
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

26/2007. (IV. 17.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai

berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl

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

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja a me zõ gaz da sá gi üze mek kor sze rû sí -
té se a me zõ gaz da sá gi gép ál lo mány kor össze té te lé nek
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 javítása, kör nye zet ba rát (ener gia ta ka ré kos) gé pek és tech -
no ló gi ai be ren de zé sek be szer zé se ré vén.

Fogalmak

2.  §

Az e ren de let ben sze rep lõ fo gal mak ra az Eu ró pai Me zõ -
gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap társ fi nan szí ro zá sá ban
meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza -
bá lya i ról  szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM ren de let (a továb -
biak ban: Vhr.) 3.  §-a irány adó.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3.  §

(1) Tá mo ga tás ve he tõ igény be a 2. és 3. szá mú mel lék le -
tek ben meg ha tá ro zott gép cso por tok ba és gép ka ta ló gu si
kó dok alá tar to zó me zõ gaz da sá gi gé pek és tech no ló gi ai
be ren de zé sek (a továb biak ban: gép) be szer zé sé re.

(2) E ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za a gép ka -
ta ló gus ban sze rep lõ, és az e ren de let te kin te té ben ki e mel -
ten tá mo ga tott gé pek lis tá ját.

A támogatás igénybevételének feltételei

4.  §

Tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go sult
a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, ha a gaz da sá gi te vé keny -

sé gek egy sé ges ága za ti osz tá lyo zá si rend sze ré rõl  szóló
9003/2002. (SK. 6.) KSH köz le mény (a továb biak ban:
TEÁOR) sze rin ti 01.1., 01.2., 01.3., 01.4. nö vény ter me lé -
si, ál lat te nyész té si, ve gyes gaz dál ko dá si, va la mint me zõ -
gaz da sá gi szol gál ta tá si te vé keny sé get vé gez,

b) a TÉSZ,
c) a ter me lõi cso port

[az a)–c) pon tok a továb biak ban együtt: ügy fél].

5.  §

(1) Me zõ gaz da sá gi ter me lõ – to váb bi jo go sult sá gi fel té -
tel ként – a tá mo ga tást csak ab ban az eset ben ve he ti igény -
be, ha

a) TEÁOR 01.1., 01.2., 01.3., 01.4 sze rin ti a me zõ gaz -
da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zó éves net tó ár be vé te le – a
ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ le zárt gaz da sá gi évet te -
kint ve – el éri vagy meg ha lad ja az összes ár be vé tel 50%-át;

b) a be ru há zás sal érin tett me zõ gaz da sá gi üze mé nek
mé re te meg ha lad ja a 4 Eu ró pai Mér ték egy sé get (EUME).

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nem
vo nat koz nak az in du ló vál lal ko zás ra. Ha a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ in du ló vál lal ko zás, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá val egy ide jû leg nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy
leg ké sõbb a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel jes nap -
tá ri év ben meg fog fe lel ni az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek nem
vo nat koz nak TÉSZ-ek re és a ter me lõi cso por tok ra.

6.  §

A Vhr. 17.  § (4) be kez dé sé tõl el tér ve a mû ve let a tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en, de leg ko ráb ban
2007. ja nu ár 1-jén az ügy fél sa ját fe le lõs sé gé re meg kezd -
he tõ.

A támogatási kérelem benyújtása

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2007. má jus 16-tól 2007. jú -
ni us 15-ig le het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

a) amennyi ben az ügy fél õs ter me lõ vagy egyé ni vál lal -
ko zó, úgy az õs ter me lõi iga zol vány, il let ve az egyé ni vál -
lal ko zói iga zol vány 30 nap nál nem ré geb bi hi te les má so la -
tát vagy ha tó sá gi iga zo lást ar ról, hogy az iga zol ványt nem
von ták vissza;

b) amennyi ben az ügy fél a zöld ség-gyü mölcs ága zat
sze rep lõ je, úgy a nyi lat ko za tát ar ról, hogy az e ren de let
alap ján tá mo ga tás sal meg vá sá rol ni kí vánt, il let ve már
meg vá sá rolt gép hez nem vesz vagy nem vett igény be más
eu ró pai uni ós vagy nem ze ti tá mo ga tást;

c) az ér té ke lé si szem pon tok hoz az 1. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, do ku -
men tu mo kat.

(3) A Vhr. 27.  §-ának e)–f) pont ja i tól el tér ve az ott meg -
ha tá ro zott összeg ha tár tól füg get le nül ki zá ró lag pénz ügyi
ter vet kell el ké szí te ni, és azt a tá mo ga tá si ké re lem mel
együtt be nyúj ta ni.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem ben meg kell je löl ni a gép
üzem be he lye zé sé nek ter ve zett idõ pont ját és tá ro lá sá nak
he lyét.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra rend sze re sí tett
nyom tat ványt a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
 falugazdászi há ló za tá nak köz re mû kö dé sé vel a Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) 
hon lap ján ke resz tül elekt ro ni kus for má ban is fel kell töl -
teni.
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A támogatás mértéke

8.  §

(1) Az ügy fél ál tal igé nyel he tõ tá mo ga tás össze ge tá mo -
ga tá si idõ sza kon ként leg fel jebb 200 mil lió fo rint le het.

(2) A tá mo ga tás mér té ke a be ru há zás összes el szá mol -
ha tó költ sé gé nek leg fel jebb 25%-a, a ki e mel ten tá mo ga -
tott gé pek ese tén leg fel jebb 35%-a.

(3) A be ru há zás el szá mol ha tó ki adá sai nem ha lad hat ják
meg a gép ka ta ló gus ban sze rep lõ re fe ren cia árat.

A támogatási kérelem elbírálása

9.  §

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

(2) A Vhr. 9.  § (3) be kez dés b) pont ja nem vo nat ko zik a
je len ren de let ben sza bá lyo zott tá mo ga tá si ké re lem el bí rá -
lá sá ra.

Kifizetési kérelem

10.  §

A ki fi ze té si ké rel met
a) a 2007. év ben ok tó ber 1–31.,
b) a 2008. év tõl kez dõ dõ en éven te,
ba) ja nu ár 1–31.,
bb) áp ri lis 1–30.,
bc) jú li us 1–31.,
bd) ok tó ber 1–31.

kö zött le het be nyúj ta ni.

Jogkövetkezmények

11.  §

(1) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi üzem be ru há zás be -
fe je zé sét kö ve tõ 4. év ben mû velt te rü le te 30%-ot meg ha la -
dó an ma rad el a pénz ügyi terv ben a 4. évre vál lalt te rü let -
tõl, úgy a 30%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl szá za lék -
pon ton ként a tá mo ga tá si összeg 5%-át kell vissza fi zet ni.

(2) Amennyi ben az ügy fél a tá mo ga tá si ké re lem ben vál -
lalt mun ka vál la lói lét szám nál ke ve seb bet fog lal koz tat az
üze mel te té si kö te le zett ség idõ tar ta ma alatt, úgy kö te les a
tá mo ga tá si összeg bõl – hi ány zó fog lal koz ta tot tan ként
éven te – a tá mo ga tá si összeg 2%-át, de mi ni mum 750 000
fo rin tot vissza fi zet ni.

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

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

(5) Ha az ügy fél a 4. § (2) be kez dé sé ben fog lalt nyi lat -
ko za ta el le né re a be ru há zás be fe je zé sét kö ve tõ elsõ tel jes
év ben nem fe le l meg a 4. § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té -
te lek nek, ak kor kö te les a tá mo ga tás tel jes össze gét vissza -
fi zet ni.

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

Záró rendelkezés

12.  §

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

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz -
té si Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló 
2005. szep tem ber 20-i 1698/2005/EK ta ná csi ren de let
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Értékelés

Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Szak mai szem pon tok

Az ügy fél ter me lõi cso port,
TÉSZ vagy an nak tag ja

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

15

Az ügy fél ál lat te nyész té si vagy
ve gyes gaz dál ko dá si tevékeny -
séget vé gez

Csa tol ni kell a ha tó sá gi ál lat or -
vos iga zo lá sát az ál lat tar tó te lep
nyil ván tar tá sá ról és az ál lat tar tó
te vé keny ség vég zé sé rõl

10

Az ügy fél nö vény ter mesz té si
és/vagy ker té sze ti te vé keny sé get
vé gez

Nyi lat ko zat 7

A be ru há zás ke re té ben meg vá sá -
rol ni kí vánt gé pek 1-es kor sze rû -
sé gi mu ta tó val sze re pel nek
a gép ka ta ló gus ban

Ka ta ló gus ban meg je lölt gép 10

Össze sen: max. 35

Ho ri zon tá lis szem pon tok

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

8

A ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ
12 hó nap át lag lét szá má hoz
 képest a fog lal koz ta tot tak szá má -
nak bõ ví té se a fej lesz tés ha tá sá ra

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

0–25 000 000 Ft/új mun ka hely 16

25 000 001–50 000 000 Ft/új
mun ka hely

14

50 000 001–75 000 000 Ft/új
mun ka hely

12

75 000 001–100 000 000 Ft/új
mun ka hely

10

100 000 001–125 000 000 Ft/új
mun ka hely

8

125 000 001–150 000 000 Ft/új
mun ka hely

6

150 000 001–175 000 000 Ft/új
mun ka hely

4

175 000 001 Ft/új mun ka hely
 felett

2

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

7

A meg va ló sí tás he lye

hát rá nyos hely ze tû tér ség ben van 6
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Pénz ügyi terv

Nem ter me lõi cso port/TÉSZ
 esetén

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

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

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

1

Ér ték csök ke nés vál to zá sa 2

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

2

Vál la lat ér té ke lés A vál lal ko zás pénz ügyi táb lá já ban fel tün te tett bá zis ada ta i nak
össze ve té se re fe ren cia ada tok kal

Ter me lé si ér ték 2

Adó zás elõt ti ered mény 2

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

2

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

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

Ter me lé si ér ték 1

Adó zás elõt ti ered mény 1

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

1

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

Az üzem ál tal a bá zis év hez ké -
pest a ha tá ro za tot kö ve tõ 4. évre
vál lalt me zõ gaz da sá gi te rü let nõ,
ak kor 5 szá za lék pon ton kén ti
 növekedésre 1 pont ad ha tó, de
ma xi mum 5 pont

5

Ter me lõi cso port, TÉSZ ese té ben

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

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

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

2

Ér ték csök ke nés vál to zá sa 2

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

2

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

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

16 mil lió fo rin tot 6

12 mil lió fo rin tot 3

8 mil lió fo rin tot 2

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

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

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

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

10%-kal bõ vül 8,8 mil lió fo rin tot 1
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Ér té ke lé si szem pont meg ne ve zé se Ér té ke lés/el len õr zés mód ja Pont szám

Ha az ügy fél a be nyúj tást kö ve tõ
3 év ben ter ve zett ár be vé te le, a
be nyúj tás évé ben ter ve zett (bá zis 
év) ár be vé te lé hez ké pest a nö -
vek mé nyek ér té ke el éri a tá mo -
ga tás

1,4-sze re sét 4

1,2-sze re sét 2

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély

A he lyi Ci gány Ki sebb sé gi Ön -
kor mány zat vagy Or szá gos Ci -
gány Ön kor mány zat nyi lat ko za ta 
ar ról, hogy tá mo gat ja a be ru há -
zást

Nyi lat ko zat 3

Nõk fog lal koz ta tá sa

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

Nyi lat ko zat 3

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

Nyi lat ko zat 2

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

Nyi lat ko zat 1

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

Nyi lat ko zat 2

Ha az ügy fél ter mé sze tes sze mély

Az ügy fél nõ 3

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

Az ügy fél csök kent mun ka ké pes -
sé gû

Nyi lat ko zat 2

Össze sen: max. 65

Mind össze sen: max. 100

2. számú melléklet a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

25%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések
(A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számot és megnevezést tartalmazza.)

1111 Ke re kes trak to rok
1112 Lánc tal pas trak to rok
1113 Gu mi he ve de res trak to rok
1121 Esz köz hor do zók
1122 Hi dast rak to rok
1129 Egyéb kü lön le ges trak to rok
1211 Ara tó-csép lõ gé pek
1212 Ku ko ri ca be ta ka rí tók
1213 Cu kor ré pa-be ta ka rí tók
1214 Szá las ta kar mány-ka szá lók
1215 Szecs ká zó gé pek
1219 Egyéb szán tó föl di nö vé nye ket be ta ka rí tó gé pek – ki vé ve do hány be ta ka rí tók
1299 Egyéb be ta ka rí tók
1911 Hom lok ra ko dók
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1912 For gó ra ko dók
1913 Te lesz kó pos ra ko dók
1919 Egyéb ra ko dók
1991 Föld mun ka gé pek
1992 Per me te zõk
1994 Táp anyag ki jut ta tók, in jek tá lók
1999 Egyéb ma ga já ró gé pek
2111 Ágy ekék
2112 Vált va for ga tó ekék
2119 Mély for ga tó és egyéb ekék
2121 Fo gas bo ro nák
2122 Ro tá ci ós bo ro nák
2123 Rét bo ro nák, lán cos bo ro nák
2129 Fé sûs, gyom ir tó és egyéb bo ro nák
2131 Sima hen ge rek
2132 Gyû rûs hen ge rek
2133 Rög tö rõ hen ge rek
2139 Hen ger bo ro nák, pál cás és egyéb hen ge rek
2141 Tár csás bo ro nák
2142 Egy irá nyú tár csák
2143 Ásó bo ro nák
2149 Egyéb tár csás mû ve lõk
2151 Szán tó föl di kul ti vá to rok
2152 Sor köz mû ve lõ kul ti vá to rok
2159 Egyéb kul ti vá to rok
2161 Mag ágy ké szí tõk
2162 Mag ágy ké szí tõk adap te rei
2171 Kö zép mély la zí tók
2172 Mély la zí tók
2179 Egyéb kom bi nált ta laj la zí tók
2181 Si mí tók
2182 Szán tás el mun ká lók
2184 Ásó gé pek
2189 Kül lõs ka pák és egyéb ta laj mû ve lõ gé pek
2191 Te rep ren de zõk, ta laj egyen ge tõk
2192 To ló la pok, vo nó la pok
2193 Gö dör fú rók
2194 Áro ká sók és -kar ban tar tók
2199 Egyéb föld mun ka gé pek
2211 Ka lá szos ga bo na-ve tõ gé pek
2212 Ku ko ri ca ve tõ gé pek
2213 Cu kor ré pa ve tõ gé pek
2219 Egyéb ve tõ gé pek
2221 Bur go nya ül te tõ gé pek
2229 Egyéb ül te tõ gé pek
2291 Ve tõ adap te rek
2292 Ve tõ mag fel töl tõk
2299 Egyéb ve tés sel és ül te tés sel kap cso la tos gé pek
2311 Per me te zõ-, po ro zó- és foly. mûtr. ki jutt. gé pek
2312 Per me te zõ-, po ro zó- és foly. mûtr. ki jutt. cse rél he tõ fel épít mé nyek, adap te rek, tar to zé kok
2313 Per me te zõ szi vattyúk
2321 Mû trá gya szó ró gé pek
2322 Mû trá gya szó ró cse rél he tõ fel épít mé nyek, adap te rek
2331 Szi lárd szer ves trá gya-szó rók
2332 Szi lárd szer ves trá gya-szó rók adap te rei
2341 Fo lyé kony(híg)trá gya-ki jut ta tók
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2342 Fo lyé kony(híg)trá gya-ki jut ta tók adap te rei, tar to zé kai, ki e gé szí tõi
2411 Vá gó asz ta lok
2412 Szal ma szecs ká zók
2419 Egyéb ka lá szos ga bo na be ta ka rí tó gé pek, adap te rek
2421 Von ta tott és rá sze relt ku ko ri ca csõ-tö rõ gé pek
2422 Ku ko ri ca csõ-tö rõ adap te rek
2425 Szár zú zók, mul cso zók
2429 Egyéb ku ko ri ca be ta ka rí tó gé pek, adap te rek
2431 Cu kor ré pa-fe je zõk, -ki sze dõk, -fel sze dõk
2432 Egy me ne tes cu kor ré pa-be ta ka rí tók
2439 Egyéb cu kor ré pa-be ta ka rí tók
2441 Bur go nya ki sze dõk
2442 Bur go nya fel sze dõk, -ko csi ra kók
2443 Egy me ne tes bur go nya be ta ka rí tók
2449 Egyéb bur go nya be ta ka rí tó gé pek
2451 Fû ka szák (al ter ná ló, ro tá ci ós, szár sér tõs stb.)
2452 Rend re ara tók
2453 Rend sod rók, rend ke ze lõk, rend te rí tõk, rend kép zõk, rend la zí tók, rend for ga tók
2454 Rend fel sze dõ adap te rek
2455 Rend fel sze dõ pót ko csik
2456 Bál ázók (kis bál ázók, hen ge res bál ázók, szög le tes nagy bál ázók)
2457 Bá la cso ma go lók
2458 Bá la fel sze dõ és be szál lí tó ko csik
2459 Ge reb lyék és egyéb szá las ta kar mány-be ta ka rí tó gé pek
2461 Nap ra for gó-be ta ka rí tó gé pek, adap te rek
2462 Bor só-, szó ja-, rep ce adap te rek, vá gó asz tal-tol da tok
2499 Egyéb be ta ka rí tó gé pek
2511 Von ta tott és rá sze relt ra ko dó gé pek
2512 Ra ko dó gé pek adap te rei, mun ka esz kö zei
2513 Szál lí tó lá dák, szál lí tó tar tá lyok, kon té ne rek
2514 Te her gép ko csi- és pót ko csi szál lí tó fel épít mé nyek
2521 Víz-, híg trá gya- stb. szi vattyúk, híg trá gya ke ve rõk
2522 Ta kar mány ke ve rõk, da rá lók, mor zso lók
2591 Per met lé ke ve rõk, ke ve rõ fel töl tõk
2592 Kom posz tá lók, zú zók
2593 Sep rûk, csör lõk, eme lõk, árok tisz tí tók és egyéb ma jo ri gé pek
2611 Két- és több ten ge lyes fixp la tós von ta tott jár mû vek
2612 Két- és több ten ge lyes bil le nõ szek ré nyes von ta tott jár mû vek
2613 Két- és több ten ge lyes spe ci á lis fel épít mé nyû von ta tott jár mû vek
2621 Egy ten ge lyes és tan dem rend sze rû fixp la tós von ta tott jár mû vek
2622 Egy ten ge lyes és tan dem rend sze rû bil le nõ szek ré nyes von ta tott jár mû vek
2623 Egy ten ge lyes és tan dem rend sze rû spe ci á lis fel épít mé nyû von ta tott jár mû vek
2691 Adap ter- és gép szál lí tó ko csik
2699 Egyéb egy- és több ten ge lyes szál lí tó jár mû vek
3111 Ön tö zõ csö vek, csõ há ló za tok
3112 Csõ sze rel vé nyek
3113 Szó ró fe jek
3114 Ön tö zõ kon zo lok
3121 Csé vél he tõ ön tö zõ gé pek és töm lõs ön tö zõ be ren de zé sek
3122 Li ne ár és kör for gó ön tö zõ be ren de zé sek
3123 Ön tö zõ szi vattyúk
3124 Szi vattyús agg re gá tok
3191 Szû rõk, víz tisz tí tók
3192 Mû trá gya, nö vény vé dõ szer stb. ada go lók
3193 Víz mé rõk
3194 Ön tö zõ be ren de zés rész egy sé gek
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3199 Egyéb ön tö zõ be ren de zé si tar to zé kok
3211 Szál lí tó sza la gok
3212 Lán cos szál lí tók
3213 Szál lí tó csi gák
3214 Ser le ges fel hor dók
3215 Be épí tett fo ga dó ga ra tok
3216 Mo bil fo ga dó ga ra tok
3217 Anyag moz ga tók ki egé szí tõ egy sé gei
3219 Egyéb szál lí tó be ren de zé sek
3221 Me cha ni kus üze mû rak tá ri fel sze dõ- és ra ko dó gé pek
3222 Pne u ma ti kus üze mû mag tá ri fel sze dõ- és ra ko dó gé pek
3229 Egyéb fel sze dõk, ra ko dók
3311 Uni ver zá lis mag tisz tí tók, elõ- és utó tisz tí tók
3312 Fi nom tisz tí tók, ve tõ mag-osz tá lyo zók
3313 Hen ger ros ták
3314 Tri õrök
3315 Sze pa rá to rok
3319 Egyéb mag tisz tí tók és tar to zé ka ik
3321 Bur go nya tisz tí tó, osz tá lyo zó és fel dol go zó gé pek
3329 Egyéb ter mé nyek tisz tí tá sát, osz tá lyo zá sát, fel dol go zá sát vég zõ gé pek
3911 Sze mes ter mény-tá ro lók és be ren de zé sei
3912 Szá las ta kar mány-tá ro lók és be ren de zé sei
3913 Bur go nya-, zöld ség- és gyü mölcs tá ro lók spe ci á lis gé pei, be ren de zé sei

ki vé ve zöld ség- és gyü mölcs tá ro ló lé te sít mé nyek gé pei, be ren de zé sei
3914 Tran zit tar tá lyok, tar tály csa lá dok
3919 Egyéb, a me zõ gaz da sá gi ter me lés sel kap cso la tos tar tá lyok, tá ro ló lé te sít mé nyek
3991 Mû trá gya és nö vény vé dõ szer ke ze lõ, ill. ke ve rõ gé pek
3992 Csá vá zó gé pek
3999 Nö vény ter me lés egyéb sta bil- és kézi gé pei, be ren de zé sei
5111 Víz szi vattyúk, víz el lá tó rend sze rek (hid ro for stb.)
5112 Szenny víz szi vattyúk
5119 Egyéb szi vattyúk, szi vattyú rész egy sé gek
5121 Hi deg- és me leg vi zes mo sók, gõz bo rot vák
5122 Sep rû gé pek, por szí vók
5129 Egyéb tisz tí tók, fer tõt le ní tõk
5131 Ven ti lá to rok
5132 Zsa luk, kür tõk, lég be ej tõk
5139 Egyéb lég sza bá lyo zó be ren de zé sek
5141 Ka zá nok (nem bio massza tü ze lés re)
5142 Hõ lég fú vók, lég he ví tõk
5143 Gáz inf ra su gár zók
5149 Egyéb (nem bio massza) tü ze lõ be ren de zé sek, lég he ví tõk
5151 Híd mér le gek, jár mû mér le gek
5152 Mag tá ri, rak tá ri ál ta lá nos mér le gek
5159 Egyéb mér le gek
5911 Üzem anyag-tá ro lás, -ki adás gé pei, be ren de zé sei
5912 Mû hely be ren de zé sek (gép kar ban tar tás és ja ví tás gé pei, be ren de zé sei)
5991 Mû sze rek, la bo ra tó ri u mi be ren de zé sek
5999 Ma jo ri egyéb gé pek, be ren de zé sek
6133 Vad gaz dál ko dás gé pei, be ren de zé sei
6215 Bio dí zel-elõ ál lí tás és -hasz no sí tás gé pei, be ren de zé sei
6216 Bi o e ta nol-elõ ál lí tás és -hasz no sí tás gé pei, be ren de zé sei
6217 Bio gáz-elõ ál lí tás és -hasz no sí tás gé pei, be ren de zé sei
6221 Nap ener gia-elõ ál lí tás és -hasz no sí tás gé pei, be ren de zé sei
6222 Szél ener gia-elõ ál lí tás és -hasz no sí tás gé pei, be ren de zé sei
6223 Víz ener gia-elõ ál lí tás és -hasz no sí tás gé pei, be ren de zé sei
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6224 Geo ter mi kus-ener gia elõ ál lí tás és hasz no sí tás gé pei, be ren de zé sei
6311 Ét olaj-elõ ál lí tás gé pei
6313 Bor- és pezs gõ ké szí tés gé pei
6314 Bor és pezs gõ tá ro lók (hor dók, tar tá lyok, er jesz tõ tar tá lyok)
6315 Tej- és tej ter mék-fel dol go zás gé pei
6316 Vá gó ál lat- és hús fel dol go zás gé pei
6317 Méz fel dol go zás gé pei
6319 Egyéb spe ci á lis élel mi szer ipa ri te vé keny sé gek gé pei, be ren de zé sei
6321 Élel mi szer ipa ri tá ro ló tar tá lyok
6322 Élel mi szer ipa ri anyag moz ga tás gé pei, be ren de zé sei, tar to zé kai (csi gák, sze rel vé nyek, sza la gok stb.)
6323 Élel mi szer ipa ri osz tá lyo zás, fel dol go zás, cso ma go lás, ki sze re lés gé pei, be ren de zé sei
6324 Hû tõ tá ro lók gé pei, be ren de zé sei
6329 Egyéb ál ta lá nos élel mi szer ipa ri gé pek, be ren de zé sek

3. számú melléklet a 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

35%-os intenzitással támogatható gépek, technológiai berendezések
(A felsorolás a gépkatalógusban található gépcsoport azonosító számot és megnevezést tartalmazza.)

1216 Pa ra di csom be ta ka rí tók
1217 Zöld bor só- és zöld bab-be ta ka rí tók
1218 Egyéb zöld ség be ta ka rí tók
1219 Do hány be ta ka rí tók
1291 Gyü mölcs be ta ka rí tók
1292 Szõ lõ be ta ka rí tók
1993 Ta kar mány ke ve rõ-ki osz tók, si ló ma ró-ki osz tók
2153 Ül tet vény kul ti vá to rok
2183 Ta laj ma rók
2185 Bak hát ké szí tõk, ágyás ké szí tõk, bur go nya töl tö ge tõk
2214 Zöld ség- és ap ró mag ve tõ gé pek
2222 Pa lán tá zó gé pek
2223 Cse me te ül te tõ gé pek
2293 Fó lia fek te tõk, fó lia alag út ké szí tõk, fó lia be gyûj tõk
2423 Jár va szecs ká zók
2424 Si ló zó adap te rek
2463 Zöld bor só- és szá raz bor só-be ta ka rí tó gé pek, adap te rek
2464 Zöld bab- és szá raz bab-be ta ka rí tó gé pek, adap te rek
2465 Hagy ma be ta ka rí tó gé pek
2466 Gyö kér zöld ség-be ta ka rí tó gé pek
2467 Pa ra di csom- és egyéb zöld ség be ta ka rí tó gé pek
2469 Mák, tök és egyéb szán tó föl di nö vé nyek spe ci á lis be ta ka rí tó gé pei
2491 Gyü mölcs be ta ka rí tó gé pek, rá zó gé pek, gyûj tõ er nyõk
2492 Szõ lõ be ta ka rí tó gé pek
2531 Törzs tisz tí tók
2532 Met szõk, szõ lõ cson ká zók, -le vél té põk, -kö tö zõk
2533 Mul cso zók, zú zók, sor ka szák
2539 Osz lop nyo mók és egyéb szõ lõ-, gyü mölcs ápo lá si gé pek
2541 Si ló töl tõ prés gé pek
2542 Bá la bon tók, -ap rí tók, -te rí tõk
2543 Si ló vá gók, blokk vá gók
2544 Ta kar mány ke ve rõ, -ki osz tó pót ko csik
2549 Egyéb ta kar má nyo zás sal, al mo zás sal össze füg gõ gé pek
3115 Cse peg te tõ ön tö zõ be ren de zé sek
3324 Szõ lõ fel dol go zás gé pei
3331 Sze mes ter mény-szá rí tók
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3332 Szá las ta kar mány-szá rí tók

3333 Bur go nya-, zöld ség- és gyü mölcs szá rí tók
ki vé ve zöld ség-gyü mölcsszá rí tó kat

3334 Do hány szá rí tók

3335 Fû szer- és gyógy nö vény szá rí tók

3339 Egyéb ter mény szá rí tók

3921 Da rá lók, rop pan tók, ter mény ap rí tók

3922 Ke ve rõk, pré sek, ta kar mány hû tõk, mor zsá zók

3929 Egyéb ta kar mány-elõ ké szí tõ és -fel dol go zó gé pek

3993 Köd kép zõ gé pek

4111 Ita tó be ren de zé sek

4112 Ta kar má nyo zás gé pei, be ren de zé sei

4121 Kis üze mi fe jõ be ren de zé sek

4122 Nagy üze mi fe jõ be ren de zé sek, fe jõ há zak

4123 Tej tar tá lyok

4124 Tej szi vattyúk

4125 Fö lö zõ és pasz tõ rö zõ gé pek

4126 Tej hû tõk, hû tõ tá ro lók

4129 Fe jés és tej ke ze lés egyéb gé pei, ké szü lé kei

4191 Trá gya ke ze lés gé pei

4192 Ál lás szer ke ze tek és ki egé szí tõk

4199 Egyéb szar vas mar ha tar tá si gé pek

4211 Ita tó be ren de zé sek

4212 Ta kar má nyo zás gé pei, be ren de zé sei

4291 Trá gya ke ze lés gé pei, híg trá gya szi vattyúk

4292 Kut ri cák, re ke szek, pa do za tok

4299 Egyéb ser té star tá si gé pek

4311 Ita tó be ren de zé sek

4312 Ta kar má nyo zás gé pei

4391 Kel te tõ- és búj ta tó be ren de zé sek, mû anyák

4392 Ket re cek (broj ler, tojó stb.)

4399 Egyéb ba rom fi tar tá si gé pek, be ren de zé sek

4411 Nyúl tar tás gé pei, be ren de zé sei

4412 Juh- és kecs ke tar tás gé pei, be ren de zé sei

4491 Mé hé szet gé pei, be ren de zé sei

4492 Vil lany pász to rok

4499 Egyéb ál lat tar tá si gé pek, be ren de zé sek

5133 Is tál ló hû tés be ren de zé sei

6211 Erõ gé pek (ma ga já ró be ta ka rí tók, ap rí tók)

6212 Erõ gé pek mun ka gé pei (a ma ga já ró be ta ka rí tók, ap rí tók mun ka gé pei)

6213 Bio massza hõ ter me lõ be ren de zé sek és ezek ki e gé szí tõi

6214 Egyéb sta bil fel dol go zó gé pek, be ren de zé sek

6219 Egyéb bio ener gia-elõ ál lí tás és -hasz no sí tás gé pei, be ren de zé sei
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