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1. BEVEZETÉS 

A Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (a 

továbbiakban: Társaság) a Kaposvári Egyetem és a Dalmandi Mezőgazdasági Zártkörűen 

Működő Részvénytársasággal közös konzorciumban 2016. november 17-én 647 347 388 Ft 

támogatást nyert a „Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és 

állattenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi 

élelmiszer-előállítás megvalósítása érdekében, intenzív termelési környezetben” című, 

GINOP-2.3.4-15-2016-00005 azonosító számú pályázat keretein belül. 

A projekt része olyan eszközök és immateriális javak beszerzése is, melyek nélkül a 

pályázatban meghatározott célok és eredmények nem valósulhatnának meg. Ezen 

beszerzések a projekten belül kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatási 

jogcímen kerülnek támogatásra.  

Jelen projekt esetében a Bábolna TETRA Kft. részéről ezen beszerzések összköltsége 134 393 

663 Ft tesz ki, melyből 67 196 831 Ft támogatásból, 67 196 832 Ft pedig saját forrásból 

valósul meg. 

A támogatás igénybevételének feltétele a 651/2014/EU BIZOTTSÁGI RENDELET (III. FEJEZET 

26. CIKK) 4-es pontja alapján „Az infrastruktúrának több felhasználó számára 

hozzáférhetőnek kell lennie, és a hozzáférést átlátható és megkülönböztetésmentes módon 

kell biztosítani.” A jogszabályoknak való megfelelés érdekében a projektben a fent említett 

jogcímen beszerzett eszközöket és immateriális javakat a vállalkozás honlapján és Nemzeti 

Kutatási Infrastruktúra Regiszterben meg kell jeleníteni. 

 

A Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter (https://kiregiszter.nkfih.gov.hu/) a 

Magyarországon található és a kutatói-fejlesztői közösség számára elérhető kutatási 

infrastruktúrák legteljesebb adatbázisa. A Regiszter arra szolgál, hogy a már hazánkban 

elérhető kutatási infrastruktúra elérhető legyen a pályázón kívül minden más 

kutatószervezet számára. 

 

Annak érdekében, hogy a közfinanszírozással létrejött kutatási infrastruktúrák adatai 

átlátható módon hozzáférhetők legyenek, a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszterben 

regisztrálni kell minden uniós és hazai forrásból „kutatási infrastruktúrához nyújtott 

beruházási támogatás” jogcímen finanszírozott tárgyi eszközt, immateriális javakat. 

 

A Bábolna TETRA Baromfitenyésztő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 

kedvezményezett az 651/2014/EU bizottsági rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 

vonatkozó előírásai alapján a jelen szabályzatban foglaltak szerint tájékoztatja az 

érintetteket a kutatási infrastruktúra felhasználásával kapcsolatos elvekről, valamint a 

felhasználás lehetőségéről. 

 

 

 

 



 

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA 

Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a 

Társaságnál fellelhető kutatási infrastruktúráról, azok forrásáról, jogalapjáról, és a 

szabályzat 1. sz. mellékletében feltűntetett eszközök, immateriális javak igénybevételének 

lehetőségéről. 

 

Jelen Szabályzat a Társaság további belső szabályzataihoz kapcsolódik, azokkal együtt 

értelmezendő. 

 

 

 

3. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A TÁRSASÁG KUTATÁSI 

INFRASTRUKTÚRÁJÁRÓL 

Megnevezés Adatok 

A kutatási infrastruktúra címe 9651 Uraiújfalu, Hrsz. 047/4, 052/2 

A kutatási infrastruktúra honlapja 
https://www.babolnatetra.com/kutatas-
fejlesztes/ 

A kutatási infrastruktúra kapcsolattartó neve Orbán Attila 

A kutatási infrastruktúra kapcsolattartó 
beosztása 

Tenyésztési és Kutatásfejlesztési Igazgató 

A kutatási infrastruktúra kapcsolattartó 
elérhetősége 

9651 Uraiújfalu, Petőfi S. u. 18. 

A kutatási infrastruktúra kapcsolattartó 
telefonszáma 

+36 30 957 2777 

A kutatási infrastruktúra kapcsolattartó e-
mail címe 

orbanattila@babolnatetra.com 

 

 

 

4. A KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA BEMUTATÁSA 

Jelen szabályzat 1. sz. melléklete rendelkezik azokról az eszközökről, immateriális javakról, 

melyeket egyedi, írásbeli megállapodást követően lehet igénybe venni. 

 

 

 

 



 

5. A HOZZÁFÉRÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A kutatási infrastruktúra igénybevétel általános elvei:  

1. A szabad kutatási infrastruktúra kapacitás úgy vehető igénybe, hogy az a normál 

működést a Társaságnál ne befolyásolja.  

2. Külső felhasználók számára az infrastruktúra a rendelkezésre álló kapacitás 

függvényében, költségtérítés ellenében, pályázat alapján, vagy tudományos 

együttműködés keretében hozzáférhető. 

3. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOZÁS:  

Az infrastruktúra közvetlen vonzáskörzetében elhelyezkedő számos, a Társaság alap 

működését szolgáló, egyedi genetikai értékkel bíró baromfiállományok védelme 

érdekében kizárólag a Társaság állományaival megegyező állategészségügyi státuszú 

állatok érintkezhetnek az igénybe vett eszközökkel. 

Az állatoknak az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:  

Mentességi igazolások: Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Mycoplasma 

gallisepticum, Mycoplasma synoviae  

Vakcinázottság igazolása: Marek-féle betegség, Gumboroi betegség, Baromfipestis, 

E.coli, Avian encephalomyelitis, IBV, ART, EDS 

Az állatokat a Társaság által alkalmazott Mikrobiológiai és Szerológiai monitoring 

program szerint kell vizsgálni akkreditált laboratóriumban. 

A felhasználónak vállalnia kell a Társaság által kiadott aktuális Járványügyi Intézkedési 

Tervben foglalt előírások maradéktalan betartását, a fekete-fehér öltözői rend 

működtetését, valamint járványhelyzetben (pl.: COVID, madárinfluenza) a kiegészítő 

intézkedések szerinti működést. 

 

 

A hozzáférés módja a Társaság és a külső felhasználó közötti előzetes, konkrét információkat 

tartalmazó írásbeli megállapodás függvénye, amely az alábbi formákban valósulhat meg: 

1. a használatért fizetni kell a külső felhasználóknak, fizetett szolgáltatás (a 651/2014/EU 

BIZOTTSÁGI RENDELET (III. FEJEZET 26. CIKK) 3-as pontja alapján: „Az infrastruktúra 

üzemeltetéséért vagy használatáért a piaci árnak megfelelő árat kell felszámítani.”), 

2. a használatért pályázni kell, 

3. egyedi megbeszélés alapján, 

4. tudományos együttműködés keretében. 

 

 

 

6. A KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA 

Jelen szabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt kutatási infrastruktúra igénybevételi 

szándéka esetén a külső felhasználónak először a Társaság megadott kapcsolattartójával kell 

egyeztetnie, majd a hozzáférés típusának kiválasztása után egyedi, írásbeli megállapodást 

kell kötnie. Ezt követően lehetséges az eszközök, immateriális javak használata.  

Az írásbeli megállapodásban az alábbiakat mindenképpen rögzíteni kell: 

1. az igénybe vevő és adó adatai, 

2. az igénybe venni kívánt eszköz típusa, 



 

3. az infrastruktúra használatának keretei: az igénybe vevő személyek felsorolása, a 

használat pontos időbelisége, mértéke, természete stb. 

4. a használat díja, 

5. a használat során esetlegesen keletkező károk megtérítésének módja, mértéke, 

6. a használattal összefüggő felmerülő publikálás szabályait stb. 

 

 

 

7. MELLÉKLET 

1. sz. melléklet 

Kutatási Infrastruktúra Lista 

 

A Kutatási infrastruktúra részét képező, önállóan is használható, 

jelentősebb berendezések, felszerelések és egyéb elemek 

bemutatása 
 

1. elem: Adatgyűjtő, mérő- és elemző eszközök 

 

Zebra TC20 IP54 adatgyűjtő Kit 2x6 db 

 

 



 

 

Konica Minolta CR-400 tip. színmérő 

 

 

Hőkamera 

 

 

Hőregiszter 

 

 

 

 



 

 

Futura héjszilárdságmérő 

 

 

Accuread fotométer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. elem: Számítástechnikai Eszközök 

 

DELL Vostro notebook-ok + táskával 

 

 

 

Notebook 

 

 

 

 



 

 

HP lézernyomtató 

 

 

3. elem: Kísérlettechnikai eszközök 

 

Hőlégfúvó 

 

 

Kovobel battéria 

 

 

 

 



 

 


