosókészülék, mosóautomata
stb.) beszerzése, beépítése.
– A sajtáros vagy tejvezetékes fejĘrendszer megépítéséhez a részegységek, valamint a
terv szerint szükséges anyagok beépítési, szerelési anyagai, kivitelezési költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség
Soros (tandem), halszálkás vagy poligon (paralel) fejĘházi fejĘállások, süllyesztett kezelĘ
folyosóval, automatikusan mĦködtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyás-érzékelĘvel,
fejĘkészülék-levevĘ automatikával
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Az élelmiszer-higiéniai követelményeket kielégítĘ mosási és tisztítási lehetĘségeket
magában foglaló mosóautomata.
– Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintĦ vákuumvezeték kiépítése.
– Az állomány tĘgyméretéhez megválasztott, kellĘen rugalmas, sima tisztítható felületĦ
fejĘgumit tartalmazó fejĘkelyhek, levevĘ automatika.
– Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületĦ rendelkezĘ tejvezetékek a
tejfolyás-érzékelĘkkel.
– Sérülést nem okozó állatterelĘ kapuelemek beépítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK – Soros (tandem), halszálkás vagy poligon, paralel fejĘházi fejĘállások beépítéséhez, a
terv szerint szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, mechanikus
szerelési anyagok stb.) és részegységek (például vákuumszivattyú, fejĘkészülék,
mosóautomata, állásszerkezet, zsúfolókapu stb.) beszerzése és beépítése, azok
helyszínre szállításával.
– A soros (tandem), halszálkás vagy poligon, paralel fejĘházi fejĘállások megépítéséhez
a részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok beszerzése, beépítése.
– A fejĘteremben, az állatkezeléshez, a szükséges speciális világítás kialakításának
anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Mozgó padozatú (karusszel) fejĘállások, süllyesztett kezelĘ folyosóval, automatikusan
mĦködtetett kapukkal és szorítókkal, tejfolyás-érzékelĘvel, fejĘkészülék-levevĘ automatikával
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Az élelmiszer-higiéniai követelményeket kielégítĘ mosási és tisztítási lehetĘségeket
magában foglaló mosóautomata.
– Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintĦ vákuumvezeték kiépítése.
– Az állomány tĘgyméretéhez megválasztott, kellĘen rugalmas, sima tisztítható felületĦ
fejĘgumit tartalmazó fejĘkelyhek, levevĘ automatika.
– Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületĦ rendelkezĘ tejvezetékek a
tejfolyás-érzékelĘkkel.
– Sérülést nem okozó állatterelĘ kapuelemek beépítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
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– Mozgó padozatú (karusszel) fejĘállások beépítéséhez, a terv szerint szükséges
anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.)
és részegységek beszerzése (például vákuumszivattyú, fejĘkészülék, mosóautomata,
mozgópadozatú állásszerkezet, zsúfolókapu stb.) és beépítése, azok helyszínre
szállításával.
– A mozgó padozatú (karusszel) fejĘállások megépítéséhez a részegységek, valamint a
terv szerint szükséges anyagok biztosítása.
– További fejĘházi berendezések terv szerinti anyagainak beszerzése, beépítése.
– A fejĘteremben, az állatkezeléshez, a szükséges speciális világítás terv szerinti
kivitelezésének anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
4
Istállóba telepített, automatizált fejĘrobotokkal felszerelt fejĘállások beépítése, tejfolyásérzékelĘvel, fejĘkészülék-levevĘ automatikával
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Az élelmiszer-higiéniai követelményeket kielégítĘ mosási és tisztítási lehetĘségeket
magában foglaló mosóautomata.
– Vákuumszivattyú, szabályozott nyomásszintĦ vákuumvezeték kiépítése.
– Az állomány tĘgyméretéhez megválasztott, kellĘen rugalmas, sima tisztítható felületĦ
fejĘgumit tartalmazó fejĘkelyhek, levevĘ automatika.
– Rozsdamentes anyagból készített, jól tisztítható felületĦ rendelkezĘ tejvezetékek a
tejfolyás-érzékelĘkkel.
– Az állatok tĘgyhelyzetét érzékelĘ, fejĘkehely felhelyezĘ automata állatazonosító
rendszerrel.
– A tejtermelési adatokat gyĦjtĘ, regisztráló számítógépes rendszer.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK – Istállóba telepíthetĘ, automatizált fejĘrobotokkal felszerelt fejĘállások beépítéséhez, a
terv szerint szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési anyagok, mechanikus
szerelési anyagok stb.) és részegységek (például vákuumszivattyú, fejĘkészülék,
mosóautomata, állásszerkezet, abrakadagoló, automatikus tĘgytisztító, robotkar stb.)
beszerzése, beépítése, azok helyszínre szállításával.
– Istállóba telepítendĘ, automatizált fejĘrobotokkal felszerelt fejĘállások
megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint szükséges anyagok biztosítása,
beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
TejhĦtés és tejtárolás technológiájának kialakítása
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HĦtĘvel és keverĘvel szerelt, kettĘs falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett hĦtési
rendszerĦ hĦtve-tároló tartályok beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A hĦtve-tároló tartályok terv szerinti, a tejház megadott helyén való gépészeti
felszerelése.
– A tej betáplálás és kitárolás berendezéseinek terv szerinti szerelése.
– A tejhĦtĘ és tároló rendszerhez a részegységek, valamint a szükséges anyagok
beépítési, szerelési munkái a terv szerint.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
EK – HĦtĘvel és keverĘvel szerelt, kettĘs falú, rozsdamentes acélból készült, közvetett
hĦtési rendszerĦ hĦtve-tároló tartályok beszerzése, beépítése, helyszínre szállítással.
– A hĦtĘk beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- és
villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és részegységek (például
hĦtĘaggregát, hĘvisszanyerĘ, mosóautomata stb.) beszerzése, beépítése.
– A villamos csatlakozások kiépítésének anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Jeges vízzel mĦködtetett, hĦtĘaggregátos (pillanathĦtĘ), rozsdamentes acélból készített
lemezes hĦtĘberendezés beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A tejhĦtĘ berendezés gépészeti szerelési munkái, beállítása.
– A rendszerbe illesztéshez szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési
anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és részegységek beépítése (például
hĦtĘaggregát, hĘvisszanyerĘ, mosóautomata).
– Villamos csatlakozás kiépítése, bekötése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
EK – A jeges vízzel mĦködtetett, hĦtĘaggregátos, rozsdamentes acélból készített lemezes
hĦtĘ berendezés beszerzése, helyszínre szállítással.
– A hĦtĘ rendszerbe illesztéséhez a terv szerint szükséges kivitelezési munkák költségei.
– A jegesvizes tejhĦtési rendszer megépítéséhez a részegységek, valamint a terv szerint
szükséges szerelési anyagok biztosítása, beépítése.
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– A villamos csatlakozáskiépítés anyagköltségei.
– Villamos biztonsági vizsgálat díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
3
Szigetelt tejtároló tartályok, zártrendszerĦ tejszállító berendezések, szivattyúk, tejvezetékek
létesítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést 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 ellenĘrzés.
EK – A szigetelt tejtároló tartályok, zárt rendszerĦ tejszállító berendezések, szivattyúk
beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A tejvezetékek beépítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- és
villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) biztosítása, beépítése.
– Villamos biztonsági ellenĘrzés díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
4
Szabadtéri tejtároló silók telepítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést 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 elĘkészített szabadtéri helyen való
vízszintbe állítása.
– Üzembe helyezés, a kezelĘk oktatása.
EK – A szabadtéri tejtároló siló berendezések és kiegészítĘ részegységek beszerzése,
helyszínre szállítással.
– Az alapozás földmunkái, betonozási munkái.
– A telepítéséhez, a terv szerint szükséges anyagok (például víz- és villanyszerelési
anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) biztosítása, beépítése.
– A funkcionális ellenĘrzés és a villamos biztonsági vizsgálat díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
A tojásgyĦjtés és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése
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Tojásosztályozó és -csomagoló (illetve tisztító) berendezések beépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Villamos biztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ 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, illetve termen belül.
– Tojásosztályozó és -csomagoló (illetve tisztító) berendezések terv szerinti szakszerĦ
beépítése és villamos bekötése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatása.
EK – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A villamos tápvezetékek anyagainak biztosítása, beépítése.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése, beépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák anyagainak biztosítása, beépítése.
– A funkcionális ellenĘrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Keresztirányú tojásgyĦjtĘ, -szállító rendszer kiépítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Villamos biztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ beépítése,
a kapcsolószekrényekkel, biztosíték-házakkal.
– A termelt tojások törésmentes, biztonságos szállítását lehetĘvé tevĘ, a ketrecsorokat,
illetve az épületeket összekötĘ tojásgyĦjtĘ és -szállító szalagok terv szerinti kiépítése.
– Kültéri tojásszállításnál az idĘjárás hatásai és az idegenkezĦség ellen védĘ burkolat
felszerelése a tojásszállító szalagra.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, kiépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák, burkolatok anyagainak biztosítása, beépítése.
– A funkcionális ellenĘrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Tojásválogató, lámpázó és keltetĘ berendezések beépítése
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– Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Villamos biztonsági elĘírásoknak igazoltan megfelelĘ tápvezeték szakszerĦ 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.
– EllenĘrzéssel egybekötött üzembe helyezés.
EK – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A víz tápvezeték anyagainak beszerzése, beépítése.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák anyagainak biztosítása, beépítése.
– A funkcionális ellenĘrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
A gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése
1

Villamos üzemĦ nyíróberendezések kiépítése, telepítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A mĦködtetĘ villamos hálózati csatlakozás terv szerinti kiépítése.
– Próbaüzem, beállítás, betanítás elvégzése.
EK – A villamos üzemĦ nyíróberendezések kiépítéshez, a terv szerint szükséges anyagok
(például villanyszerelési anyagok, mechanikus szerelési anyagok stb.) és részegységek
(például vágószerkezet, markolat, élezĘ készülék, villamos motor stb.), azok helyszínre
szállításával és beépítésével.
– A villamos üzemĦ nyíróberendezések megépítéséhez a részegységek, valamint a terv
szerint szükséges anyagok beszerzése, beépítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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A méhészet technológiájának kialakítása és fejlesztése
1

Méz elĘállítására alkalmas kaptárrendszerek kiépítése
MT – A méztermelés lehetĘségeinek és termelĘ területeinek megfelelĘ technológia
tervezése.
– Az idĘjárás hatásának ellenálló, a higiénikus termelést lehetĘvé tevĘ kaptárrendszerek
telepítése.
EK – A kaptárrendszer elemeinek beszerzése, helyszínre szállítása.
– A kaptárak telepítéséhez szükséges segédanyagok beszerzése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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Higiénikus méz kinyerĘ és töltĘ-kiszerelĘ berendezések létesítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai tervezés.
– A berendezés higiénikus mĦködéséhez szükséges tiszta, megfelelĘ épületrész, helység
kialakítása, a tisztítható burkolatokkal.
– Az élelmiszer-biztonsági és -higiéniai követelményeknek megfelelĘ elsĘdleges
mézfeldolgozó berendezési tervek szerinti létesítése.
EK

– Méz kinyerĘ és töltĘ-kiszerelĘ berendezések beszerzése, helyszínre szállítása.
– A feldolgozó helyiség építészeti átalakítási munkálatainak anyagai.
– Gépészeti és villamos szerelési anyagok biztosítása.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások
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Legfeljebb 7,5 tonna teherbírásra és legfeljebb 3 méter szélességben kialakított telepi
közlekedĘ utak
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7,5 és 15 tonna közötti teherbírásra és legfeljebb 4 méter szélességben kialakított közlekedĘ
utak
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MeglévĘ szilárd vagy szórt útalapnak aszfaltburkolattal való lefedése

ÁLLATTARTÓ TELEP LÉTESÍTMÉNYEIT ÖSSZEKÖTė KÖZLEKEDė UTAK KIALAKÍTÁSA, ILLETVE
KORSZERĥSÍTÉSE
Szilárd, beton vagy aszfalt burkolatú telepi közlekedĘ út kialakítása
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Makadám jellegĦ telepi közlekedĘ út kialakítása
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Útalap nélküli, szórt kövezetĦ telepi közlekedĘ utak
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Szórt kövezetĦ telepi közlekedĘ utak, útalap kialakításával
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TELEPI VILLAMOS ENERGIASZÜKSÉGLETET BIZTOSÍTÓ HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE ÉS HUMÁN
HELYISÉGEK
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Villamos lég- és földkábelek kiépítése és bekötése a szükséges tartószerkezetekkel és
szerelvényekkel
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Kapcsoló és vezérlĘ elemek, szerelvények kiépítése, szükséges transzformátor-bĘvítés
biztosítása
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Telepi tartalék áramforrásként beépített áramfejlesztĘ aggregát beépítése
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Fekete-fehér rendszerĦ öltözĘ építése
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Telepi irodahelyiség és állatorvosi adminisztrációs helyiség kialakítása
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Gyógyszerek és veszélyes anyagok (mosó- és fertĘtlenítĘszerek) tárolására szolgáló helyiség,
épület kialakítása

Villamos vezetékek, vezetéktartók telepítése, szerelése

Szociális helyiség kialakítása
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6. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

A jó minĘségĦ takarmány elĘállítását, felhasználását, valamint a takarmányminĘség
megĘrzését biztosító beruházás megvalósítására szolgáló építészeti és technológiai
beruházások támogatási egységei, azok kötelezĘen elvárt mĦszaki tartalma (MT) és
elszámolható kiadásai (EK)

Célterületi
kód

3

Tevékeny
ségtípus

FĘcsoport

Cso
port

Támogatási
egység
kódja

Megnevezés

Jó minĘségĦ takarmány elĘállítását és felhasználását, valamint a takarmányminĘség megĘrzését biztosító építészeti és technológiai
beruházások célterülete
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Épített és beépített technológia beruházások
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TAKARMÁNYTÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA
Szálas takarmány tárolásának építményei
1

Fém vagy vasbeton vázszerkezetĦ, nyitott oldalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas pajta
létesítése, fém vagy pala tetĘvel, csapadékelvezetĘ tetĘeresszel
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A tĦzálló vagy égéskésleltetĘvel kezelt anyagokból létesülĘ pajta vázszerkezetének terv
szerinti felállítása, szerelése, tetĘszerkezetének és héjalásának megépítése.
– A csapadék elvezetés, ereszcsatorna terv szerinti kialakítása.
EK – A pajtaterület elĘkészületi (föld és mélyépítési) munkáinak költségei.
– Betonozás és a kapcsolódó zsaluzási munkák kivitelezése, az anyagok helyszínre
szállításával.
– A pajtaépület részegységeinek, elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A lakatos, bádogos és tetĘfedĘ munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
– A pajta külsĘ és belsĘ világítás-szerelési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
2
Fém vagy vasbeton vázszerkezetĦ, zárt oldalfalú, szálas takarmánybálák tárolására alkalmas tároló
létesítése, fém vagy pala tetĘvel és csapadékelvezetĘ rendszerrel szilárd beton padozattal
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A fém vagy vasbeton vázszerkezet terv szerinti kialakítása, szerelése, tetĘszerkezetének
és héjalásának beázásmentes kialakítása.
– A csapadék elvezetés, ereszcsatorna terv szerinti kialakítása.
– Szigetelt, szilárd beton padozat kialakítása.
– BelsĘ világítás kiépítése.
EK – A szálas takarmánybála-tároló területének elĘkészületi (föld és mélyépítési) munkái.
– Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei.
– A szálas takarmánybála-tároló épület részegységeinek, szerelési anyagainak beszerzése,
beépítése helyszínre szállítással.
– A csapadék elvezetés, ereszcsatorna szerelési anyagainak beszerzése, beépítése.
– Villamos szerelési anyagok biztosítása, beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
3
Szilárd beton padozat kialakítása szálastakarmány pajtákban
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai tervezés.
– MeglévĘ szálastakarmány pajtában mélyített sík talajszint kialakítása, kavics terítéssel.
– Szigetelt, szilárd beton padozat kialakítása.
EK – Talajtükör kialakítás földmunkái, kavicsréteg kialakítási és anyagköltségei.
– Beton- és vasbeton munka anyagköltségei és gépi munkái.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Erjesztett tömegtakarmány tárolásának kialakítása
1

Szigetelt, beton falközi silótér építése, két oldalsó támfallal, csurgaléklégyĦjtĘvel
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
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– Tereprendezés, sík talajszint kialakítása kavics terítéssel.
– Szerelt vasbeton lemez kialakítása oldalfali elemek csatlakozóival, terv szerinti lejtéssel.
– Helyszíni vagy elĘre gyártott vasbeton oldalfal elemek beépítése.
– Csurgaléklé elvezetĘ folyókák és gyĦjtĘ szigetelt tározó létesítése.
– A telepi úthálózathoz csatlakozás szilárd burkolatú kialakítása.
EK – A falközi silótér és a csurgalék tározó területének elĘkészületi (föld és mélyépítési)
munkáinak költségei.
– Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei és gépi munkái.
– Csurgalék tározó szigetelés anyagainak és beépítésének költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
2
Szigetelt, beton silótér építése, háromoldalú támfallal, csurgaléklégyĦjtĘvel
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– A falközi silótér leendĘ területének elĘkészületi (föld és mélyépítési) munkái.
– Tereprendezés, sík talajszint kialakítása kavics terítéssel.
– Szerelt vasbeton lemez kialakítása oldalfali elemek csatlakozóival, terv szerinti lejtéssel.
– Helyszíni vagy elĘre gyártott vasbeton oldalfal elemek beépítése.
– Csurgaléklé elvezetĘ folyókák és gyĦjtĘ szigetelt tározó létesítése.
– A telepi úthálózathoz csatlakozás szilárd burkolatú kialakítása.
EK – A falközi silótér és a csurgalék tározó területének elĘkészületi (föld és mélyépítési)
munkáinak költsége.
– Beton- és vasbeton munkák anyagköltségei és gépi munkái.
– Csurgalék tározó szigetelés anyagainak és kivitelezésének költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Telepi takarmánykeverĘkhöz szemesterménytároló technológia kialakítása
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Szemestermény-tároló silók, tartályok létesítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Alapozási munkák terv szerinti elvégzése.
– A tároló tartályok, silók szerelése, összeépítése terv szerint.
– A termény hĘmérsékletmérĘ rendszer kiépítése.
– Az állagmegóvó szellĘztetĘ rendszer (szellĘztetĘ csatornák, mobil ventilátorok, ill.
hĦtĘgépek) felszerelése.
– Be- és kitároló anyagmozgató berendezések (felhordók, vízszintes anyagmozgatók,
bolygócsigák stb.) felszerelése.
– Áthajtós tranzitsiló létesítése a kitároláshoz.
– A fedett betároló garat rendszer létesítése.
– Az erĘátviteli és villamos szerelési munkák terv szerinti elvégzése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, funkcionális ellenĘrzés.
EK – A terménytároló tartályok, silók fĘdarabjainak és kiegészítĘ elemeinek, szerelési
anyagainak beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Föld- és mélyépítési munkák költségei.
– Beton- és vasbeton munkák anyagköltsége.
– Lakatos- és gépészeti szerelĘ munkák anyagköltségei és gépi munkái.
– Villamos szerelési munkák anyagköltségei.
– SzellĘztetĘ és hĘmérsékletmérĘ rendszer anyagainak és automatikus vezérlésének
kiépítési költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
– Funkcionális ellenĘrzés és villamos biztonsági vizsgálat díja.
Szemes termény tárolására szolgáló csarnoktárolók létesítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés, engedélyeztetés.
– Beázásmentes kivitel, mobil gépekkel járható betonpadozat, megfelelĘ épületszellĘzés
biztosítása terv szerint.
– KönnyĦszerkezetes, acélvázas tartószerkezet terv szerinti kialakítása.
– Terv szerint méretezett, teherbíró oldalfalak építése.
– TetĘszerkezet kialakítása tetĘszellĘztetéssel, 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 költségei.
– Beton- és vasbeton-szerelési munkák anyagköltségei.
– Épületváz szerelés lakatos-, tetĘfedĘ- és bádogos munkák anyagköltségei és gépi munkái.
– Falszerkezetek kĘmĦves- és szakipari munkáinak anyagköltségei.
– Villamos szerelési munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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Takarmányok szárítását és eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
1

HĘlégbefúvós bálaszárító rendszer kiépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és gépészeti tervezés.
– A hĘlégbefúvó berendezés telepítése, a villamos és tüzelĘanyag csatlakozás kiépítésével a
terv szerint.
– A bálaszárító légcsatornás állványrendszer gépészeti szerelése és csatlakoztatása a terv
szerint.
– Üzembe helyezés, próbaüzemi szárítás és a kezelĘk oktatása.
EK – A hĘlégbefúvós bálaszárító rendszer terv szerinti részegységeinek, építési és szerelési
anyagainak beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
– Géplakatos és villamos szerelĘ munkák anyagköltségei és gépi munkái.
– Üzembe helyezés, a használat betanítási költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
ETETÉSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA
Beépített takarmány daráló-keverĘ technológiájának kialakítása
Takarmánydaráló berendezés beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A takarmány daráló berendezés létesítése, az alapanyag-ellátás kivitelezése a terv szerint.
– A villamosenergia-ellátás igazoltan megfelelĘ 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 élĘmunka költség.
TakarmánykeverĘ berendezés beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A takarmány keverĘ berendezés gépészeti szerelése, az alapanyag-ellátás kivitelezése a
terv szerint.
– A villamosenergia-ellátás igazoltan megfelelĘ kiépítése.
– Üzembe helyezés.
EK – A takarmány keverĘ berendezés terv szerinti részegységeinek, építési és szerelési
anyagainak beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
– Az üzembe helyezés és a használat betanítási költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.

Takarmány daráló-keverĘ pelletáló berendezés beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– Fogadógarat, felhordók, kül-, ill. beltéri elĘtárolók létesítése (a szemes alapanyagokhoz),
terv szerint.
– Behordó csĘcsigák és a garatos daráló berendezés terv szerinti szerelése.
- A keverĘ, elĘtartályos keverĘ-berendezés terv szerinti szerelése, darálóhoz illesztése.
- Folyékony komponens bejuttató pelletáló hĦtĘ morzsázó osztályozó berendezések terv
szerinti szerelése
beépírtése
– Komponens összemérĘ és vezérlĘ automatika beépítése.
– Készáru tartályok létesítése.
– Villamos tápvezeték igazoltan megfelelĘ kiépítése, bekötése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK – A takarmány daráló-keverĘ pelletáló berendezés folyadék vonal gépeinek, fĘdarabjainak
és szerelési elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Lakatos- és gépszerelĘ munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
– Villamos szerelési anyagok beszerzése, beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Takarmánykiosztás technológiájának kialakítása
1

Napi takarmánytároló toronysiló létesítése, egybeépített behordó szállító berendezéssel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak megfelelĘ mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító
technológiai tervezés.
– A takarmány elĘtároló siló terv szerinti beton-alapozása.
– Az istállóban levĘ állatok legalább négynapi takarmányszükségletét tárolni képes siló
telepítése, gépészeti beszabályozása.
– Takarmány behordó berendezés szerelése, villamos bekötése és az átadó ejtĘcsövek
kiépítése, a terv szerint.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.
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– A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Az alapozás és a gépészeti szerelĘ munkák anyagköltségei, gépi munkái.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Stabil rendszerĦ száraztakarmány szállító-kiosztó rendszerek kiépítése az önetetĘkkel, kombinált
önetetĘkkel, a feltöltĘ berendezéssel és adagoló berendezéssel
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést,
továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– Az etetĘsorok függesztĘ, ill. emelĘ szerkezeteinek beépítése a terv szerint.
– A bármely állat számára megfelelĘ hozzáférést biztosító, táplálkozást lehetĘvé tevĘ,
könnyen tisztítható önetetĘk telepítése.
– Terv szerinti vezérlĘ és biztonsági egységek beépítése, hálózatra kötése, beszabályozása.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ technológia
kialakítása.
– Üzembe helyezés, próbaüzem.
EK – A technológia elemeinek beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A villamos tápvezetékek anyagainak beszerzése, beépítése.
– Gépészeti szerelĘ munkák, beszabályozások anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Stabil rendszerĦ csĘben szállító folyékonytakarmány-kiosztó, illetve etetĘ berendezés létesítése
keverĘtartállyal és szivattyúkkal
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai és építészeti tervezés.
– A takarmánykonyha elĘkészítése, a szükséges gépalapok, falnyílások kialakítása terv
szerint.
– A takarmánykeverĘ-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 belsĘ takarmány-elosztó csĘrendszerének kiépítése a vályúkba
kiadagoló berendezésekkel, a tápvezetékre csatlakoztatással.
– A berendezés üzembe helyezése, próbaüzemi beállításokkal.
– A kezelĘk technikai és biztonságtechnikai oktatása.
EK – A folyékony takarmány etetési technológia berendezéseinek és elemeinek beszerzése,
beépítése helyszínre szállítással.
– Építészeti elĘkészítĘ munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
– A gépészeti szerelés kiegészítĘ anyagainak beszerzése, beépítése.
– A villamos szerelĘ munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
EtetĘtér kialakítása jászollal és jászolkorláttal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai tervezés.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ etetĘtér biztosítása.
EK – A takarmányozási terület elĘkészületi (föld- és mélyépítési) munkáinak díja, terv szerint.
– A beton- és vasbeton munkák anyagainak beszerzése, beépítése.
– A lakatos és villamos szerelési munkák anyagköltségei.
– Az etetĘtér fedési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése (pl. gumiszĘnyeggel),
terv szerint.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Beépített önetetĘk, ill. mobil önetetĘ tartályok és szénarácsok telepítése
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai kivitelezés.
– Az önetetĘk beépítése, ill. elhelyezése terv szerint.
EK – Az etetĘ berendezések beszerzése helyszínre szállítással.
– A gépészeti szerelĘ munkák anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
TömĘgépes tömési technológia kialakítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állat nyelĘcsövében sérülést nem okozó tömĘberendezés alkalmazása.
– A tömési mennyiség és tömési sebesség változtathatóságának (az állat számára sérülést
nem okozó üzemeltetési paraméterek beállíthatóságának) biztosítása.
– Villamos sérülést, áramütést kizáró, igazoltan megfelelĘ villamos kialakítás.
EK – A technológia részegységeinek, berendezéseinek beszerzése, beépítése.
– Villamos tápvezeték kiépítéséhez szükséges szerelési munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Egyedi, állatazonosításon alapuló száraztakarmány kiosztó etetĘrendszer beépítése
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MT

– A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai tervezés.
– Takarmány kiszóródást csökkentĘ kialakítású etetĘvályú a puffer takarmánytárolóval.
– Elektromos állatazonosító jeladó és jelfelfogó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése,
adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
– Vezérelt szelepes vagy csigás takarmány adagoló önetetĘ beépítése.
– Sérülést nem okozó etetĘállás kialakítás.
– Üzembe helyezés, a kezelĘk oktatása.
EK – EtetĘhelyeken beépített vevĘ, valamint automata takarmányadagoló egység kialakításához
a terv szerinti részegységek (adó-vevĘ, abrakos csésze, erĘsítĘ, processzor, adatfeldolgozó,
adagoló, takarmánytároló stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Technológia gépészeti szerelési anyagainak beszerzése, helyszínre szállítással, beépítése.
– Villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók beszerzése.
– ÖnetetĘk kialakításához bontási és alapozási munkák költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
ITATÁSTECHNOLÓGIA KIALAKÍTÁSA
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Csoportos itatók
1

Itatástechnológia kiépítése nyílt felszínĦ vályús itatókkal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ itatótér biztosítása.
– Itatótér felsarazódás-mentes padozatának kialakítása.
EK – Épület-átalakítási és vízhálózat-bĘvítési munkák kivitelezési költségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszĦrĘ stb. beépítési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése.
– NyíltfelszínĦ itatóvályúk beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
2
Itatástechnológia kiépítése fagymentesített itatókkal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ itatótér biztosítása.
– Itatótér szilárd padozatának kialakítása.
– Elfagyásmentes technológia kialakítása legalább –25 Celsius fok hĘmérsékletig.
EK – Épület-átalakítási és vízhálózat-bĘvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszĦrĘ stb. beépítési munkáinak anyagainak beszerzése, beépítése terv szerint.
– Fagymentes itatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
3
Itatástechnológia csoportos baromfi köritatókkal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ itatótér biztosítása.
– Itatótér szilárd padozatának kialakítása.
EK – Épület-átalakítási és vízhálózat-bĘvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszĦrĘ beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Csoportos köritatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Egyedi itatók
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Itatástechnológia szopókás önitatókkal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ itatótér biztosítása.
– Itatótér sármentes padozatának kialakítása.
EK – Épület-átalakítási és vízhálózat-bĘvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszĦrĘ beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Szopókás önitatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Itatástechnológia csészés önitatókkal
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ itatótér biztosítása.
– Itatótér sármentes szilárd padozatának kialakítása.
EK – Épület-átalakítási és vízhálózat-bĘvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszĦrĘ beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Csészés önitatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Itatástechnológia szelepes baromfi önitatókkal
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MT

EK

– Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatvédelmi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ itatótér
biztosítása.
– Itatótér szilárd padozatának kialakítása.
– Épület-átalakítási és vízhálózat-bĘvítési munkák anyagköltségei, terv szerint.
– Vízóra, vízszĦrĘ beépítési munkáinak anyagköltségei, terv szerint.
– Szelepes önitatóberendezések beszerzési költségei, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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Telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházások
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Ásott kút kialakítása és felújítása
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Fúrt kút kialakítása és felújítása
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Szivattyús vízkiemelĘ aggregát és szerelvények beépítése, felújítása
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Víztároló tartály, hidroglóbusz kialakítása, felújítása
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Hidroforos vízkiemelés és tárolás beépítése, felújítása
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Megújuló energiaforrásra támaszkodó (napelemes és szélmotoros) vízellátó egység kiépítése
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Telepi gerinchálózat kiépítése, felújítása
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Istállók lecsatlakozásainak és belsĘ vízelosztó hálózatának kiépítése, felújítása
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Telepi fĘ és egyedi vízmérĘ egységek beépítése
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4

VízminĘséget javító, szĦrĘk és más a káros anyagoktól mentesítĘ berendezések beépítése

VÍZNYERÉS ÉS TÁROLÁS TECHNOLÓGIÁJA
Kutak kialakítása és felújítása

VízkiemelĘ és tároló technológia kialakítása és felújítása

Vízelosztó gerinc és belsĘ vízvezeték rendszer kialakítása és felújítása
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7. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minĘségét javító
beruházás megvalósítására szolgáló építészeti és technológiai beruházások támogatási
egységei, azok kötelezĘen elvárt mĦszaki tartalma (MT) és elszámolható kiadásai (EK)

Célterületi
kód

4
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Az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minĘségét javító beruházások célterülete
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Épített és beépített technológia beruházások
TERMELÉSIRÁNYÍTÁS
Számítógépes telepirányítási rendszer telepítése
1

Számítógépek és számítástechnikai hardver eszközök
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak megfelelĘ mĦködés és kivitelezés.
– A telepi irányítást és/vagy munkafolyamatok ellenĘrzését és irányítását szolgáló
üzembiztos számítógépek vagy hardver eszközök telephez illesztése.
– A berendezések biztonságos és megfelelĘ mĦködését biztosító gépállás(ok) és a
kapcsolódó csatlakozások kiépítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK – Számítógépek és számítástechnikai hardver eszközök beszerzése, beépítése (például
monitor, billentyĦzet, adattárolók, automatikus adatgyĦjtĘk stb.), azok helyszínre
szállításával.
– A számítógépes adatkezelési technológia szerelési anyagainak beszerzése, beépítése
(például villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.).
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
2
Telepirányítási szoftverek
MT – A korszerĦséget és hatékonyság növelését szolgáló szoftverkiválasztás, tervezés és
illesztés.
– A tényleges szükségletnek megfelelĘ számú jogtiszta telepirányítási szoftver (például
egyedi állatazonosítási szoftver, automatikus abrakadagolást vezérlĘ szoftverek,
automatikus mérlegelési szoftverek stb.) telepítése, használatba vétele.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK – A szoftver beszerzés, telepítés költségei.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség a szoftverek beüzemelése és próbafuttatása során.
Számítógépes egyedi termelésellenĘrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése
Hordozható ultrahang készülék beszerzése és üzembe állítása
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai tervezés,
munkafolyamatba illesztés.
– A telep méretéhez igazodó korszerĦ vizsgálóberendezés alkalmazása.
– A vizsgálati technológia telepi alkalmazásához szükséges feltételek megléte (állatbefogó,
rögzítĘ stb.).
– Az adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
– Üzembe állítás, a kezelĘk oktatása.
EK – A hordozható ultrahang készülék részegységeinek (monitor, érzékelĘ stb.) beszerzése,
azok helyszínre szállításával.
– A kiegészítĘ tartozékok (adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beüzemelés költségei.
– Az adatbevitel telepirányítási rendszerbe illesztés költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség a beüzemelés és betanítás során.
Digitális mérleg telepítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai tervezés,
üzemi munkafolyamatba illesztés.
– A mérlegtechnológia beépítése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
– Üzembe állítás, a kezelĘk oktatása.
– EllenĘrzés, a mérleg kalibrációja és szükség esetén hatósági hitelesítése.
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EK
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– Digitális mérleg részegységeinek beszerzése, beépítése (mérlegtalp, mérĘcellák, villamos
egység stb.) helyszínre szállítással.
– Aknás mérlegeknél a bontási- föld- és betonozási munkák anyagai, gépi munkái.
– KiegészítĘ tartozékok (villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.)
beszerzése, beépítése.
– Kalibráció, hitelesítések és a számítógépes rendszerbe illesztés költségei (ha szükséges).
– Lakatos szerelési munkák anyagai.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
2
3
A tej minĘségét, beltartalmi jellemzĘit és a tejmennyiséget mérĘ eszközök, automata berendezések
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai tervezés,
munkafolyamatba illesztés.
– A mérĘberendezés számítógépes rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának
biztosítása.
– KorszerĦ mintavételt, mérést és kiértékelést biztosító mérĘeszközök alkalmazása.
– Üzembe állítás, a kezelĘk oktatása.
– EllenĘrzés, a mérĘberendezés kalibrációja és szükség esetén hatósági hitelesítése.
EK – TejminĘséget, tej beltartalmat és tejmennyiséget mérĘ eszközök és automata berendezések
részegységeinek (tejmennyiségmérĘ, vezetĘképesség-mérĘ, fagyáspont-mérĘ,
zsírtartalommérĘ stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
– A számítógépes rendszerbe illesztés, valamint a kalibráció, szükség esetén a hitelesítések
költségei.
– A technológiai szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
2
4
Tehén-aktivitás mérĘ
MT – A korszerĦ üzemeltetés és technológiai alkalmazás tervezése, az eszközök
tartástechnológiai rendszerbe illesztése.
– Az állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer számítógépes
rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
– Üzembe állítás, a kezelĘk oktatása.
EK – Állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer részegységeinek
(bokaszíj, transzponder, adó-vevĘ elektronika, keretantenna stb.) beszerzése, beépítése
helyszínre szállítással.
– A technológia szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség a berendezés üzembe állításánál és
betanításánál.
KÖRNYEZETI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA
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Automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése
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Állatazonosító rendszer létesítése állatra szerelt jeladóval és elektronikával
MT – A korszerĦ üzemeltetést biztosító technológiai tervezés, eszközillesztés.
– Az állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer számítógépes
rendszerbe illesztése, adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
– Az állatjóléti követelményeknek is megfelelĘ állatazonosító rendszereszközök
alkalmazása.
– Üzembe állítás, a kezelĘk oktatása.
– Próbaüzem, ellenĘrzĘ állatazonosítások végzése a megbízhatóság ellenĘrzésére.
EK – Állatra szerelt jeladóból és elektronikából álló állatazonosító rendszer részegységeinek
(bokaszíj, transzponder, adó-vevĘ elektronika, keretantenna stb.) beszerzése, beépítése
helyszínre szállítással.
– A technológia szerelési anyagok (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség az állat-azonosító elektronika üzembe
állításánál.
EtetĘhelyeken beépített vevĘ, valamint automata takarmányadagoló egység kialakítása
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai tervezés.
– Elektromos állatazonosító jeladó és jelfelfogó rendszer számítógépes rendszerbe illesztése,
adatok elektronikus tárolásának biztosítása.
– Vezérelt szelepes vagy csigás takarmányadagoló egység beépítése.
– Sérülést nem okozó kialakítás, ill. rendszerelemek alkalmazása, állatorvosi ellenĘrzése.
– Üzembe helyezés, a kezelĘk oktatása.
EK – EtetĘhelyeken beépített vevĘ, valamint automata takarmányadagoló egység kialakításához
a terv szerinti részegységek (adó-vevĘ, erĘsítĘ, processzor, adatfeldolgozó, adagoló stb.)
beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Technológia szerelési anyagainak beszerzése, beépítése (például villamos és mechanikus
szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése helyszínre szállítással.
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– FelmerülĘ állatvédelmi vizsgálatok díjai.
– ÖnetetĘk kialakításához bontási és alapozási munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
3
Takarmány kiegészítĘk, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolt bekeverését biztosító
automata berendezés létesítése itató- vagy etetĘrendszerekhez
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A takarmánykiegészítĘk, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolt bekeverését
biztosító automata berendezés beépítése, ivóvíz ellátó fĘvezetékbe.
– Üzembe helyezés, a kezelĘk oktatása.
EK – MeglévĘ itató- vagy etetĘrendszerekhez, a takarmánykiegészítĘk, vitaminok, gyógyszerek
folyamatos adagolt bekeverését biztosító automata berendezés beépítéséhez, a terv szerinti
részegységek (pl. gyógyszeradagoló, injektor, tartály stb.) beszerzése, beépítése helyszínre
szállítással.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok,
vízvezeték szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
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Telepi térfigyelĘk telepítése számítógépes adatrögzítéssel
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és adatvédelmi
elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– Látható fényre vagy infravörös fényre érzékeny térfigyelĘk telepítése, a kamerák
számítógépre vagy elektronikus képrögzítĘre csatlakoztatásával és elektronikus
adatrögzítéssel.
– Üzembe helyezés, a kezelĘk oktatása.
EK – A számítógépes adatrögzítésĦ térfigyelési rendszer kialakításához a részegységek
(kamerák, képrögzítĘ számítógép, adatgyĦjtĘ szoftver, adatfeldolgozó szoftver stb.)
beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok,
adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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Zárt épületek tĦz- és vagyonvédelmi riasztórendszerének kialakítása
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó biztonsági elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A tĦz- és vagyonvédelmi riasztó rendszer füst- és mozgás-érzékelĘinek, kameráinak
igazoltan szakszerĦ és megfelelĘ telepítése, szerelése.
– A tĦz- és vagyonvédelmi riasztó központ beépítése, telepítési és szerelési munkák
igazoltan szakszerĦ és megfelelĘ elvégzése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a kezelĘk oktatása.

1

Istállóklíma szabályozását biztosító, számítógép vezérelt automatikus vezérlĘk beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai tervezés.
– MeglévĘ helyi 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 (érzékelĘk, vezérlĘ,
beavatkozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos és mechanikus szerelési anyagok,
adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
2
Itatóvíz hĘmérsékletet szabályzó automatikus vezérlĘk beépítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– MeglévĘ itatórendszerhez, az itatóvíz hĘmérsékletet szabályzó automatikus vezérlĘ
kialakításához, a terv szerinti részegységek (vízfĦtĘ-egység, vízhĦtĘ egység, érzékelĘk,
vezérlĘ, beavatkozók stb.) beépítése.
– Üzembe helyezés, próbaüzem, a dolgozók oktatása.
EK – Az itatóvíz hĘmérséklet-szabályzó beszerzése, a technológia szerelési anyagaival
(villamos és mechanikus szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók, vízvezeték szerelési
anyagok stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
– A lakatos- és vízszerelĘ munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Az Ęrzés-védelem és munkavégzési biztonság technológiai rendszerének kialakítása
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– A tĦz- és vagyonvédelmi riasztórendszer kialakításához, a részegységek (kamerák,
képrögzítĘ, számítógép, adatgyĦjtĘ szoftver, adatfeldolgozó szoftver, tĦzérzékelĘ riasztók
stb.) beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagainak (villamos és mechanikus szerelési anyagok,
adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.

LégnemĦ anyagok veszélyes szintĦ légköri koncentrációját jelzĘ berendezések telepítése
MT

EK

– A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést
biztosító technológiai kivitelezés.
– A káros légnemĦ anyagok (például szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia, kén-dioxid stb.)
veszélyes szintĦ légköri koncentrációját jelzĘ rendszer, központi egységének igazoltan
megfelelĘ elhelyezése, villamos bekötése.
– Az érzékelĘk, távadók felszerelése, központi egységre kötése.
– A mĦködés ellenĘrzése, kalibráció.
– A riasztás rendszerének kidolgozása (helyi vagy távközléses riasztás stb.).
– Üzembe helyezés, a kezelĘk oktatása.
– MeglévĘ épületekhez, a káros légnemĦ anyagok (szén-monoxid, szén-dioxid, ammónia,
kén-dioxid stb.) veszélyes szintĦ légköri koncentrációját jelzĘ rendszer kialakításához
részegységek (érzékelĘ, távadó, adatgyĦjtĘ, adatfeldolgozó jelzĘ egység stb.) beszerzése,
beépítése azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagai (például villamos és mechanikus szerelési anyagok,
adatkábelek, csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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8. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez

A telepi állategészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetĘséget javító, az állatbetegségek
kialakulását és terjedését megelĘzĘ beruházás megvalósítására szolgáló építészeti és
technológiai beruházások támogatási egységei, azok kötelezĘen elvárt mĦszaki tartalma (MT)
és elszámolható kiadásai (EK)

Célterületi
kód

5

Tevékeny
ségtípus

FĘcsoport

Csoport

Megnevezés

Támogatási
egység
kódja

A telepi állategészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetĘséget javító, állatbetegségek kialakulását és terjedését megelĘzĘ
beruházások célterülete

5

1

5

1

1

5

1

1

1

5

1

1

1

1

5

1

1

1

2

5

1

1

1

3

Épített és beépített technológia beruházások
SPECIÁLIS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
Egyedi nyilvántartás alkalmazásához kapcsolódó eszközbeszerzések
Vonalkód-leolvasó kézi készülék beszerzése és üzembe állítása
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést
biztosító technológiai kivitelezés.
– A vonalkód-leolvasó kézi készülék számítógépes telepirányítási rendszerbe illesztése, az
adatok elektronikus rögzítése.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatása.
EK – MeglévĘ vonalkódos azonosító rendszerhez, vonalkód-leolvasó kézi készülék
részegységeinek beszerzése, beépítése (érzékelĘ, adattároló, automatikus adatgyĦjtĘ stb.),
azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
BĘr alá vagy izomba ültetett azonosító chip és számítógépes chipleolvasó telepítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést
biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatállomány gépi automatikus azonosításához, esetleg élettani adatok gyĦjtéséhez is,
bĘr alá ültethetĘ 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, beépítése (azonosító chip,
beültetĘ eszköz, érzékelĘ, adattároló, automatikus adatgyĦjtĘ stb.), azok helyszínre
szállításával.
– A technológia szerelési anyagainak (villamos szerelési anyagok, adatkábelek, csatlakozók
stb.) beszerzése, beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
BendĘbólusz és számítógépes bólusz-leolvasó
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést
biztosító technológiai kivitelezés.
– MeglévĘ állatállomány gépi automatikus azonosítására, valamint élettani adatok gyĦjtésére
is alkalmas bendĘ-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 bendĘ-bólusz elemek és a számítógépes bólusz-leolvasó terv szerinti részegységeinek
beszerzése (bendĘ-bólusz, lenyeletĘ eszköz, érzékelĘ, adattároló, automatikus adatgyĦjtĘ
stb.), azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési anyagainak (például villamos szerelési anyagok, adatkábelek,
csatlakozók stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A leolvasó egység lakatos szerelési munkáinak anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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FüljelzĘk és állatjelölĘk
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést
biztosító technológiai kivitelezés.
– A füljelzĘk és állatjelölĘk állategészségügyi és nyomonkövethetĘségi elĘírásoknak a telepi
állatorvos által igazoltan megfelelĘ használata.
EK – MeglévĘ állatállomány hagyományos azonosításához, füljelzĘk és állatjelölĘk, terv szerinti
részegységeinek beszerzése (füljelzĘ, behelyezĘ eszköz stb.), azok helyszínre szállításával.
– Az állatjelölĘk behelyezésének költségei.
5
Elektronikus füljelzĘ és hozzá tartozó chipleolvasó telepítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést
biztosító technológiai kivitelezés.
– MeglévĘ állatállomány kézi azonosításához, esetleg élettani adatok gyĦjtéséhez is, fülbe
ültethetĘ vagy füljelzĘbe 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, beépítése (azonosító chip,
chippel szerelt füljelzĘ, érzékelĘ, adattároló, automatikus adatgyĦjtĘ stb.), azok helyszínre
szállításával.
– A beépítés és a betanítás élĘmunka- és dologi költségei.
Preventív védĘoltások alkalmazásához, illetve járvány- és betegségvédelemhez kapcsolódó
eszközbeszerzések
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Automata sorozatoltó fecskendĘ beszerzése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A sorozatoltók állatjóléti elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ
használata.
EK – A sorozatoltó fecskendĘk, illetve tartozékok, pótalkatrészek, segédanyagok és
állatgyógyászati engedélyköteles eszközök és anyagok beszerzése, azok helyszínre
szállításával.
Egyedi kezelĘkaloda és állatbefogó létesítése és telepítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– Állatállomány rendszeres egyedi kezeléséhez az állatok számára sérülésveszélyt nem
jelentĘ kivitelĦ egyedi kezelĘkaloda és állatbefogó gépészeti szerelése, és az állatjóléti
elĘírásoknak a telepi állatorvos által igazoltan megfelelĘ elhelyezése, szükség szerinti
rögzítése.
– A kezelĘk állatvédelmi és munkavédelmi oktatása.
EK – A kezelĘkaloda és állatbefogó, illetve tartozékok, pótalkatrészek, segédanyagok
részegységeinek beszerzése, azok helyszínre szállításával.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Istállólégtérbe porlasztó ködgép (aeroszol generátor) üzembe állítása
MT – Az aerosol generátor alkalmazásának technológiai tervezése.
– Az állattartásban használatos kezelĘ- és vegyszerek aerosol formájában történĘ
kijuttatására, almos trágyatechnológia esetén az alom elĘkezelésére is alkalmas aerosol
generátor beépítése, jellemzĘen 10 mikrométer körüli, de a 30 mikrométert el nem érĘ
cseppmérettel, a kezelendĘ terek méretéhez illeszkedĘen tervezett kijuttatási teljesítménnyel.
– A villamos csatlakozási helyek és tartó állványok kiépítése a terv szerinti kiosztásban.
EK – A technológiai tervben meghatározott paraméterekkel rendelkezĘ aerosol generátor
beszerzése.
– Villamos és lakatos szerelési anyagok beszerzési, beépítési költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
ÁllományfürösztĘ kialakítása
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– Az állatállomány évi rendszerességĦ, tömeges fürdetéséhez az állatok számára
sérülésveszélyt nem jelentĘ kivitelĦ állományfürösztĘ létesítése.
– Az állatok elcsúszásmentes felhajtásának kiépítése.
EK – Az állomány fürösztĘ részegységeinek beszerzése (hatóanyagtartály, kapuk, feljáró
szerkezet, korlátok stb.), azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési és segédanyagainak (például víz és mechanikus szerelési anyagok,
fürösztĘ anyag stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
LábfürösztĘ tepsi és szĘnyeg (automatikus feltöltéssel, leengedéssel)
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állatjóléti elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
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– Az állatállomány rendszeres, tömeges lábvég-fürdetéséhez, lábfürösztĘ tepsi és szĘnyeg,
létesítése.
– A fertĘtlenítĘ oldat elĘállításához és tárolásához vegyszeres víz tartály telepítése.
– Villamos csatlakozás kiépítése, bekötések megoldása.
– Az automatikus fertĘtlenítĘ folyadék csere biztosításához idĘvezérelt leeresztĘ csĘvezeték
felszerelése.
– A leeresztést követĘen a friss oldattal való feltöltéshez a tápvezeték adott idĘtartamú
megnyitásának vezérlése.
– A kellĘ fertĘtlenítĘ oldat-szint beállítása (pl. szinttartásos úszó szeleppel).
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatási munkái.
EK – A lábfürösztĘ részegységeinek beszerzése, beépítése (hatóanyagtartály, tepsi, szĘnyeg,
korlátok, automatikus feltöltĘ és ürítĘ berendezés stb.), azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelési és segédanyagainak (víz és mechanikus szerelési anyagok, fürösztĘ
anyag stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
6
Laborfelszerelések
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A jogszabályokban elĘírt vagy a gyakorlatban történĘ felhasználás igényeinek megfelelĘ
pontosság a mérĘmĦszerek és mérĘeszközök tekintetében.
– A járványveszély minimalizálására, a betegségek korai felismerését, illetve az állomány
pillanatnyi egészségi állapotának megállapítását, valamint spermavizsgálatot lehetĘvé tevĘ
labormĦszerek és tartozékaik beszerzése, melynek okszerĦségét, szükségességét, szakszerĦ
használatát a telepi állatorvos igazolja.
EK – Állattartáshoz kapcsolódó laboratóriumi feladatokhoz laborfelszerelések helyszínre
szállítással.
– Üzembe helyezés, a dolgozók oktatásának díja.
– Labor és mérĘrendszer felépítés, összeállítás rezsióradíj alapján számított élĘmunka
költségei.
Istállótisztítás és fertĘtlenítés technológiájához kapcsolódó eszközbeszerzések
1

Magasnyomású tisztító-fertĘtlenítĘ berendezés üzembe állítása
MT – Az üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elĘírásoknak megfelelĘ
mĦködést, továbbá a korszerĦséget biztosító berendezés kiválasztása, alkalmazásának
technológiai tervezése.
– Legalább 100 bar nyomásig szabályozható, 8 l/min vízszállítást elérĘ, változtatható
mosósugár-formájú fejjel mosásra, és szabályozható vegyszer-koncentrációval
fertĘtlenítésre is alkalmas, folyamatos üzemeltetésre méretezett ipari kivitelĦ,
magasnyomású, vizes mosó-fertĘtlenítĘ berendezés üzembe állítása.
– Az istálló technológiához illeszkedĘ kiosztású víz- és villamos csatlakozó helyek kiépítése
a terv szerint.
EK – A magasnyomású, vizes mosó-fertĘtlenítĘ berendezés beszerzése, beüzemelése.
– Víz és villamos csatlakozóhelyek kiépítéséhez szükséges anyagok, szerelvények
beszerzése, beépítése.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
3
2
UV sugárzásos fertĘtlenítĘ berendezés telepítése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést
biztosító technológiai kivitelezés.
– Az élelmiszer- és állathigiéniai követelmények betartását elĘsegítĘ, káros környezeti hatást
a telepi állatorvos által igazoltan nem okozó UV sugárzásos fertĘtlenítĘ berendezés.
EK – Állattartásban, a felületek sugárzásos fertĘtlenítéséhez, UV sugárzásos fertĘtlenítĘ
berendezés részegységeinek (foglalat, UV lámpa, vezérlĘ, tartó, kapcsoló stb.) beszerzése,
beépítése, helyszínre szállítással.
– A technológia szerelési anyagainak (villamos és mechanikus szerelési anyagok stb.)
beszerzése, beépítése, azok helyszínre szállításával.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK
Preventív jellegĦ speciális építési beruházásai
1

Kifutó- és etetĘtér vadmadaraktól való védettségének kialakítása kifeszített hálóval
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– A kifutót fedetté tevĘ, így a fertĘzésveszélyt minimalizáló kifeszített háló, melynek
lyukmérete kisebb mint a veszélyt jelentĘ legkisebb madár mérete.
EK – Állattartó telepeken, a kifutó- és az etetĘtér vadmadarak elleni védelméhez, kifeszíthetĘ
háló terv szerinti részegységeinek beszerzése, beépítése azok helyszínre szállításával.
– A fém vagy fa tartószerkezet kialakításához kapcsolódó szerelési, építési munkák
anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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Kifutó- és etetĘtér vadmadaraktól való védettségének kialakítása fém vagy fa vázszerkezetĦ
féltetĘvel
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai tervezés és engedélyeztetés.
– A kifutót fedetté tevĘ, így a fertĘzésveszélyt minimalizáló féltetĘs építmény kialakítása.
EK – Állattartó telepeken, a kifutó- és az etetĘtér vadmadarak elleni védelméhez, fém vagy fa
vázszerkezetĦ féltetĘ, terv szerinti kivitelezési költségei.
– FéltetĘ készítéséhez, terület elĘkészületi földmunkák költségei.
– A fém vagy fa vázszerkezetĦ féltetĘ terv szerinti részegységeivel végzett szerelési, építési
munkák anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Állattartó telepek, istállók vagy trágyatároló terek körbekerítése, idegen állatok behatolása elleni
védelmének megteremtése
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Betonoszlopos, dróthálós kerítés építése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– Idegen állatok (kóbor állatok, ragadozók) bejutását megakadályozó dróthálós kerítés,
melynek magassága és erĘssége igazodik a haszonállathoz és a potenciálisan veszélyt jelentĘ
idegen állatokhoz.
– A kerítésnek mind az idegen állatok be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell
akadályoznia.
EK – Meghatározott terület védelméhez a kerítés részegységeinek beszerzése, kiépítése (oszlop,
drótháló, kapu, ajtó stb.) azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelés anyagainak (építési anyagok, mechanikus szerelési anyagok,
villamos szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A terület elĘkészületi földmunkáinak költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Fémoszlopos, dróthálós kerítés építése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– Idegen állatok (kóbor állatok, ragadozók) bejutását megakadályozó dróthálós kerítés,
melynek magassága és erĘssége igazodik a haszonállathoz és a potenciálisan veszélyt jelentĘ
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 részegységeinek beszerzése,
beépítése (oszlop, drótháló, kapu, ajtó stb.) azok helyszínre szállításával.
– A technológia szerelés anyagainak (építési anyagok, mechanikus szerelési anyagok,
villamos szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– A terület elĘkészületi földmunkáinak költsége.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
Faoszlopos vadvédelmi kerítés építése
MT – A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó állategészségügyi elĘírásoknak
megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai kivitelezés.
– Olyan speciális kialakítású kerítés, amely a potenciálisan veszélyt jelentĘ vadon élĘ állatok
méretének, sajátosságainak megfelelĘ méretĦ és erĘsségĦ.
– A vadvédelmi kerítésnek mind a vadak be-, mind a haszonállatok kijutását meg kell
akadályoznia.
EK – Meghatározott terület védelméhez, faoszlopos vadvédelmi kerítés, terv szerinti
részegységeinek beszerzése, beépítése (faoszlop, drótháló, kapu, ajtó stb.) azok helyszínre
szállításával.
– A technológia szerelés anyagainak (például mechanikus szerelési anyagok, villamos
szerelési anyagok stb.) beszerzése, beépítése, helyszínre szállítással.
– A terület elĘkészületi földmunkáinak költségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.

Állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítĘk kialakítása
1

Állati hullaégetĘ kazánok telepítése / Állati eredetĦ melléktermékek ártalmatlanítását szolgáló
kiskapacitású égetĘmĦvek
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– A korszerĦ üzemeltetési funkcióknak és a kapcsolódó mĦszaki és állategészségügyi
elĘírásoknak megfelelĘ mĦködést biztosító technológiai tervezés és engedélyezés az 50
kg/Ęra égetési teljesítményig terjedĘ kategóriában.
– A kapcsolódó környezetvédelmi és állategészségügyi követelményeknek a hatósági
állatorvos által igazoltan megfelelĘ, állati hullák megsemmisítését égetéssel végzĘ hullaégetĘ
kazán kialakítása.
– A biztonságos és szakszerĦ üzemeltetést biztosító, a hullaégetĘ kazán elhelyezésére
szolgáló, beton padozatú, fedett és zárt építmény kialakítása.
– Az illetéktelen megközelítést kizáró kerítés telepítése.
– Az állati hullaégetĘ kazán szerzése, beépítése helyszínre szállítással.
– Az állati hullaégetĘ kazán telepítéséhez, terület elĘkészületi munkák (földmunkák, bontási
és építészeti munkák stb.) költségei.
– A hatósági vizsgálatok, ellenĘrzések költségei.
– Építési munkák kivitelezési anyagköltségei.
– Rezsióradíj alapján számított élĘmunka költség.
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9. melléklet a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelethez
Szervezeti lista a 3. § (1) bekezdés d) pontjához
Magyar Állattenyésztõk Szövetsége tagszervezetei:
– Akhal-Teke Lótenyésztõk Magyarországi Egyesülete
– Fehér-kék belga Szarvasmarhát Tenyésztõk Egyesülete
– Furioso-North Star Lótenyésztõ Országos Egyesület
– Holstein-fríz Tenyésztõk Egyesülete
– Kisbéri és Gidrán Lótenyésztõ Országos Egyesület
– Koncentrált Tejû Fajták Tenyésztõ Egyesülete
– Limousin Tenyésztõk Egyesülete
– Magyar Charolais Tenyésztõk Egyesülete
– Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztõk Egyesülete
– Magyar Hereford, Angus és Galloway Tenyésztõk Egyesülete
– Magyar Hidegvérû Lótenyésztõ Országos Egyesület
– Magyar Juh- és Kecsketenyésztõ Szövetség
– Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ Egyesülete
– Magyar Lipicai Lótenyésztõk Országos Egyesülete
– Magyar Lótenyésztõk Országos Szövetsége
– Magyar Méhtenyésztõk Országos Egyesülete
– Magyar Sertéstenyésztõk Szövetsége
– Magyar Sportlótenyésztõk Országos Egyesülete
– Magyar Szamártenyésztõk Egyesülete
– Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztõk Egyesülete
– Magyarországi Quarter Horse Tenyésztõk Egyesülete
– Magyarországi Arablótenyésztõk Egyesülete
– Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztõk Egyesülete
– Magyartarka Tenyésztõk Egyesülete
– Mangalicatenyésztõk Országos Egyesülete
– Nóniusz Lótenyésztõ Országos Egyesület
– Országos Magyar Méhészeti Egyesület
– Póni- és Kislótenyésztõk Országos Egyesülete
– Ügetõ Tenyésztõk Országos Egyesülete
Baromfi Terméktanács
Haltermelõk Országos Szövetsége és Terméktanácsa
Juh Terméktanács
Tej Terméktanács
Vágóállat és Hús Terméktanács
Toll Terméktanács
Nyúl Terméktanács
Magyar Sertéstartók Szövetsége
Területi agrárkamarák
Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége (AGRYA)
Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsége (MAGOSZ)
Mezõgazdasági Szövetkezõk és Termelõk Országos Szövetsége (MOSZ)
Magyar Parasztszövetség
Magyar Termelõi Értékesítõ és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek Együttmûködése (HANGYA)
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A vidékfejlesztési miniszter 62/2012. (VI. 29.) VM rendelete
a Tanyafejlesztési Program elõirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének
feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. beruházás: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (4) bekezdés
7. pontjában meghatározott tevékenység;
2. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló törvény alapján létrejött szervezet;
3. egyház: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény mellékletében felsorolt magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek;
4. fejlesztés: a beruházás és a felújítás, valamint immateriális javak beszerzése;
5. felújítás: a számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott tevékenység;
6. gazdaság: a termõföld, az állatállomány, továbbá a mezõgazdasági termelõ tevékenységhez kapcsolódó kvóták,
vagyoni értékû jogok, gépek, eszközök és készletek összessége;
7. hátrányos helyzetû kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet
2. mellékletében felsorolt kistérségek;
8. helyi termelõi piac: a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott piac;
9. készlet: a számviteli törvény 28. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott eszközök;
10. kis értékû eszköz: a számviteli törvény 80. § (2) bekezdése szerint;
11. külterületi földút: a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ, szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd
burkolattal nem rendelkezõ külterületi út;
12. leghátrányosabb helyzetû kistérség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt kistérségek;
13. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontja szerinti energiaforrás;
14. mezõgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján
az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó tevékenység;
15. mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevétel: a mezõgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó
gazdaságából kikerült termékek értékesítésébõl, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó
bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési
célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az egyéb mezõgazdasági jogcímen folyósított
támogatások együttes összege;
16. mobil eszköz: olyan eszköz, amely eredetileg felállított helyérõl bármikor leszerelhetõ és más helyen eredeti
állapotban, mûködõképesen újra üzembe helyezhetõ;
17. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti
vállalkozás;
18. önkormányzati konzorcium: együttes pályázat benyújtása céljából az önkormányzatok által alapított – a pályázati
eljárás teljes szakaszában egyetemleges felelõsségû – közösség;
19. õshonos állatfajta: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett
mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 1. mellékletében szereplõ védett õshonos
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mezõgazdasági állatfajták, amelyeket Magyarország természetföldrajzi környezetében, történelmi múltra
visszatekintõen tenyésztenek;
összes bevétel: a számviteli törvény 72–75. §, és 77. §-a, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 16. § (1)–(4), a 17 § (1)–(2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet I. fejezet 1., 2., 4., 5., 6., 9.,
10. pontjai, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 14. pontja szerint meghatározott
bevételek;
saját forrás: a pályázó által a támogatott fejlesztéshez biztosított pénzbeli önrész, amelybe az államháztartás
alrendszereibõl pályázati úton nyújtott támogatás nem számít be, kivéve a támogatást igénylõ költségvetési
szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra elõirányzott összeget;
számviteli bizonylat: a számviteli törvény 166. §-ában foglaltaknak megfelelõen elõállított bizonylatok;
tájfajta: a regionális, környezeti, helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió
által veszélyeztetett növényfajok honos fajtái; a szántóföldi növényfajok esetében a tájfajták állami elismerésérõl,
valamint vetõmagvaik elõállítási és forgalmazási feltételeirõl szóló miniszteri rendelet, a zöldségnövény fajok
esetében a zöldségnövény fajok tájfajtáinak és házikerti fajtáinak elismerésérõl, valamint vetõmagvaik elõállítási
és forgalomba hozatali feltételeirõl szóló miniszteri rendelet és a gyümölcsnövény fajok esetében a gyümölcs
tájfajták állami elismerésérõl, valamint szaporítóanyagaik elõállítási és forgalomba hozatali feltételeirõl szóló
miniszteri rendelet alapján;
támogatásra jogosult civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény alapján létrejött és közhasznúnak minõsülû társadalmi szervezet;
tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, kivett területként,
alrészletként kivett területként, vagy mezõgazdasági területként van nyilvántartva;
tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésû mezõgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági
épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú
földrészleten található), a település közigazgatási területén lévõ, vagy a – a közigazgatási egységtõl függetlenül –
a tanya 30 km-es körzetén belül található mûvelt termõföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit
kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei;
tanyai termék: a tanyagazdaságban elõállított mezõgazdasági termék;
tanyás település: az 1. mellékletben meghatározott települések;
tanyás térség: tanyás településekkel rendelkezõ, az 1. mellékletben meghatározott kistérségek;
tárgyi eszköz: a számviteli törvény 26. § (1) bekezdésében meghatározott eszközök;
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott település: a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve
az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 240/2006.
(XI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott település;
térségi tanyafejlesztési program: tanyás térségekben a tanyás külterületek átfogó fejlesztésére, a tanyai
gazdálkodás feltételeinek és a tanyai életkörülmények javítására irányuló, tanyafelmérést, külterületi fejlesztési
tervezést magában foglaló kistérségi fejlesztési program;
többcélú kistérségi társulás: a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján
létrejött önkormányzati társulás.

2. A támogatás jellege és célterületei
2. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhetõ, vissza nem térítendõ támogatás.
(2) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe
a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megõrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez
(a továbbiakban: 1. célterület), valamint
b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megõrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez
(a továbbiakban: 2. célterület).
(3) Az 1. célterület keretében az alábbi célokra igényelhetõ támogatás:
a) tanyai termékek piacra jutásának elõsegítése az alábbi alcélok szerint:
aa) tanyai termékek város-vidék együttmûködés keretében történõ piacra juttatása,
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tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi termelõi piacok létesítése,
fejlesztése,
ac) tanyai termékek értékesítését biztosító önkormányzati boltok létesítése, fejlesztése,
ad) tanyai termékek feltárása,
ae) tanyai termékek védjegy- és minõségtanúsítási rendszerének bevezetése, fejlesztése,
af) tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik piacra jutását segítõ, a termékeik feldolgozását, magasabb
hozzáadott értékét biztosító vertikális integrációk, önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékû feldolgozó
kapacitások létrehozása, fejlesztése,
ag) tanyagazdák számára nyújtott, a piacra jutást, a termelést és helyi feldolgozást, a közvetlen értékesítést
segítõ szolgáltatások biztosítása;
b) a tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek,
eszközök beszerzése;
c) a villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztés;
d) a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbiak szerint:
da) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése,
db) tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztése,
dc) mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezése, telemedicinai eszközök beszerzése tanyai lakosok
számára; valamint
e) térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása.
(4) A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhetõ támogatás:
a) tanyai lakóépület felújítása,
b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
d) karám, kerítés létesítése, felújítása,
e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
f) állatállomány kialakítása, bõvítése,
g) tanyagazdaságok energetikai megújítása,
h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,
i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése, valamint
j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékû eszközök beszerzése.
(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célokra nyújtott támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
általános de minimis rendelet) szerinti csekély összegû támogatásnak minõsül.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott célokra nyújtott támogatás az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági
termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december
20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezõgazdasági de minimis rendelet) szerinti csekély összegû
támogatásnak minõsül.

3. A támogatás igénybevételének feltételei
3. §

(1) Pályázat benyújtására jogosult:
a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplõ tanyás
települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, önkormányzatai által alapított non-profit gazdasági
társaságok, az 1. mellékletben szereplõ tanyás településeken bejegyzett és ott mûködõ civil szervezetek, tanyai
piacszövetkezetek, valamint az 1. mellékletben szereplõ tanyás térségekben mûködõ megyei agrárkamarák,
valamint megyei agrárkamarák által alapított non-profit gazdasági társaságok,
b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplõ tanyás
települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai, valamint többcélú kistérségi társulásai,
c) a 2. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplõ tanyás
települések önkormányzatai, önkormányzati konzorciumai és többcélú kistérségi társulásai,
d) a 2. § (3) bekezdés d) pont da), valamint dc) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az
1. mellékletben szereplõ tanyás települések önkormányzatai és többcélú kistérségi társulásai, egyházak,
támogatásra jogosult civil szervezetek,
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a 2. § (3) bekezdés d) pont db) alpontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén a tanyás térségekben
mûködõ tanyagondnoki feladatokat ellátó támogatásra jogosult civil szervezetek,
f) a 2. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés esetén az 1. mellékletben szereplõ tanyás
térségekben mûködõ többcélú kistérségi társulások.
(2) A 2. § (4) bekezdésében meghatározott célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására az
a mezõgazdasági tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki az
1. mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén
a) lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól kezdve életvitelszerûen – az
ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági
leszármazottja, vagy egyenes ági felmenõje, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévõ tanyán
él,
b) a tanyagazdaságban mezõgazdasági tevékenységet folytat, és
c) a 2011. évi összes bevételének legalább 50%-a mezõgazdasági tevékenységbõl származik és 2011-ben
a mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.
(3) A támogatás igénybevételének elõfeltétele, hogy a pályázó legkésõbb a pályázat benyújtásáig a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezõgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vetesse magát a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál
(a továbbiakban: MVH) és a nyilvántartásba vétel megtörténtét igazolja.
4. §

(1) Támogatás igénybevételére az a 3. § szerinti pályázó jogosult, aki nyilatkozatban kijelenti, hogy
a) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességû adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja –
vagy adók módjára behajtandó köztartozással,
b) a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs döntéssel
megállapított köztartozása,
c) a pályázat benyújtásakor nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetén
nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás
alatt, valamint
d) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és idõpontjának
nyilvánosságra hozatalához, és
e) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában
feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történõ felhasználásához
hozzájárul.
(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás
igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon
a) a pályázat benyújtását megelõzõ kettõ és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános de
minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás euróban kifejezett összegérõl, a támogatóról,
a támogatási, vagy egyéb szerzõdés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, valamint arról,
hogy a pályázat benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben nem
használta fel az általános de minimis rendeletben meghatározott 200.000 euró összegû támogatási keretét,
továbbá
b) arról, hogy a pályázat benyújtásának idõpontjában nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.
(3) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célterületre irányuló támogatásigénylés esetén a támogatás igénybevételének
további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon
a) a pályázat benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott
valamennyi, a mezõgazdasági de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás euróban
kifejezett összegérõl, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerzõdés számáról és a támogatástartalomról
szóló határozat számáról, valamint arról, hogy a pályázat benyújtását megelõzõ kettõ és a folyamatban lévõ
pénzügyi évben nem használta fel a mezõgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegû
támogatási keretét,
b) a pályázat benyújtásának idõpontjában nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak, továbbá
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arról, hogy az összes bevételének legalább 50%-a mezõgazdasági tevékenységbõl származik és 2011-ben
a mezõgazdasági tevékenységbõl származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

A 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén sem jogosult támogatás igénybevételére az a pályázó, aki a pályázat
benyújtását és a pályázat kiírását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszerébõl
támogatásban részesült és az elnyert támogatásról szóló szerzõdés rendelkezéseit, feltételeit megszegte,
a szerzõdésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

4. A támogatás forrása és mértéke
6. §

(1) A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet
XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 3. Agrár célelõirányzatok alcím,
5. Tanyafejlesztési Program jogcímcsoport céljaihoz rendelt, a pályázati felhívásban meghatározott,
a lebonyolításának költségeivel csökkentett keretösszeg.
(2) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a 2. § (4) bekezdésében meghatározott célokra igénybe vehetõ támogatás
összegét a pályázati felhívás kihirdetése hónapjának elsõ napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett
forint/euró árfolyam alapján kell euróban meghatározni.
(3) A célterületeken belül az egyes célokra igénybe vehetõ támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások
tartalmazzák.
(4) Az igényelhetõ támogatás mértéke
a) az 1. célterület esetében az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétõl,
vagy a pályázó által az elõírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem
számolható költségelemek szerepeltetésétõl függõen – legfeljebb 90%-a,
b) a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétõl, vagy
a pályázó által az elõírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható
költségelemek szerepeltetésétõl függõen – legfeljebb 75%-a.
(5) A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét is
tartalmazó fejlesztési összköltség alapján, ha a pályázónak a támogatásból megvalósított cél kapcsán ÁFA
visszaigénylési joga nincs.

5. A pályázat benyújtása
7. §

(1) Az egyes célterületekre vonatkozóan külön pályázati felhívás és pályázati adatlap készül, amelyeket az agrárpolitikáért
és agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követõen a miniszter által
vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati portálon és a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NAKVI) a saját honlapján – e rendelet hatálybalépését követõ
10 naptári napon belül – tesz közzé.
(2) A pályázatokat az elektronikus felületen kitöltött pályázati adatlapon – a pályázati felhívásban megadott határidõig és
módon, az abban elõírt tartalommal és mellékletekkel – a NAKVI részére 1 eredeti és 2 másolati példányban kell
benyújtani.
(3) Az egyes célterületeken belül egy pályázó egy célra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.
(4) A NAKVI a formai vagy tartalmi szempontból hiányosan benyújtott pályázatok tekintetében, a pályázatok beérkezését
követõ 15 naptári napon belül, egy alkalommal, 10 naptári napos határidõ tûzésével hiánypótlásra szólítja fel
a pályázót.

6. A pályázat elbírálása
8. §

(1) A miniszter a pályázatokra vonatkozó döntés elõkészítése érdekében véleményezõ szervként szakértõkbõl álló Bíráló
Bizottságot állít fel. A Bíráló Bizottság tagjait a miniszter kéri fel, és mûködési rendjét a miniszter állapítja meg.
(2) A pályázatok értékelése az 1. célterület esetében a 2. mellékletben, a 2. célterület esetében a 3. mellékletben
meghatározott pontozási rendszer szerint történik. Az értékelést a NAKVI végzi, amely az értékelésrõl tájékoztatja
a Bíráló Bizottságot.
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(3) A NAKVI a 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel ellenõrzéséhez szükséges adatok beszerzése érdekében
a pályázatok beérkezését követõ 15 naptári napon belül az MVH részére továbbítja a pályázó alábbi adatait:
a) pályázó neve, születési neve,
b) pályázó lakhelye vagy székhelye,
c) pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d) pályázó regisztrációs száma.
(4) Az MVH – a pályázó hozzájárulása alapján – a pályázó szabad mezõgazdasági de minimis támogatási keretérõl
– a (3) bekezdés szerinti adatok kézhezvételétõl számított 5 naptári napon belül – tájékoztatja a NAKVI-t.
(5) A Bíráló Bizottság – a NAKVI (2) bekezdés szerinti értékelése alapján – a pályázatok között rangsort állít fel, és
támogatási javaslatot tesz a miniszter részére.
(6) A támogatásra vonatkozó döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján és bevonásával a miniszter hozza meg, és
döntésérõl értesíti a NAKVI-t.
(7) A pályázatokat a benyújtási határidõ utolsó napját követõ 60 naptári napon belül kell elbírálni. A támogatási döntés az
igényeltnél alacsonyabb mértékû támogatás megítélésére is vonatkozhat. Az igényeltnél alacsonyabb mértékû
támogatás megítélése esetén – pályázati céltól függõen – a pályázónak lehetõsége van a pályázati tartalmat az
igényelt és az odaítélt támogatás különbségének összegével arányosan csökkenteni.
(8) A támogatási döntésrõl – annak meghozatalát követõ 15 naptári napon belül – a NAKVI írásban értesíti a pályázót.
(9) A nyertes pályázók névsorát, az elnyert támogatás összegét és jogcímének megnevezését a minisztérium
a kormányzati portálon, a NAKVI a saját honlapján a döntést követõ 15 naptári napon belül közzéteszi, és ezzel
egyidejûleg értesítést küld az MVH részére az alábbi adattartalommal:
a) nyertes pályázó neve, születési neve,
b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d) nyertes pályázó regisztrációs száma,
e) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
f) a nyertes pályázó részére támogatási célonként megítélt támogatás forintban és euróban meghatározott
összege.
9. §

(1) A nyertes pályázóval a miniszter – a támogatási döntésrõl szóló értesítés megküldését követõ 30 naptári napon belül –
hatósági szerzõdést köt, amelyben meghatározza a támogatás igénybevételének és felhasználásának részletes
feltételeit. A szerzõdéskötésre vonatkozó határidõ egy alkalommal, legfeljebb 30 naptári nappal meghosszabbítható.
(2) A nyertes pályázó a pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmat a hatósági szerzõdés megkötését
követõen – a NAKVI felé történõ bejelentési kötelezettsége mellett – legfeljebb egy alkalommal, a miniszter elõzetes
jóváhagyásával módosíthatja. A módosításra vonatkozó bejelentést az azt kiváltó ok felmerülését követõ 5 naptári
napon belül, de legfeljebb a fejlesztés teljes megvalósulását megelõzõ 60 napig lehet bejelenteni.
(3) A hatósági szerzõdés pályázatban foglalt megvalósításra vonatkozó tartalmi módosítása – támogatási elõleg
igénylése esetén – csak a támogatási elõlegnek a nyertes pályázó számlaszámára történõ megérkezését megelõzõ
idõpontban kezdeményezhetõ.
(4) A pályázati felhívásban elõírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a hatósági
szerzõdésben foglaltak szerinti megvalósítási határidõn belül, de legkésõbb 2013. április 30-ig kell teljesíteni.

7. Támogatási elõleg
10. §

(1) Az elnyert támogatás legfeljebb 25%-os mértékéig – a szerzõdésben rögzített feltételek szerint – támogatási elõleg
nyújtható. Az elnyert támogatás elõleg feletti része csak az elõleggel történõ teljes, elfogadott elszámolás és
a fejlesztés megvalósulását követõen benyújtott elszámolás elfogadása után folyósítható. A nyertes pályázónak az
elõleggel való elszámolást, annak teljes felhasználását követõ 30 naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az
elszámoláshoz mellékelni kell a támogatásra jogosult saját nevére szóló számviteli bizonylatainak egy, az eredetivel
mindenben megegyezõ másolati példányát, valamint az azokhoz kapcsolódó, a pályázati felhívásokban közzétett
számlaösszesítõ nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számviteli bizonylatokat a támogatási intenzitás
figyelembevételével a nyertes pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerzõdés számát, valamint
külön a támogatási elõleg terhére és külön a támogatási elõlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt
összeget. Az elõleggel történõ elszámolás elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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(2) Amennyiben a nyertes pályázó a támogatási elõleg felhasználásával a teljes támogatási tartalmat megvalósította,
akkor lehetõsége van a támogatási elõleggel történõ elszámolás során a teljes támogatási összeggel is egyidejûleg
elszámolni.
(3) Elõlegfizetés esetén a NAKVI elõlegfizetési utasítást küld – a hatósági szerzõdés megkötését követõ 8 naptári napon
belül – az MVH részére az alábbi adattartalommal:
a) nyertes pályázó neve, születési neve,
b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,
d) nyertes pályázó regisztrációs száma,
e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerzõdés iktatószáma,
f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként összesen megállapított támogatás forintban és euróban
meghatározott összege, valamint
h) a megállapított támogatásból támogatási célonként kifizetendõ elõleg forintban és euróban meghatározott
összege.
(4) Az MVH a forrás rendelkezésre állása esetén – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás
kézhezvételétõl számított 15 naptári napon belül, ellenkezõ esetben a forrás rendelkezésre állását követõ 15 naptári
napon belül gondoskodik az elõleg – nyertes pályázó Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe
bejelentett fizetési számlaszámára történõ – átutalásáról.

8. A támogatás elszámolása és kifizetése
11. §

(1) A támogatás tekintetében azon költségek számolhatók el, amelyek:
a) a támogatott fejlesztés megvalósításához nélkülözhetetlenek, ahhoz közvetlenül kapcsolódnak és a pályázat
összeállításakor a pályázó azokat, mint költségelemeket szerepeltette a pályázati adatlapján, valamint azok
összhangban vannak a számviteli törvénnyel;
b) a nyertes pályázónál ténylegesen felmerült költségként keletkeznek, és amelyek teljesülése számviteli
bizonylattal igazolható és ellenõrizhetõ;
c) a fejlesztés elõkészítésében és megvalósításában résztvevõk, kizárólag a fejlesztés elõkészítési és megvalósítási
feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegû költségek (munkabér és járulékai, utazási költségek),
valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegû ráfordítások és anyagköltségek, amelyek
a munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerzõdéssel, munkaköri leírással, munkaidõ-nyilvántartással,
bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon – keletkeztek;
d) a miniszter támogatási döntésérõl szóló értesítés kézhezvételének napjától a fejlesztés befejezésének a hatósági
szerzõdésben foglalt idõpontjáig keletkeztek; valamint
e) a 2. § (4) bekezdésben meghatározott célok esetében felmerülõ, az állattartó építmények építésügyi hatósági
engedélyezési eljárásában az ezen építmények környezetre gyakorolt hatásának szakhatósági vizsgálata során
felmerülõ, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási
díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet VI. táblázatában foglaltak szerinti igazgatási díj.
(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt képez – a megítélt támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig – a fejlesztés
elõkészítésében résztvevõk, kizárólag a fejlesztés elõkészítési feladatait ellátók munkájához kapcsolódó személyi
jellegû költségek (munkabér és járulékai, utazási költségek), valamint az ezen munka során igénybevett anyagi jellegû
ráfordítások és anyagköltségek, amelyek a munkaidejükben – munka- vagy megbízási szerzõdéssel, munkaköri
leírással, munkaidõ-nyilvántartással, bérkartonnal és számviteli bizonylattal alátámasztva és igazolt módon –
a pályázatnak a NAKVI részére történõ postára adásának idõpontjáig keletkeztek.

12. §

(1) A támogatásra jogosultnak a pénzügyi és szakmai elszámolást a fejlesztésnek a hatósági szerzõdésben foglalt
befejezési idõpontját követõ 15 naptári napon belül kell benyújtania a NAKVI-hoz. Az elszámoláshoz mellékelni kell
a nyertes pályázó saját nevére szóló számviteli bizonylatainak egy, az eredetivel mindenben megegyezõ másolati
példányát, az azokhoz kapcsolódó, a pályázati felhívásokban közzétett számlaösszesítõ nyomtatványt és a pályázati
felhívásokban közzétett szakmai beszámoló nyomtatványt. Az elszámoláshoz szükséges eredeti számlákat a nyertes
pályázónak záradékolnia kell, amelynek tartalmaznia kell a szerzõdés számát, valamint külön a támogatási elõleg
terhére és külön a támogatási elõlegen túl fennmaradó támogatás terhére elszámolt összeget. Az elszámolás
elmulasztása esetén az intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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(2) Ha a nyertes pályázónak a támogatásból megvalósított fejlesztés kapcsán ÁFA visszaigénylési joga nincs, akkor
a támogatás alapjának kiszámítása a bruttó költségek alapján történik.
(3) A NAKVI a jogosultságot a nyertes pályázó által benyújtott számlák, bizonylatok és dokumentumok alapján ellenõrzi és
dönt a kifizetésrõl, vagy, ha a nyertes pályázó a részére teljesített elõleggel történõ elszámolást elmulasztotta, dönt az
intézkedésben való jogosulatlan részvételrõl. Jogosultság megállapítása esetén a NAKVI a hatósági szerzõdésre
hivatkozva – a döntéshozatalt követõ 8 naptári napon belül – kifizetési utasítást küld az MVH részére az alábbi
adattartalommal:
a) nyertes pályázó neve, születési neve,
b) nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) nyertes pályázó adószáma, vagy adóazonosító jele,
d) nyertes pályázó regisztrációs száma,
e) a nyertes pályázóval kötött hatósági szerzõdés iktatószáma,
f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g) a nyertes pályázó részére támogatási célonként kifizetendõ támogatás az elõlegként folyósított támogatás
összege, valamint
h) az összesen megállapított támogatás forintban és euróban meghatározott összege.
(4) A 2. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági
szerzõdésbe bele kell foglalni a támogatás összegérõl és annak általános de minimis jellegérõl szóló tájékoztatást.
A hatósági szerzõdésben utalni kell az általános de minimis rendeletnek a 2. § (5) bekezdésben feltüntetett címére, az
Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét
támogatástartalomban (euróban) kifejezve.
(5) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén a hatósági szerzõdésbe bele kell
foglalni a támogatás összegérõl és annak mezõgazdasági de minimis jellegérõl szóló tájékoztatást. A hatósági
szerzõdésben utalni kell a mezõgazdasági de minimis rendeletnek a 2. § (6) bekezdésben feltüntetett címére, az
Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továbbá meg kell határozni a támogatás összegét
támogatástartalomban (euróban) kifejezve.
(6) Az MVH a forrás rendelkezésre állása esetén – a Tv. 60. §-ában foglaltakra is figyelemmel – a kifizetési utasítás
kézhezvételétõl számított 15 naptári napon belül, ellenkezõ esetben a forrás rendelkezésre állását követõ 15 naptári
napon belül gondoskodik a támogatásnak a nyertes pályázó Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási
Rendszerbe bejelentett fizetési számlaszámára történõ átutalásáról.

9. A támogatás nyilvántartása és ellenõrzése
13. §

(1) A 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában
az általános de minimis rendelet 3. cikk 3. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.
(2) A 2. § (4) bekezdésben meghatározott célra irányuló fejlesztés támogatása esetén e rendelet vonatkozásában
a mezõgazdasági de minimis rendelet 4. cikk 5. pontja szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.

14. §

(1) Az e rendelet szerinti intézkedésekkel összefüggõ ellenõrzések lefolytatásáról a NAKVI gondoskodik. A NAKVI
a támogatott pályázatok 5%-át 2013. december 31-ig a megvalósulás helyszínén köteles ellenõrizni.
(2) A NAKVI az intézkedésben való jogosulatlan részvétel megállapítása esetén – a visszafizetés elrendelésérõl szóló
határozat alapján – tájékoztatja az MVH-t az alábbi adattartalom megküldésével:
a) a nyertes pályázó neve, születési neve,
b) a nyertes pályázó lakóhelye vagy székhelye,
c) a nyertes pályázó regisztrációs száma,
d) nyertes pályázó adószáma vagy adóazonosító jele,
e) a jogosulatlan igénybevételrõl szóló határozat iktatószáma és kelte,
f) a támogatási cél vagy célok megnevezése,
g) a nyertes pályázótól támogatási célonként visszakövetelendõ támogatás forintban és euróban meghatározott
összege,
h) a Tv 69. § (5) bekezdésének megfelelõen számított kamat forintban meghatározott összege.
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10. Záró rendelkezés
15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelethez
Tanyás települések és térségek felsorolása
(Duna-Tisza közi Homokhátsághoz tartozó, és Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék, és Pest megye alföldi kistérségeinek azon települései, amelyek az Országos
Területfejlesztési Koncepció tanyás térség besorolása szerint legalább 2% és legalább 200 fõ külterületi népességgel
rendelkeznek, valamint ezen megyék tanyagondnoki szolgálatot mûködtetõ települései, amelyek legalább 2%
külterületi népességgel rendelkeznek)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

A

B

Település

Kistérség

Abony
Ágasegyháza
Akasztó
Albertirsa
Algyõ
Ásotthalom
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Baja
Baks
Balástya
Balkány
Ballószög
Balotaszállás
Bátorliget
Békés
Békéscsaba
Békésszentandrás
Besenyszög
Biri
Bócsa
Bocskaikert
Bordány
Borota
Bugac
Bugacpusztaháza
Bugyi
Cegléd
Ceglédbercel
Cibakháza
Csabacsûd

Ceglédi
Kecskeméti
Kiskõrösi
Ceglédi
Szegedi
Mórahalomi
Bácsalmási
Bácsalmási
Bajai
Kisteleki
Kisteleki
Nagykállói
Kecskeméti
Kiskunhalasi
Nyírbátori
Békési
Békéscsabai
Szarvasi
Szolnoki
Nagykállói
Kiskõrösi
Hajdúhadházi
Mórahalomi
Jánoshalmai
Kiskunfélegyházai
Kiskunfélegyházai
Gyáli
Ceglédi
Ceglédi
Kunszentmártoni
Szarvasi
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

•
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Csanytelek
Császártöltés
Csemõ
Csengele
Csengõd
Cserkeszõlõ
Csikéria
Csólyospálos
Csongrád
Dabas
Dánszentmiklós
Debrecen
Délegyháza
Derekegyház
Dóc
Domaszék
Dömsöd
Dunafalva
Ebes
Eperjes
Érpatak
Érsekhalma
Fábiánsebestyén
Farmos
Felgyõ
Felsõlajos
Forráskút
Fülöp
Fülöpháza
Fülöpjakab
Fülöpszállás
Gátér
Gemzse
Görbeháza
Gyomaendrõd
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúdorog
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Harkakötöny
Helvécia
Hernád
Hodász
Hódmezõvásárhely
Homokmégy
Hosszúpályi
Imrehegy
Inárcs
Izsák
Jakabszállás
Jánoshalma
Jászberény

Csongrádi
Kiskõrösi
Ceglédi
Kisteleki
Kiskõrösi
Kunszentmártoni
Bácsalmási
Kiskunmajsai
Csongrádi
Dabasi
Ceglédi
Debreceni
Ráckevei
Szentesi
Szegedi
Szegedi
Ráckevei
Bajai
Hajdúszoboszlói
Szentesi
Nagykállói
Bajai
Szentesi
Nagykátai
Csongrádi
Kecskeméti
Mórahalomi
Hajdúhadházi
Kecskeméti
Kiskunfélegyházai
Kiskõrösi
Kiskunfélegyházai
Vásárosnaményi
Polgári
Szarvasi
Gyulai
Hajdúböszörményi
Hajdúböszörményi
Hajdúböszörményi
Hajdúhadházi
Kiskunhalasi
Kecskeméti
Dabasi
Mátészalkai
Hódmezõvásárhelyi
Kalocsai
Derecske-Létavértesi
Kiskõrösi
Dabasi
Kiskõrösi
Kecskeméti
Jánoshalmai
Jászberényi
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Jászfelsõszentgyörgy
Jászkarajenõ
Jászszentandrás
Jászszentlászló
Kaba
Kállósemjén
Kálmánháza
Kamut
Karcag
Kardos
Kardoskút
Kaskantyú
Kecel
Kecskemét
Kelebia
Kéleshalom
Kenderes
Kerekegyháza
Kétpó
Kétsoprony
Kiskõrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunlacháza
Kiskunmajsa
Kistelek
Kisszállás
Kocsér
Komádi
Kondoros
Kótaj
Kömpöc
Kunadacs
Kunbaracs
Kunfehértó
Kunpeszér
Kunszállás
Kunszentmárton
Kunszentmiklós
Ladánybene
Lajosmizse
Lakitelek
Lõkösháza
Madaras
Magy
Mártély
Medgyesegyháza
Mezõberény
Mezõhegyes
Mezõtúr
Mikebuda
Mikepércs
Monor

Jászberényi
Ceglédi
Jászberényi
Kiskunmajsai
Püspökladányi
Nagykállói
Nyíregyházai
Békési
Karcagi
Szarvasi
Orosházai
Kiskõrösi
Kiskõrösi
Kecskeméti
Kiskunhalasi
Jánoshalmai
Karcagi
Kecskeméti
Mezõtúri
Békéscsabai
Kiskõrösi
Kiskunfélegyházai
Kiskunhalasi
Ráckevei
Kiskunmajsai
Kisteleki
Kiskunhalasi
Ceglédi
Berettyóújfalui
Szarvasi
Nyíregyházai
Kiskunmajsai
Kunszentmiklósi
Kecskeméti
Kiskunhalasi
Kunszentmiklósi
Kiskunfélegyházai
Kunszentmártoni
Kunszentmiklósi
Kecskeméti
Kecskeméti
Kecskeméti
Gyulai
Bácsalmási
Baktalórántházai
Hódmezõvásárhelyi
Mezõkovácsházai
Békési
Mezõkovácsházai
Mezõtúri
Ceglédi
Debreceni
Monori
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143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
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163
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168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
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Monorierdõ
Mórahalom
Móricgát
Murony
Nagycserkesz
Nagyhalász
Nagykálló
Nagykáta
Nagykereki
Nagykõrös
Nagymágocs
Nagyrév
Nagyvarsány
Nyáregyháza
Nyárlõrinc
Nyársapát
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyíregyháza
Nyírmártonfalva
Nyírpazony
Nyírtelek
Ócsa
Ópusztaszer
Orgovány
Orosháza
Öregcsertõ
Örkény
Örménykút
Öttömös
Páhi
Pálmonostora
Pátroha
Petõfiszállás
Pilis
Pirtó
Pusztaföldvár
Pusztamérges
Pusztaszer
Pusztavacs
Ráckeve
Ramocsaháza
Rém
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Sarkadkeresztúr
Solt
Soltszentimre
Soltvadkert
Szabadkígyós
Szabadszállás

Monori
Mórahalomi
Kiskunmajsai
Békési
Nyíregyházai
Ibrány-Nagyhalászi
Nagykállói
Nagykátai
Berettyóújfalui
Ceglédi
Szentesi
Kunszentmártoni
Vásárosnaményi
Monori
Kecskeméti
Ceglédi
Hajdúhadházi
Hajdúhadházi
Hajdúhadházi
Nyíregyházai
Hajdúhadházi
Nyíregyházai
Nyíregyházai
Gyáli
Kisteleki
Kecskeméti
Orosházai
Kalocsai
Dabasi
Szarvasi
Mórahalomi
Kiskõrösi
Kiskunfélegyházai
Kisvárdai
Kiskunfélegyházai
Monori
Kiskunhalasi
Orosházai
Mórahalomi
Kisteleki
Dabasi
Ráckevei
Baktalórántházai
Bajai
Szegedi
Mórahalomi
Szegedi
Sarkadi
Kalocsai
Kiskõrösi
Kiskõrösi
Békéscsabai
Kunszentmiklósi
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

Szakmár
Szank
Szarvas
Szatymaz
Szeghalom
Szegvár
Székkutas
Szelevény
Szentes
Szentkirály
Szentmártonkáta
Szerep
Tabdi
Táborfalva
Tápiószõlõs
Tarhos
Tatárszentgyörgy
Tázlár
Telekgerendás
Terem
Tiszaalpár
Tiszacsege
Tiszajenõ
Tiszakécske
Tiszakóród
Tiszakürt
Tiszasüly
Tiszaszentimre
Tiszatelek
Tiszavárkony
Tompa
Tótkomlós
Tömörkény
Törtel
Túrkeve
Tuzsér
Újfehértó
Újhartyán
Újlengyel
Újléta
Újszentmargita
Újszilvás
Üllés
Vámospércs
Városföld
Vasad
Veresegyház
Zákányszék
Zsana
Zsombó

Kalocsai
Kiskunmajsai
Szarvasi
Szegedi
Szeghalomi
Szentesi
Hódmezõvásárhelyi
Kunszentmártoni
Szentesi
Kecskeméti
Nagykátai
Püspökladányi
Kiskõrösi
Dabasi
Ceglédi
Békési
Dabasi
Kiskõrösi
Békéscsabai
Nyírbátori
Kiskunfélegyházai
Balmazújvárosi
Szolnoki
Kecskeméti
Fehérgyarmati
Kunszentmártoni
Szolnoki
Tiszafüredi
Ibrány-Nagyhalászi
Szolnoki
Kiskunhalasi
Orosházai
Csongrádi
Ceglédi
Mezõtúri
Záhonyi
Nagykállói
Dabasi
Dabasi
Hajdúhadházi
Polgári
Ceglédi
Mórahalomi
Hajdúhadházi
Kecskeméti
Monori
Veresegyházi
Mórahalomi
Kiskunhalasi
Szegedi
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2. melléklet a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelethez
Értékelési szempontrendszer az 1. célterület esetében benyújtott pályázatokhoz
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

A

B

Értékelési szempont

Max.
pont

C

D

Értékelési szempontok kategóriák szerint

Adható
pont

A fejlesztés bemutatása
Kedvezményezett térségek közé besorolt
3
Leghátrányosabb helyzetû kistérségbõl
kistérségbõl nyújtották-e be a pályázatot?
Hátrányos helyzetû kistérségbõl
Nem
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
1
Igen
szempontból elmaradott, illetve az országos
Nem
átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településrõl
nyújtották-e be a pályázatot?
A település 2011. évi lakosságszáma,
3
< 1000 fõ
ahonnan a pályázatot benyújtották?
1000 – 2000 fõ
2001- 5000 fõ
> 5000 fõ
A település a most megpályázott támogatási
2
Igen
célra a 2011. évi Tanyafejlesztési Program
Nem
során is nyújtott be pályázatot, melyet
a pályázatkezelõ a formai ellenõrzés és
a jogosultsági szempontok vizsgálata után
befogadott, amelyrõl ki is értesítették,
azonban forráshiányra hivatkozva végül
mégsem részesült pozitív támogatási
döntésben.
A település kistérségére vonatkozóan
3
Igen
készítettek-e a 2011. évi program kiírásának
Nem
keretén belül Térségi tanyafejlesztési
programot?
Hány tanyát érint a fejlesztés?
5
> 100 tanyát érint a fejlesztés
51 – 100 tanyát érint a fejlesztés
10 – 50 tanyát érint a fejlesztés
< 10 tanyát érint a fejlesztés
Hány állandó tanyai lakost érint a fejlesztés?
5
> 200 tanyai lakost érint a fejlesztés
101 – 200 tanyai lakost érint a fejlesztés
50-100 tanyai lakost érint a fejlesztés
< 50 tanyai lakost érint a fejlesztés
A 60 év feletti állandó tanyai lakosok aránya
5
A célcsoport > 50%-a 60 év feletti
a fejlesztés célcsoportján belül?
A célcsoport 25-50%-a 60 év feletti
A célcsoport < 25%-a 60 év feletti
A 18 év alatti állandó tanyai lakosok aránya
5
A célcsoport > 50%-a 18 év alatti
a fejlesztés célcsoportján belül?
A célcsoport 25-50%-a 18 év alatti
A célcsoport < 25%-a 18 év alatti
Indokolt-e a fejlesztés a tanyavilág részletes
3
A fejlesztés egyértelmûen indokolt
bemutatása alapján?
A fejlesztés kifogásokkal indokolt
A fejlesztés alig indokolt

3
1
0
1
0

3
2
1
0
2
0

3
0

5
3
2
1
5
3
2
1
5
3
1
5
3
1
3
1
0
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33

34

35

36

37
38
39
40

41

42
43
44
45
46
47
48
49

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e
a választott fejlesztés a probléma
megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? Egymásra épülõ fejlesztés
sorozatról van-e szó? A bemutatás mennyire
részletes? Kitér-e a technológia
bemutatására? Ha releváns, kitér-e a mûszaki
bemutatásra?

2
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A bemutatás részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés teljes mértékben
megfelelõnek tûnik a probléma
megoldására, valamint technológiai, mûszaki
fejlesztés esetén kitér annak részletes
bemutatására.
A bemutatás nem részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés nem tûnik teljes
mértékben megfelelõnek a probléma
megoldására, vagy technológiai, mûszaki
fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes
bemutatására.
3
Egymásra épülõ fejlesztésekrõl van szó: vagy
több célra is pályázik, vagy több eszközt
szerez be, vagy építési munkálatok mellett
eszközbeszerzésre is pályázik.
Nem egymásra épülõ fejlesztésekrõl van szó:
csak egy célra pályázik, csak egy eszközt
szerez be, csak építési munkálatra pályázik.
Technológiai, mûszaki fejlesztés esetén
kitérnek annak részletes bemutatására.
A tanyai termékek piacra jutásának elõsegítése
Van-e már valamilyen szervezeti elõzménye
2
Igen
a fejlesztésnek?
Nem
A szervezet erõforrásainak bemutatása.
2
A szervezetnek már jól mûködõ
Infrastrukturális feltételek, kapacitások,
infrastrukturális erõforrásai, kapacitásai
foglalkoztatás.
vannak, embereket ideiglenesen, vagy
állandóan foglalkoztat.
A szervezetnek még nincsenek jól mûködõ
infrastrukturális erõforrásai, kapacitásai,
embereket nem foglalkoztat sem
ideiglenesen, sem állandóan.
Hány tanyagazdaságot kapcsol be
4
> 50 tanyagazdaságot
a fejlesztésbe?
31 – 50 tanyagazdaságot
11 – 30 tanyagazdaságot
< 10 tanyagazdaságot
Hány féle tanyai termék piacra jutásához
4
>30 tanyai termék
járul hozzá?
21 – 30 tanyai termék
10 – 20 tanyai termék
< 10 tanyai termék

2

0

3

1

2
0
2

1

4
3
2
1
4
3
2
1
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57
58
59
60
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80
81
82
83
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Hány pályázati célra pályázik? Komplexitás
megjelenése?

7

Tanyai termékek város-vidék együttmûködés
1
keretében történõ piacra juttatása.
Tanyai termékek értékesítését biztosító
1
önkormányzati fenntartású helyi piacok
létesítésére, fejlesztésére.
Tanyai termékek értékesítését biztosító
1
önkormányzati boltok létesítésére,
fejlesztésére.
Tanyai termékek feltárására.
1
Tanyai termékek védjegy- és
1
minõségtanúsítási rendszerének
bevezetésére, fejlesztésére.
A tanyagazdaságokat összefogó, a termékeik
1
piacra jutását segítõ, a termékeik
feldolgozását, magasabb hozzáadott értékét
biztosító vertikális integrációk,
önkormányzati tulajdonú helyi, kisléptékû
feldolgozó kapacitások létrehozására,
fejlesztésére.
A tanyagazdák számára nyújtott, a piacra
1
jutást, a termelést és helyi feldolgozást,
a közvetlen értékesítést segítõ szolgáltatások
biztosítására.
Készült-e már megvalósíthatósági
1
Igen
1
tanulmány, üzleti terv?
Nem
0
A tanyás térségek külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító vontatott
munkagépek, eszközök beszerzése
Hány település külterületi útjait fogja
3
> 2 település
3
karbantartani, rendszeres felújítási
2 település
2
munkálatait végezni?
1 település
1
Van-e tapasztalata útfelújítási, karbantartási
2
Igen
2
munkálatokban?
Nem
1
Rendelkezik-e már valamilyen géppel,
2
Igen
1
eszközzel útfelújítási, karbantartási
Nem
2
munkálatokra?
A helyi tanyagazdák valamilyen géppel,
3
Igen
3
eszközzel hozzájárulnak-e az útfelújítási,
Nem
1
karbantartási munkálatokhoz?
Milyen hosszúságú útszakasz rendszeres
10 > 50 km
10
karbantartását fogja végezni?
21 – 50 km
6
11 – 20 km
4
< 10 km
2
A villany nélküli tanyák energiaellátását biztosító önkormányzati fejlesztések
Megújuló energiaforrással fogja-e
5
Igen
5
megvalósítani a fejlesztést?
Nem
0
Mobil eszközt telepítenek-e a fejlesztés
5
Igen
5
során?
Nem
0
A fejlesztéssel érintett állandó tanyai lakosok
6
>=25%
6
hány százaléka 14 éven aluli gyermek?
<25%
3
Nincs 14 éven aluli gyermek
1
A fejlesztésben résztvevõ állandó tanyai
4
>50%
4
lakosok hány százaléka részesül rendszeres
30-50%
2
szociális támogatásban?
<25%
1
A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése
Hány tanyagondnoki szolgálatot fejleszt?
5
> 2 tanyagondnoki szolgálatot
5
2 tanyagondnoki szolgálatot
3
1 tanyagondnoki szolgálatot
1
A tanyagondnoki szolgálat, szervezet
5
A szervezetnek már jól mûködõ
5
erõforrásainak bemutatása. Infrastrukturális
infrastrukturális erõforrásai, kapacitásai
feltételek, kapacitások, foglalkoztatás.
vannak, állandóan foglalkoztat embereket.
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90

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
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119
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121
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123
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126
127

128

129

130

•

2012. évi 82. szám

A szervezetnek már vannak mûködõ
infrastrukturális erõforrásai, kapacitásai, csak
ideiglenesen foglalkoztat embereket.
A szervezetnek nincsenek infrastrukturális
erõforrásai, kapacitásai, nem foglalkoztat
ideiglenesen sem embereket.
A pályázat tartalmazza-e esélyegyenlõségi
3
Igen
programok megvalósítását?
Nem
A fejlesztés után bõvülni fog-e az ellátott
7
Igen, > 50%-kal
tanyák, tanyasi emberek köre?
Igen, 21 – 50%-kal
Igen, < 20%-kal
Nem
Térségi tanyafejlesztési programok kidolgozása
Rendelkezik-e már nyilvántartott
2
Igen
adatbázissal a tanyáiról?
Nem
Korábban végeztek-e már felmérést
3
Igen
a tanyákról, vannak-e tervi elõzmények?
Nem
Szándékoznak-e közösségi részvételen
5
Igen
alapuló tervezést végrehajtani?
Nem
A kistérség minden településére elvégzik-e el
5
Igen
a felmérést?
Nem, de legalább a felére
Nem, kevesebb, mint a felére
Hány ha külterületen fogja elvégezni
5
> 500 ha
a felmérést?
100 – 500 ha
< 100 ha
Partnerség, fejlesztési tervekkel való összhang
A megvalósításban részt vevõ kistérségek
3
legalább 3 kistérség
száma?
1 – 2 kistérség
A megvalósításban részt vevõ települések
5
legalább 5 település
száma?
2 – 4 település
1 település
A megvalósításban résztvevõ partnerek
3
> 3 partner
száma?
1 – 3 partner
nincs partner
A megvalósítás során alkalmaznak-e
3
Igen
önkéntes, közösségi munkát?
Nem
A megvalósítás során alkalmaznak-e
3
Igen
közmunkát?
Nem
Illeszkedik-e a fejlesztés kistérségi, vagy
3
Igen és ezeket kifejtve látszik a relevancia.
települési fejlesztési tervekhez?
Igen, de ezeket nem fejti ki részletesen, nem
látszik a relevancia.
Nem
A fejlesztés eredményei, hatásai
A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e
3
A fejlesztésnek legalább kettõ pozitív és
a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint?
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy
Milyen mértékû a pénzügyi, piaci,
szolgáltatási eredménye van, és ezeket
gazdálkodási, foglalkoztatási, szolgáltatási
igyekszik számszerûsíteni.
eredménye? Ezekre részletesen kitér-e
A fejlesztésnek legalább kettõ pozitív és
a pályázó, igyekszik-e ezeket
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
számszerûsíteni? Valóban várható-e akkora
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy
eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?
szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem
számszerûsíti.
A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns
pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredményét jelöli.
A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy
foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredménye, vagy amit megadnak nem
releváns.

3

1

3
1
7
5
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A fejlesztésnek van releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre? Részletezi-e ezt
a pályázó?

3

A fejlesztésnek van releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre, amelyet
a pályázó részletesen bemutat.
A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre, vagy
a felsoroltak nem megalapozottak,
egyáltalán nem részletezettek.
A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása
3
A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív
a környezetre? A pályázó megfelelõen
környezeti hatása.
fellép-e ez ellen?
A fejlesztésnek van közvetlen negatív
környezeti hatása, de ez ellen megpróbál
hatékonyan fellépni a pályázó.
A fejlesztésnek van negatív környezeti
hatása, és ez ellen nem, vagy nem
megfelelõen lép fel a pályázó.
A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata, kihasználtsága
Biztosított-e hosszútávon a fejlesztés
3
A fejlesztés hosszú távú fenntartása
fenntartása? Van-e erre pénzügyi fedezet?
biztosított, erre van piaci fedezet. Sem
Van-e a fejlesztésnek akár a kivitelezésben,
a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás
akár a fenntartásban kockázata, ennek
fenntartásának nincs semmilyen elõre
mekkora a valószínûsége és a mértéke? Ezek
látható kockázata.
kezelésére felkészült-e a pályázó?
A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem
teljesen biztosított. Vannak elõre látható
kivitelezési, gazdálkodás fenntartási
kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.
A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínûségû elõre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak,
de ezek kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínûségû elõre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak,
és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült,
nem tud rá hiteles alternatívát adni.
A várható kihasználtság mértéke? A
3
A kihasználtság indokolja a beruházást. A
kihasználtság mértéke indokolja-e
bemutatás részletes. A jövõben várhatóan
a beruházást? Részletes-e a bemutatás? A
tovább fog növekedni a kihasználtság.
jövõben fog-e tovább növekedni
A kihasználtság mértéke nem egyértelmûen
a kihasználtság?
indokolja a beruházást, vagy a bemutatás
nem elég részletes. A jövõben várhatóan
stagnálni fog a kihasználtság.
Költségvetés, forrásszerkezet
Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelezõ
2
A saját forrás a kötelezõ minimumnál
minimum, vagy több?
legalább 20%-kal nagyobb.
A saját forrás csak a kötelezõ minimum.
Saját forrás összetétele? Hitel nélkül képes-e
3
A saját forrást teljes egészében hitel nélkül
fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora
fedezi.
rész hitel?
A saját forrás felét nem haladja meg a hitel
mértéke.
A saját forrás felét meghaladja a hitel
mértéke.
Maximálisan elérhetõ pontszám

3

0

3
1
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2
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0
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3. melléklet a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelethez
Értékelési szempontrendszer a 2. célterület esetében benyújtott pályázatokhoz

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A

B

C

D

Értékelési szempont

Max.
pont

Értékelési szempontok kategóriák szerint

Adható
pont

A tanya és a gazdaság általános állapota, bemutatása
Kedvezményezett térségek közé besorolt
3
Leghátrányosabb helyzetû kistérségbõl
kistérségbõl nyújtották-e be a pályázatot?
Hátrányos helyzetû kistérségbõl
Nem
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
1
Igen
szempontból elmaradott, illetve az országos
Nem
átlagot jelentõsen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településrõl
nyújtották-e be a pályázatot?
A település 2001. évi lakosságszáma,
3
< 1000 fõ
ahonnan a pályázatot benyújtották?
1000 – 2000 fõ
2001– 5000 fõ
> 5000 fõ
A pályázat postára adásának idõpontjában
1
Igen
a pályázó betöltötte-e már a 40. életévét?
Nem
A 2011. évi Tanyafejlesztési Program során is
1
Igen
nyújtott be pályázatot, melyet
Nem
a pályázatkezelõ a formai ellenõrzés és
a jogosultsági szempontok vizsgálata után
befogadott, amelyrõl ki is értesítették,
azonban forráshiányra hivatkozva végül
mégsem részesült pozitív támogatási
döntésben.
A lakcímkártyán található dátum szerint hány
3
> 10 év
éve él tanyán?
3 – 10 év
< 3 év
A tanyán élõ állandó lakosok száma?
3
> 5 fõ
4 – 5 fõ
2–3 fõ
1 fõ
A tanyán együtt élõ családi generációk
2
A tanyán legalább három családi generáció
száma (nagyszülõ, szülõ, gyermek)?
él együtt.
A tanyán egy, vagy kettõ családi generáció él
együtt.
A tanyán élõ 18 évnél fiatalabbak száma?
3
> 2 fõ
1–2 fõ
0 fõ
A tanyagazdaságban a tanyagazdán kívüli
2
Van és fõállású
foglalkoztatottak száma?
Van, de nem fõállású
Nincs
Mekkora a földbirtok mérete?
2
< 10 ha
10 – 50 ha
> 50 ha
A földbirtok mekkora egybefüggõ része
1
>= 50%
fekszik a tanya körül?
< 50%

3
1
0
1
0

3
2
1
0
0
1
1
0

3
2
1
3
2
1
0
2
1
3
1
0
2
1
0
1
2
0
1
0
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Milyen a tanya lakó-, gazdasági épületeinek
állapota?

2

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Milyen a tanya meglévõ infrastrukturális
helyzete?

5

Milyen távolságban fekszik a tanya
a településtõl?

1

Hány fajta haszonállat tartásával foglalkozik?

3

Tart-e valamilyen õshonos magyar
állatfajtát?

2

Önellátás mellett értékesít-e állatot?

1

Folytat legeltetõ állattartást gyepterületen?

1

Milyen mezõgazdasági növény
termesztésével foglalkozik?

3

Termeszt-e tájfajta növényt?

2

Termeszt-e gyümölcs tájfajta növényt?

1

Ökológiai gazdálkodást folytat a tanyán?

3

Hol értékesíti a tanyai termékeket?

4

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

A tanyagazdaság tavalyi, 2011. évi nettó
bevétele?

4

Tagja valamilyen gazdatársulatnak,
szövetkezetnek?

1

Rendelkezik szaktanácsadói szerzõdéssel?

1

Foglalkozik a tanyagazdaságban
mezõgazdasági alapanyagok
feldolgozásával, vagy tanyai turizmussal,
vendéglátással?

1

81
82
83
84

Milyen megpályázott támogatási célok
vannak? Komplexitás megjelenése?

Lakóépület felújítási éve 2000-nél korábbi.
Lakóépület felújítási éve 2000-nél késõbbi.
Legalább egy gazdasági épület felújítási éve
2000-nél korábbi.
Legalább egy gazdasági épület felújítási éve
2000-nél késõbbi.
nincs se vezetékes, se egyedi villany
nincs vezetékes ivóvíz
nincs fúrt kút
nincs szilárd burkolatú út
nincs gépkocsi
>= 3 km
<3km
> 5 különbözõ fajta haszonállatot tart
4 – 5 különbözõ fajta haszonállatot tart.
1-3 különbözõ fajta haszonállatot tart.
Nem tart haszonállatot.
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
> 5 különbözõ fajta növényt termeszt
4 – 5 különbözõ fajta növényt termeszt.
1 – 3 különbözõ fajta növényt termeszt.
Nem foglalkozik növénytermesztéssel.
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem
Önellátásra termel.
Helyi piacra termel, közvetlenül értékesít.
Felvásárlónak, kereskedõnek értékesít.
Ha a helyi piac, közvetlen értékesítés aránya
legalább akkora, mint a felvásárlónak
értékesítés aránya
< 1,5 millió Ft
1,5 – 3 millió Ft
3 – 4 millió Ft
> 4 millió Ft
Igen
Nem
Igen
Nem
Igen
Nem

A fejlesztés bemutatása
5
Legalább három támogatási cél megjelölése
Két támogatási cél megjelölése
Egy támogatási cél megjelölése

1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
3
2
1
0
2
0
1
0
1
0
3
2
1
0
2
0
1
0
3
0
1
1
1
1

4
3
2
1
1
0
1
0
1
0
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85

A fejlesztés részletes bemutatása: Megfelel-e
a választott fejlesztés a probléma
megoldására? A fejlesztés valóban
hasznos-e? A bemutatás mennyire részletes?
Ha a fejlesztés technológiai, kitér-e
a technológia részletes bemutatására? A
megvalósuló fejlesztés milyen mértékben
szolgál gazdálkodási célokat? Bevon-e
a fejlesztésbe helyi vállalkozókat?

A bemutatás részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés teljes mértékben
megfelelõnek tûnik a probléma
megoldására, valamint technológiai, mûszaki
fejlesztés esetén kitér annak részletes
bemutatására.

3

86

A bemutatás nem részletes, ezek alapján
a választott fejlesztés nem tûnik teljes
mértékben megfelelõnek a probléma
megoldására, vagy technológiai, mûszaki
fejlesztés esetén nem tér ki annak részletes
bemutatására.
2
A fejlesztés csak gazdálkodási célokat
szolgál, nem tartalmaz lakóépület felújítást.
A fejlesztés gazdálkodási célok mellett
lakóépület felújítást is szolgál.
2
A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe
helyi vállalkozókat is bevon.
A megvalósításba, kivitelezésbe, beszerzésbe
helyi vállalkozókat nem von be.
A fejlesztés a Nemzeti Vidékstratégia alábbi
8
Õshonos állatfajta beállítását vállalja.
szakmai preferenciái közül melyikre terjed ki?
Gyümölcs tájfajta ültetését vállalja.
Tájfajta növény termesztését vállalja.
A klímaváltozásra való felkészülésre kísérleti
növény termesztését vállalja.
Legalább 10%-kal növekszik az állatállomány
nagysága a tanyagazdaságban.
A fejlesztés hatására legalább 10%-kal
növekszik a kertészet mérete
a tanyagazdaságban.
A fejlesztés eredményei, hatásai
A fejlesztés várható eredményei: Komplex-e
4
A fejlesztésnek legalább kettõ pozitív és
a fejlesztés? Több pozitív eredménye van-e
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
a fejlesztésnek, vagy csak egy dolgot érint?
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy
Milyen mértékû a pénzügyi, piaci,
szolgáltatási eredménye van, és ezeket
gazdálkodási, foglalkoztatási és szolgáltatási
igyekszik számszerûsíteni.
eredménye? Ezekre részletesen kitér-e
A fejlesztésnek legalább kettõ pozitív és
a pályázó, igyekszik-e ezeket
releváns pénzügyi, vagy piaci, vagy
számszerûsíteni? Valóban várható-e akkora
gazdálkodási, vagy foglalkoztatási, vagy
eredmény, elmozdulás, mint amit megadtak?
szolgáltatási eredménye van, de ezeket nem
számszerûsíti.
A fejlesztésnek csak egy pozitív és releváns
pénzügyi, vagy piaci, vagy gazdálkodási,
vagy foglalkoztatási, vagy szolgáltatási
eredményét jelöli.
A fejlesztésnek nincs pozitív pénzügyi, vagy
piaci, vagy gazdálkodási, vagy foglalkoztatási
eredménye, vagy amit megadnak nem
releváns.
A fejlesztésnek van releváns, közvetlen
3
A fejlesztésnek van releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre? Részletezi-e ezt
pozitív hatása a környezetre, amelyet
a pályázó?
a pályázó részletesen bemutat.
A fejlesztésnek nincs releváns, közvetlen
pozitív hatása a környezetre, vagy
a felsoroltak nem megalapozottak,
egyáltalán nem részletezettek.

1
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A fejlesztésnek van közvetlen negatív hatása
a környezetre? A pályázó megfelelõen
fellép-e ez ellen?

3

A fejlesztésnek nincs közvetlen negatív
környezeti hatása.
A fejlesztésnek van közvetlen negatív
környezeti hatása, de ez ellen megpróbál
hatékonyan fellépni a pályázó.
A fejlesztésnek van negatív környezeti
hatása, és ez ellen nem, vagy nem
megfelelõen lép fel a pályázó.
A fejlesztés fenntarthatósága, kockázata
Biztosított-e hosszú távon a fejlesztés
5
A fejlesztés hosszú távú fenntartása
fenntartása? Van-e erre piaci fedezet? Van-e
biztosított, erre van piaci fedezet. Sem
a fejlesztésnek akár a kivitelezésben, akár
a kivitelezésnek, sem a gazdálkodás
a gazdálkodás fenntartásában kockázata?
fenntartásának nincs semmilyen elõre
Ennek mekkora a valószínûsége és
látható kockázata.
a mértéke? Ezek kezelésére felkészült-e
A fejlesztés hosszú távú fenntartása nem
a pályázó?
teljesen biztosított. Vannak elõre látható
kivitelezési, gazdálkodás fenntartási
kockázatok, de ezek kezelésére a pályázó
felkészült, igyekszik rá alternatívát adni.
A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínûségû elõre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak,
de ezek kezelésére a pályázó felkészült,
igyekszik rá alternatívát adni.
A fejlesztésnek magas fokú, nagy
valószínûségû elõre látható kivitelezési,
gazdálkodás fenntartási kockázatai vannak,
és ezek kezelésére a pályázó nem felkészült,
nem tud rá hiteles alternatívát adni.
Forrásszerkezet
Mekkora a saját forrás mértéke? A kötelezõ
2
A saját forrás a kötelezõ minimumnál
minimum, vagy több?
legalább 20%-kal nagyobb.
A saját forrás csak a kötelezõ minimum.
Saját forrás összetétele? Hitel nélkül képes-e
3
A saját forrást teljes egészében hitel nélkül
fedezni? Ha nem, akkor az önrész mekkora
fedezi.
rész hitel?
A saját forrás felét nem haladja meg a hitel
mértéke.
A saját forrás felét meghaladja a hitel
mértéke.
Maximálisan elérhetõ pontszám
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Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 31/2012. (VI. 29.) AB határozata
a családok védelmérõl szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. § hatálybalépésének felfüggesztésérõl
Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány
alapján indult eljárásban, ideiglenes intézkedés tárgyában – dr. Pokol Béla és dr. Szívós Mária alkotmánybírók
különvéleményével – meghozta a következõ
határozatot:
1. Az Alkotmánybíróság a családok védelmérõl szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. §-ának 2012. július elsejei hatálybalépését
felfüggeszti.
2. Az Alkotmánybíróság megállapítja: ha a felfüggesztõ döntés hatályát vesztené, a családok védelmérõl szóló 2011. évi
CCXI. törvény 8. §-a hatálybalépésének idõpontja – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 61. §
(4) bekezdése alapján – 2013. június 29.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.

Indokolás
I.

1. Az alapvetõ jogok biztosa az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 24. §
(2) bekezdése alapján kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg és az Abtv. 41. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében semmisítse meg a családok védelmérõl szóló 2011. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Csvt.)
7. §-át, mivel az ellentétes az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében, az Alaptörvény II. cikkében (emberi méltósághoz
való jog), az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésében (egyenlõ bánásmód követelménye), valamint az Alaptörvény
VI. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal.
Kérte a Csvt. 8. §-ának vizsgálatát is, mert az ellentétes az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében (jogállamiság elve)
foglaltakkal.
Indítványozta, hogy az Alkotmánybíróság az Abtv. 32. § (1) bekezdésében és 42. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében mondja ki, hogy a Csvt. 7. §-a nemzetközi szerzõdésbe ütközik, mivel ellentétes az 1993. évi
XXXI. törvényben kihirdetett, az emberi jogok és az alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló, Rómában,
1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 8. cikkében foglaltakkal.
Indítványozta az Abtv. 61. § (2) bekezdésére hivatkozással, hogy az Alkotmánybíróság a már kihirdetett és 2012.
július 1-jén hatályba lépõ Csvt. 7. és 8. §-ának hatálybalépését az indítvány elbírálásáig függessze fel, mivel az
érintettek alapvetõ jogainak védelme és a jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében azonnali
intézkedésre van szükség.
2.1. Az indítványozó szerint a Csvt. a családi jogállás keletkezésével kapcsolatban a 7. § (1) és (2) bekezdésében rögzíti
a család fogalmát. Az (1) bekezdés szerint „a család a természetes személyek érzelmi és gazdasági közösségét
megvalósító olyan kapcsolatrendszer, amelynek alapja egy férfi és egy nõ házassága vagy egyenesági rokoni
kapcsolat, vagy a családba fogadó gyámság”. A (2) bekezdés kimondja, hogy az „egyenesági rokoni kapcsolat
leszármazással vagy örökbefogadással jön létre”.
A Csvt. értelmében a család alapja a társkapcsolatok körébõl kizárólag egy férfi és egy nõ házassága lehet.
Az Alaptörvény L) cikk értelmében a házasság intézménye a férfi és nõ között, önkéntes elhatározáson alapuló
életközösség esetén választható megoldás. A jogilag is elismert társkapcsolatoknak azonban jelenleg számos egyéb
formája is megkülönböztethetõ. Különnemû párok a) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti tényleges, ún. de facto élettársi kapcsolatban élhetnek; b) a bizonyítás megkönnyítése
végett – döntésüktõl függõen – kérhetik az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való bejegyzésüket;
c) választhatják a házasságot. Az azonos nemû párok is a) élhetnek de facto élettársi kapcsolatban; b) kérhetik
az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába való bejegyzésüket; vagy c) választhatják a 2009. évi XXIX. törvényben
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szabályozott bejegyzett élettársi kapcsolatot. Az indítvány szerint így a Csvt. 7. §-a a bejegyzett élettársi közösséget
„választó” személyeket szexuális irányultságuk alapján különbözteti meg az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésében
biztosított, magán- és családi életükhöz való joguk tekintetében.
Az alapvetõ jogok biztosa utalt arra is, hogy ez a szabályozás ellentétes az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdése
szerinti diszkrimináció tilalmával.
A család fogalmának restriktív használata az alapvetõ jogok biztosa szerint sérti az Alaptörvény VI. cikk
(1) bekezdésében biztosított magán- és családi élethez való jogot, és ellentétes az Emberi Jogok és Alapvetõ
Szabadságok Európai Egyezményének 8. cikkével is.
2.2. Az indítvány szerint Csvt. 8. § (1) bekezdése elõírja, hogy „végintézkedés hiányában történõ öröklés (a továbbiakban:
törvényes öröklés) esetében öröklésre elsõsorban törvényben meghatározott rokonsági fokig az egymással
egyenesági vagy oldalági rokonságban, illetve az örökbefogadási kapcsolatban állók és a házastárs jogosult.” A Csvt.
8. § (2) bekezdése alapján pedig „az állam és más személyek törvényes öröklésének csak az (1) bekezdésben említett
személyek hiányában lehet helye”. A (3) bekezdés úgy szól, hogy „az örökhagyó házastársát pedig külön törvényben
szabályozottak szerint özvegyi jog illeti meg”. A Csvt. 8. § (4) bekezdése végül rögzíti, hogy „kötelesrész illeti meg az
örökhagyó leszármazóját, házastársát, továbbá szülõjét, ha az öröklés megnyíltakor az örökhagyó törvényes örököse
vagy végintézkedés hiányában az lenne. A kötelesrész mértékét, alapját, számítását, kiadását, továbbá a kötelesrészbõl
való kitagadás részletes szabályait külön törvény tartalmazza.”
Az öröklésre, ezen belül a törvényes öröklés rendjére vonatkozó alapvetõ szabályokat a Ptk. III. cím LII. fejezete
tartalmazza. A Ptk. 607. § (1) bekezdése alapján törvényes örökös elsõsorban az örökhagyó gyermeke, a 607. §
(4) bekezdése ugyanakkor elõírja, hogy ha leszármazó nincs, a házastárs vagy a bejegyzett élettárs örököl. A Ptk. tehát
lehetõvé teszi, hogy végrendelkezés hiányában az azonos nemû párok esetében – figyelemmel arra, hogy esetükben
nincs lehetõség házasságkötésre – a bejegyzett élettárs örököljön élettársa után. Az alapvetõ jogok biztosa szerint
a szabályozás összhangban van az alkotmánybírósági gyakorlatban, elsõsorban a 32/2010. (III. 25.) AB határozatban
(ABH 2010, 194.) és a 154/2008. (XII.17.) AB határozatban (ABH 2008, 1203) lefektetett elvekkel. Az indítványozó szerint
eleve nem világos, hogy a családvédelmi törvény mindezzel párhuzamosan miért tartalmaz a törvényes öröklésre
vonatkozó párhuzamos keretszabályokat, alkotmányossági szempontból ugyanakkor egyértelmûen aggályos, hogy
a Csvt. 8. §-a nincs összhangban a Ptk. 607. §-ával, ugyanis említést sem tesz a bejegyzett élettársak – leszármazó
hiányában történõ – törvényes öröklési lehetõségérõl.
II.

1. Az Alkotmánybíróság elsõként azt vizsgálta, hogy a jogszabály hatálybalépésének felfüggesztését lehet-e önálló
indítványban kezdeményezni, vagyis errõl az Alkotmánybíróságnak minden esetben külön, formális döntést kell-e
hoznia, vagy az erre irányuló javaslat csak figyelemfelhívás.
A felfüggesztésnek akkor van helye, ha az Alkotmánybíróság a „vizsgálata során” valószínûsíti alaptörvény-ellenesség
fennállását. Vagyis nem az indítványozásra egyébként jogosultnak, hanem az Alkotmánybíróságnak van joga észlelni,
hogy az alaptörvény-ellenesség valószínû.
Az Alkotmánybíróság ezt a „vizsgálata során” észleli. Ez feltételezi azt, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálódása
az alaptörvény-ellenesség megállapítását illetõen már folyamatban van, az érdemi döntés elõkészítése
megkezdõdött, vagyis az indítvány érdemi eljárás lefolytatására alkalmas.
Utólagos absztrakt normakontroll eljárásban (Abtv. 24. §) minderre figyelemmel nem lehet önálló, és külön elbírálásra
váró indítványnak tekinteni az indítványozásra jogosultnak azt a javaslatát, hogy az Alkotmánybíróság a jogszabály
hatálybalépését függessze fel. Az indítvány e része javaslat, amely megkönnyítheti az Alkotmánybíróság észlelését, de
formális döntést errõl – ha az Alkotmánybíróság nem ért vele egyet – az Abtv. értelmében nem kell hozni.
Másrészt az Alkotmánybíróság erre irányuló indítványozói javaslat nélkül is, hivatalból észlelheti, ha felfüggesztésnek
helye van.
2. Az Abtv. 61. § (2) bekezdése alapján, „ha az Alkotmánybíróság a 24. §-ban meghatározott hatáskörében (utólagos
normakontroll eljárásban) kihirdetett, de hatályba még nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés vizsgálata
során az alaptörvény-ellenesség fennállását valószínûsíti, kivételesen felfüggesztheti az indítványban megjelölt
jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatálybalépését, ha súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány elkerülése,
az Alaptörvény vagy a jogbiztonság védelme érdekében azonnali intézkedésre van szükség”.
A felfüggesztés számos feltétel egyidejû teljesülése esetén lehetséges. Csak hatályba nem lépett jogszabály
hatályabalépését lehet felfüggeszteni. A felfüggesztés kivételes lehet. Feltétel, hogy a felfüggesztésre „súlyos és
helyrehozhatatlan” következmény elkerülése érdekében kerülhet sor, ezek együttes feltételek. Ha a hatálybalépésnek
nincs közvetlen következménye, vagy az nem súlyos, vagy súlyos, de nem helyrehozhatatlan, vagy helyrehozhatatlan,
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de nem súlyos – nincs helye felfüggesztésnek. Feltétel, hogy a következmény összességében hátrányos lenne. Feltétel
annak valószínûsítése is, hogy ezt a következményt a hatályabalépés önmagában vagy kényszerû jogalkalmazói
lépések révén, belátható idõn belül okozná.
Feltétel, hogy a felfüggesztési intézkedésnek az Alaptörvény védelmét kell szolgálnia, vagy a jogbiztonság védelme
érdekében kell történnie; önmagában nemzetközi szerzõdés feltételezett sérelmére hivatkozva nincs helye
felfüggesztésnek.
Az Abtv. értelmében „jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés” felfüggesztésének lehet helye. Vagyis
az Alkotmánybíróság meghatározhatja, hogy valamely jogszabály egészének, vagy csak bizonyos részeinek
a hatálybalépését függeszti fel.
Az Alkotmánybíróság külön vizsgálta, hogy a Csvt. 7. és 8. §-a tekintetében a feltételek fennállnak-e. Arra
a következtetésre jutott, hogy a fenti feltételek a Csjt. 8. §-ával összefüggésben teljesültek.
2.1. A Csvt. 8. §-a öröklési jogi szabályokról szól. Mind a négy bekezdése utal a házastárs jogaira.
Az öröklésre, ezen belül a törvényes öröklés rendjére vonatkozó alapvetõ szabályokat a Ptk. III. cím LII. fejezete
tartalmazza. A Ptk. 607. § (1) bekezdése alapján törvényes örökös elsõsorban az örökhagyó gyermeke, a 607. §
(4) bekezdése ugyanakkor elõírja, hogy ha leszármazó nincs, a házastárs vagy a bejegyzett élettárs örököl.
A Ptk. tehát lehetõvé teszi, hogy végrendelkezés hiányában az azonos nemû párok esetében – figyelemmel arra, hogy
esetükben nincs lehetõség házasságkötésre – a bejegyzett élettárs örököljön élettársa után. A szabályozás
összhangban van a korábbiakban már említett alkotmánybírósági gyakorlat, elsõsorban 32/2010. (III. 25.)
AB határozatban (ABH 2010, 194.) és a 154/2008. (XII.17.) AB határozatban (ABH 2008, 1203) lefektetett elvekkel.
Alkotmányossági szempontból aggályos, hogy a Csvt. 8. §-a nincs összhangban a Ptk. 607. §-ával, mert nem tesz
említést a bejegyzett élettársak – leszármazó hiányában történõ – törvényes öröklési lehetõségérõl.
Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése alapján Magyarország független, demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság
gyakorlata alapján ennek a jogállami minõségnek nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam
– s elsõsorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes
jogszabályok is világosak, egyértelmûek, mûködésüket tekintve kiszámíthatóak és elõreláthatóak legyenek a norma
címzettjei számára. A jogbiztonság nem csupán az egyes normák egyértelmûségét követeli meg, de az egyes
jogintézmények mûködésének kiszámíthatóságát [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65–66.]. Habár törvényi
rendelkezések összeütközése miatt önmagában alaptörvény-ellenesség nem állapítható meg, ha a szabályozás
ellentmondása jogszabály-értelmezéssel nem oldható fel, és ez anyagi alkotmányellenességhez vezet, vagy
a normaszövegek értelmezhetetlensége konkrét alapjogi sérelmet okoz, akkor törvényi rendelkezések kollíziója miatt
is alaptörvény-ellenesség állapítható meg [35/1991. (VI. 20.) AB határozat, ABH 1991, 175, 176–177.].
A Csvt. 8. §-ának vizsgálata során az alaptörvény-ellenesség fennállása valószínûsíthetõ az Alaptörvény B) cikk
(1) bekezdésében rögzített jogállamiság elve és a belõle levezethetõ jogbiztonság követelménye alapján. A törvényes
öröklés vonatkozásában a Ptk. és a Csvt. között nincs összhang. A Ptk. öröklési rendje szerint a bejegyzett élettárs
egyértelmûen a házastárssal azonos szinten örököl, a Csvt. normaszövege ezzel ellentétben komoly bizonytalanságot
okoz, mert „elsõsorban” a rokonok és a házastárs öröklésére utal. Elõfordulhat például az a helyzet, hogy – leszármazó
hiányában – a Ptk. alapján a bejegyzett élettársi kapcsolatban élõ örökhagyó élettársa, míg a Csvt. alapján
az örökhagyó testvére a törvényes örökös. A jogalkalmazói gyakorlatban ez jogértelmezéssel feloldhatatlan
bizonytalanságot okozhat, ezért az Alkotmánybíróság a Csvt. 8. §-a hatálybalépését felfüggesztette.
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A felfüggesztésrõl szóló határozatnak rendelkeznie kell arról is, hogy ha a felfüggesztõ döntés hatályát vesztené, akkor
a Csvt. 8. §-a mikor lép hatályba. Az Alkotmánybíróság erre az esetre – az Abtv. 61. § (4) bekezdése alapján –
meghatározta, hogy a Csvt. 8. §-a hatálybalépésének idõpontja 2013. június 29.
Budapest, 2012. június 26.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke,
elõadó alkotmánybíró

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleménye
Nem értek egyet a családok védelmérõl szóló 2011. évi CCXI. törvény 8. §. hatályba lépésének felfüggesztésével,
melyet a többségi határozat rendelkezõ része tartalmaz.
Ezt a döntést már formai okokból sem lehet elfogadni. E kivételes rendelkezésre ugyanis az Alkotmánybíróság csak
a beadott indítvány vizsgálata során juthat, de a vizsgálatot megelõzõen – ahogy a jelen esetben történt – nincs erre
mód az Abtv. 61. § (2) bekezdése értelmében. Az indokolás II. részének 1) pontja helyesen érvel, hogy ezen intézkedés
alkalmazása vonatozásában az alapjogi biztos nem is rendelkezik javaslati joggal, és az Alkotmánybíróság is csak
a vizsgálat során felvetõdõ súlyos és helyrehozhatatlan kár vagy hátrány bekövetkeztének észlelése esetén
folyamodhat ehhez. E helyes érvelés után azonban a többségi határozat nem visszautasítja a jogosulatlan indítvány
e részét, hanem csak a formális döntés hozatal kötelezettségének hiányát konstatálja ebben a tekintetben. Ezzel
a megoldással az Alkotmánybíróság ténylegesen precedenst teremt ahhoz, hogy a jövõben is túllépjen az alapjogi
biztos a felhatalmazásán, és most már e határozatra hivatkozva is vindikálja magának a felfüggesztéshez a javaslati
jogot. Ez a számára történõ hatáskörbõvítés a felfüggesztés elõfeltételét sérti, mert ezzel a vizsgálat elkezdése elõtt
az összefüggések tényleges feltárása és a súlyos és elháríthatatlan károk vagy hátrányok független mérlegelése esik el
az Alkotmánybíróság részérõl. A jelen esetben ez is hozzájárult ahhoz, hogy – mint a következõkben látható lesz –
a többségi határozat az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseinek mélyreható elemzése és a vonatkozó polgári jogi
szabályok megfelelõ mélységû vizsgálata elõtt adott helyt az alapjogi biztos felfüggesztési kérelmének.
Az Alaptörvény L) cikke nyilvánvalóvá teszi, hogy – a korábbi Alkotmánnyal szemben – az alkotmányozó hatalom
a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját helyezte alaptörvényi védelem alá, és ez a jogilag elismert tartós
párkapcsolatok közül csak a gyerekek nemzésére alkalmas kapcsolatokat emelte ebbe a formába. A bejegyzett
élettársi kapcsolat, mely az egynemûek közötti tartós párkapcsolat jogi formáját jelenti, ebbe a megfogalmazásba nem
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fér bele. Ez az alkotmányozó döntése volt, melyhez az Alkotmánybíróságnak és minden más magyar állami szervnek
alkalmazkodnia kell. Ám ebbõl nem következik, hogy a családnak nem, de tartós párkapcsolatnak jogilag elismert
bejegyzett élettársak között a törvényes öröklés rendje ne lenne megoldott.
A ma hatályos Polgári Törvénykönyv 607. §. (4) bekezdése rögzíti: „Ha leszármazó nincs, a házastárs vagy a bejegyzett
élettárs örököl.” Az, hogy a most vitatott családvédelmi rendelkezésben csak a házastárs kifejezés szerepel, a bírói
jogalkalmazás értelmezési munkája felé jelent majd feladatot, hogy összhangba hozza ezt a törvényhelyet az öröklés
rend alapvetõ kódexének vonatkozó szabályával. Ilyen jogértelmezési munka azonban, mely komolyabb esetekben
a legfelsõ ítélkezési fórum jogegységi határozatával vagy egy irányban kialakított állandó bírói gyakorlattal
rendezhetõ, nagy tömegben fordul elõ a polgári jogi ítélkezésben éppúgy, mint a jog többi részében. Ez az értelmezési
dilemma tehát nem teszi szükségessé, hogy az Alkotmánybíróság beavatkozzon, és már hatályba lépés elõtt
felfüggessze a vitatott törvényi rendelkezést. Annál is kevésbé, mert az évek óta elõkészítés alatt álló és most már
a végsõ fázisba már eljutott új Ptk. a vonatkozó rendelkezésében egyértelmûen megoldja a helyzetet: a házastársi és
az bejegyzett élettársi kapcsolatot egy általános szabállyal egymással helyettesíthetõ kifejezéssé teszi: „7:64. §.
Az örökhagyó bejegyzett élettársa törvény szerint úgy örököl, mint az örökhagyó házastársa, és a törvényes öröklés
házastársra vonatkozó szabályait megfelelõen kell alkalmazni az örökhagyó bejegyzett élettársára”. (Hetedik könyv
7:64. §-t (Bejegyzett élettárs öröklése).
A fenti elemzések azt mutatják, hogy a rendes bírósági ítélkezés és a törvényi rendelkezéseket konkretizáló állandó
bírói gyakorlatok kialakult rendje meg tudja oldani az alapjogi biztos által vitatott rendelkezések értelmezési
dilemmáit, így csak egyfajta alkotmánybírósági aktivizmus vihette el a különvéleményemben elutasított többségi
határozatot a felfüggesztési döntés meghozatalára.
Budapest, 2012. június 27.

Dr. Pokol Béla s. k.,
alkotmánybíró

A különvéleményhez csatlakozom.
Budapest, 2012. június 27.

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró
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