
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

26/2008. (III. 7.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
a kertészeti 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 to váb bi ak 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 meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

A támogatás célja

1.  §

A tá mo ga tás cél ja a ker té sze ti ága zat tech no ló gi ai szín -
vo na lá nak ja ví tá sa, kör nye zet ba rát (ener gia ta ka ré kos) gé -
pek és tech no ló gi ai berendezések beszerzése révén.

Fogalmak

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) le ány vál la lat: olyan vál la lat, amely ben egy vagy

több ter me lõi szer ve zet, vagy azok tár su lá sai ré sze se dés sel 
ren del kez nek, és amely hoz zá já rul a ter me lõi szer ve zet
vagy ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sai cél ki tû zé se i hez, ide -
ért ve azo kat a vál la la to kat is, amely ben egy vagy több
zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port ren del ke zik ré sze se -
dés sel, és amely hoz zá já rul a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port cél ki tû zé se i hez;

b) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a zöld ség-gyü -
mölcs ter me lõi cso por tok és ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti
sza bá lyo zá sá ról  szóló 19/2008. (II. 19.) FVM ren de let 2.  §
a) pont ja sze rin ti cso port (elõ ze tesen elismert TÉSZ);

c) ter me lõi szer ve zet: zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
por tok és ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról
 szóló 19/2008. (II. 19.) FVM ren de let 2.  § b) pont ja sze rin -
ti szer ve zet (vég le ge sen el is mert TÉSZ).

(2) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben 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.) sza bá lyai al kal ma zan dók.

A támogatott tevékenység

3.  §

Tá mo ga tás ve he tõ igény be a 2. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott gép ka ta ló gus sze rin ti gép vál to za tok hoz
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.

A támogatás mértéke

4.  §

(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 735 000 eu ró nak meg fe le -
lõ fo rint összeg le het.

(2) A tá mo ga tás mér té ke a te vé keny ség összes el szá -
mol ha tó ki adá sá nak 35%-a.

(3) A te vé keny ség 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 támogatás igénybevételének feltételei

5.  §

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

keny sé gek sta tisz ti kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend -
sze ré nek lét re ho zá sá ról és a 3037/90/EGK ta ná csi ren de -
let, va la mint egyes meg ha tá ro zott sta tisz ti kai te rü le tek re
vo nat ko zó EK-ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de -
cem ber 20-i 1893/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let (TEÁOR’08) I. Mel lék le te sze rin ti 01.1–01.3. és
01.5. te vé keny ség va la me lyi két végzi;

b) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port, ter me lõi szer ve -
zet vagy azok le ány vál la la ta;

c) a ker té sze ti ága zat ban mû kö dõ ter me lõi cso port
(a továb biak ban együtt: ügy fél).

(2) Az ügy fél me zõ gaz da sá gi üze me mé re té nek meg kell
ha lad nia a 4 eu ró pai mé ret egy sé get (EUME). Ez a sza bály
nem vo nat ko zik az (1) be kez dés b) és c) pont ja i ban meg ha tá -
ro zott ügy fe lek re és az in du ló vál lal ko zás ügy fél re.

(3) Ha az ügy fél 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 a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel té te lek nek.

A támogatási kérelem benyújtása

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met éven te áp ri lis 1–30. kö zött le -
het be nyúj ta ni a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va -
tal hoz (a továb biak ban: MVH).

2008/38. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 1817



(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, a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány hi te les má -
so la tát, il let ve a ha tó sá gi iga zo lást az egyé ni vál lal ko zói
iga zol vány ér vé nyes sé gé rõl és az ügy fél egyéni
vállalkozói tevékenységi körérõl,

b) az 1. szá mú mel lék let ben sze rep lõ ér té ke lé si szem -
pon to kat alá tá masz tó iga zo lá so kat, nyi lat ko za to kat, do ku -
men tu mo kat szük ség sze rint.

c) amennyi ben az ügy fél zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port vagy ter me lõi szer ve zet le ány vál la la ta, ak kor a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um iga zo -
lá sát leányvállalati minõségérõl.

(3) A Vhr. 27.  § (1) be kez dé sé nek e)–f) pont ja i tól el té -
rõ en, 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 kell benyújtani.

(4) A tá mo ga tá si ké re lem ben meg kell je löl ni a gép tá ro -
lá sá nak helyét.

(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 fa -
lu gaz dá szi há ló za tá nak köz re mû kö dé sé vel az MVH hon -
lap ján ke resz tül elektronikus formában is fel lehet tölteni.

(6) E jog cím ke re té ben egy ügy fél egy tá mo ga tá si ké re -
lem be nyúj tá sá ra nyit va álló idõ sza kon ként egy tá mo ga tá -
si kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem elbírálása

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH a Tv. 32.  § (1) be -
kez dé sé nek c) 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 alapulvéte -
lével.

(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

8.  §

A ki fi ze té si ké rel met
a) 2008. év ben ok tó ber 1–31.,
b) a 2009. 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 az MVH-hoz.

Jogkövetkezmények

9.  §

(1) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi üzem – a be nyúj tás
évé tõl szá mí tott 4. év ben – mû velt te rü le te 5%-ot meg ha -
la dó an ma rad el a pénz ügyi terv ben a 4. évre vál lalt te rü let -
tõl, az 5%-ot meg ha la dó csök ke né sén túl szá za lék pon ton -
ként az igény be vett tá mo ga tá si összeg 3%-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, kö te les a tá -
mo ga tá si összeg bõl – hi ány zó fog lal koz ta tot tan ként éven -
te – az igény be vett tá mo ga tá si összeg 2%-át, de leg alább
750 000 fo rin tot vissza fi zet ni.

(3) Amennyi ben a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port
vagy ter me lõi szer ve zet ál tal a be nyúj tás évé tõl szá mí tott
4. év ben re a li zált 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
az igény be vett tá mo ga tá si összeg 5%-át kell vissza fi zet ni.

(4) Ha az ügy fél az 5.  § (3) 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 lel meg az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té -
te lek nek, ak kor kö te les az igény be vett tá mo ga tás tel jes
össze gét vissza fi zet ni.

(5) Amennyi ben az 1. szá mú mel lék let sze rin ti nyi lat ko -
zat tal, il let ve pénz ügyi terv vel 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, az igény be vett tá mo ga tás jo go -
su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, és az ügy fél 
e ren de let sze rin ti tá mo ga tás hoz való joga meg szû nik.

Záró rendelkezés

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11.  §

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
26. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 26/2008. (III. 7.) 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 zöld ség-gyü mölcs
ter me lõi cso port (elõ ze te sen
el is mert TÉSZ), vagy an nak tag ja,
vagy le ány vál la la ta, ter me lõi
szer ve zet (vég le ge sen el is mert
TÉSZ), vagy an nak tag ja, vagy
le ány vál la la ta, a ker té sze ti
ága zat ban mû kö dõ vég le ge sen
el is mert termelõi csoport vagy
annak tagja

Iga zo lás ar ról, hogy az ügy fél a
zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port (elõ ze te sen el is mert
TÉSZ), vagy ter me lõi szer ve zet
(vég le ge sen el is mert TÉSZ) tag ja, 
vagy azok le ány vál la la ta. A
ker té sze ti ága zat ban mû kö dõ
vég le ge sen el is mert ter me lõi
cso port te vé keny sé gé rõl és az
ügyfél tagságról szóló igazolás

15

Az ügy fél nem a do hány ter mesz tés
spe ci á lis gé pé re nyúj tot ta be
kérelmét

10

A be ru há zás ke re té ben
meg vá sá rol ni kí vánt gé pek
mind egyi ke 1-es kor sze rû sé gi
mu ta tó val sze re pel a
gépkatalógusban

Gép ka ta ló gus ban 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 szin ten
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 ké pest a
fog lal koz ta tot tak szá má nak
bõ ví té se a fejlesztés hatására

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

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 fe lett 2
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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

Az ügy fél részt vesz az
ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si
prog ram ban. A tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sa kor ér vé nyes helyt adó,
vagy rész ben helyt adó tá mo ga tá si
határozattal rendelkezik

7

Az ügy fél szék he lye
A Vhr. sze rin ti hát rá nyos hely ze tû
te rü le ten van

7

Ha az ügy fél nem ter mé sze tes
sze mély
A he lyi Ci gány Ki sebb sé gi
Ön kor mány zat vagy Or szá gos
Ci gány Ön kor mány zat nyi lat ko za ta 
ar ról, hogy tá mo gat ja a beruházást

Nyi lat ko zat 3

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

Nyi lat ko zat 3

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

Nyi lat ko zat 2

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

Nyi lat ko zat 1

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

Nyi lat ko zat 2

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

Pénz ügyi terv
Nem ter me lõi
cso port/zöld ség-gyü mölcs ter me lõi
cso port (elõ ze te sen el is mert TÉSZ),
ter me lõi szer ve zet (vég le ge sen
elismert TÉSZ)
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

1

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
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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

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 
be nyúj tás évé tõl szá mí tott 4. évre
vál lalt me zõ gaz da sá gi te rü let nõ,
ak kor 5 szá za lék pon ton kén ti
nö ve ke dés re 1 pont adható, de
maximum 5 pont

5

Ter me lõi cso port,
zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port
(elõ ze te sen el is mert TÉSZ),
ter me lõi szer ve zet (vég le ge sen
elismert TÉSZ)
A vál lal ko zás pénz ügyi ter vé nek
ko he ren ci á ja

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

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

2

Ér ték csök ke nés vál to zá sa 2
Sa ját tõke vál to zá sa a mû köd te té si
idõ szak alatt

2

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

In du ló ter me lõi cso port ese té ben
a szá mí tást a pá lyá zat és az azt
kö ve tõ 2 év terv ada tai alap ján
kell elvégezni

16 mil lió fo rin tot 6
12 mil lió fo rin tot 3
8 mil lió fo rin tot 2

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

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

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

20%-kal bõ vül 9,6 mil lió fo rin tot 2
10%-kal bõ vül 8,8 mil lió fo rin tot 1
Ha az ügy fél a be nyúj tást kö ve tõ 3
év ben ter ve zett ár be vé te le a
be nyúj tás évé ben ter ve zett
ár be vé te lé hez ké pest a
nö vek mé nyek értéke eléri a
támogatás
1,4-sze re sét 3
1,2-sze re sét 2

Össze sen: max. 65
Mind össze sen: max. 100
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2. számú melléklet
a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

A rendelet alapján támogatható gépváltozatok

(A fel so ro lás a gép ka ta ló gus ban ta lál ha tó gép vál to zat
azo no sí tó szá mot és meg ne ve zést tar tal maz za.)

1111 Ke re kes trak to rok kö zül a 3. szá mú mel lék let ben
fel so rolt trak to rok

1112 Lánc tal pas trak to rok kö zül a 3. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt lánc tal pas trak to rok

1113 Gu mi he ve de res trak to rok kö zül a 3. szá mú mel -
lék let ben sze rep lõ gu mi he ve de res trak tor

1121 Esz köz hor do zók kö zül a 3. szá mú mel lék let ben
sze rep lõ esz köz hor do zó

1123 Ker té szet ben al kal maz ha tó több cé lú trak to rok
1212 Ku ko ri ca be ta ka rí tók (csak a cse me ge ku ko ri ca-

be ta ka rí tók)
1216 Pa ra di csombe 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 Egyéb szán tó föl di nö vé nye ket be ta ka rí tó gé pek

(csak do hánybe ta ka rí tók)
1291 Gyü mölcsbe ta ka rí tók
1292 Szõ lõ be ta ka rí tók
1914 Tar gon cák, te rep tar gon cák
1992 Do hány per me te zõk kö zül a 3. szá mú mel lék let -

ben fel so rolt gé pek
1999 Do hány kocs gát ló kö zül a 3. szá mú mel lék let ben

fel so rolt gé pek
2152 Do hány sor köz mû ve lõ kul ti vá to rok kö zül a 3. szá -

mú mel lék let ben fel so rolt gé pek
2153 Ül tet vény kul ti vá to rok
2159 Do hány mû ve lõ kul ti vá to rok kö zül a 3. szá mú

mel lék let ben fel so rolt gé pek
2183 Ta laj ma rók
2184 Ásó gé pek
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
2221 Bur go nya ül te tõ gé pek
2222 Pa lán tá zó gé pek
2223 Cse me te ül te tõ gé pek
2229 Egyéb ül te tõ gé pek
2293 Fó lia fek te tõk, fó lia alag út ké szí tõk, fó lia be gyûj -

tõk
2311 Per me te zõ-, po ro zó- és fo lyé kony mû trá gya ki jut -

ta tó gé pek (csak az ül tet vény permetezõk)
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 gépek

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

2591 Per met lé ke ve rõk, ke ve rõ fel töl tõk

2592 Kom posz tá lók, zú zók

3115 Cse peg te tõ ön tö zõ be ren de zé sek

3123 Ön tö zõ szi vattyúk

3191 Szû rõk, víz tisz tí tók

3192 Mû trá gya, nö vény vé dõ szer stb. ada go lók

3211 Szál lí tó sza la gok kö zül a 3. szá mú mel lék let ben
fel so rolt gépek

3215 Be épí tett fo ga dó ga ra tok kö zül a 3. szá mú mel lék -
let ben fel so rolt gépek

3216 Mo bil fo ga dó ga ra tok kö zül a 3. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt gépek

3217 Anyag moz ga tók ki egé szí tõ egy sé gei kö zül a
3. szá mú mel lék let ben fel so rolt gépek

3221 Me cha ni kus üze mû rak tá ri fel sze dõ- és ra ko dó gé -
pek kö zül a 3. szá mú mel lék let ben felsorolt gépek

3321 Bur go nya tisz tí tó, osz tá lyo zó és fel dol go zó gépek 

3324 Szõ lõ fel dol go zás gé pei

3329 Do hány ma ni pu lá ló gé pek, gép so rok kö zül a
3. szá mú mel lék let ben fel so rolt gépek

3329 Bur go nya ma ni pu lá ló gé pek, gép so rok kö zül a
3. szá mú mel lék let ben fel so rolt gépek

3334 Do hány szá rí tók

3335 Fû szer- és gyógy nö vény szá rí tók

3913 Bur go nya-, zöld ség- és gyü mölcs tá ro lók spe ci á lis
gé pei, be ren de zé sei

3993 Köd kép zõ gé pek

3999 Nö vény ter me lés egyéb sta bil- és kézi gé pei kö zül
a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt gépek

5991 Mû sze rek, la bo ra tó ri u mi be ren de zé sek kö zül a gé -
pek hely zetmeg ha tá ro zá sá ra, irá nyí tá sá ra szol gá ló sor ve -
ze tõ, pár hu za mos kor mány zá si és au to ma ta kor mány zá si
rend sze rek és be ren de zé sek (GPS, DGPS, RTKGPS)
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3. számú melléklet
a 26/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

A támogatható kertészeti alkalmazású
gépek/berendezések egyedi nyilvántartási szám

szerint

Egye di nyil ván tar tá si szám Tí pus/Már ka/Meg ne ve zés

1111 Ker té sze ti cél ra hasz nál ha tó ke re kes trak to rok

11110001-0034 AGT

11110035-0085 An to nio Car ra ro

11110092-0180 BCS

11110231-0234 Case IH

11112694-2762 BCS

11110289-0292 Cla as Ares

11110314-0320 Cla as Cel tis

11110321-0332 Cla as Nec tis

11110374-0385 De utz-Fahr Ag ro Com pact

11110386-0387 De utz-Fahr Ag ro farm

11110388-0403 De utz-Fahr Ag ro kid

11110404-0413 De utz-Fahr Ag ro lux

11110432-0435 De utz-Fahr Ag rop lus

11110458-0460 Ef sa ne

11110466-0467 Far mer

11110477-0480 Fendt 309 Va rio

11110481-0484 Fendt 310 Va rio

11110549-0554 Fendt Far mer

11112476-2479 Fendt Far mer

11110573-0575 Feng-Shou

11110576-0653 Fer ra ri

11110667-0674 Gi an ni Fer ra ri

11110675-0734 Gol do ni

11110751-0754 Jin ma

11110755-0805 John De e re

11110811 John De e re

11112545-2556 John De e re

11111067-1089 KIOTI

11111090-1126 Ku bo ta

11111128-1145 Lam borg hi ni Cro no

11111163-1182 Lam borg hi ni F Plus

11111193-1211 Lam borg hi ni R1

11111212-1251 Lam borg hi ni R2

11111416-1431 Lam borg hi ni RF

Egye di nyil ván tar tá si szám Tí pus/Már ka/Meg ne ve zés

11111432-1459 Lam borg hi ni RS

11111460-1466 Lam borg hi ni RV

11111472-1487 Lan di ni Mist ral

11111498-1520 Lan di ni Po wer farm

11111533-1565 Lan di ni Rex

11112491-2496 Lan di ni Al pi ne

11111569-1577 Lan di ni Vi si on

11111579-1587 LG Gold Star

11111612-1646 Mas sey Fer gu son

11111730-1743 McCor mick

11111787-1796 MT8 132

11111797-1813 MTZ

11111826-1829 New Hol land T

11111850-1853 New Hol land TCE

11111854-1858 New Hol land TD

11111863-1866 New Hol land TL

11111873-1891 New Hol land TN

11111912-1915 Pas qu a li Eos

11111916-1921 Pas qu a li Era

11111922-1923 Pas qu a li Mars

11111924-1940 Pas qu a li Ori on

11111941-1952 Pas qu a li Vanth

11111954-1957 Pri ma

11111958-1973 Pro nar

11112000-2022 Same Do ra do

11112037-2045 Same Frut te to

11112093-2105 Same So la ris

11112607-2630 Ste yr Kom pakt

11112649-2652 Ste yr 9080

11112653-2656 Ste yr 9090

11112153-2155 Swa raj

11112169-2169 TV 826 Ecot rac

11112170-2170 U-453 Hi das

11112171-2176 U-483 DT/HC/L/V

11112177-2178 U-523 DT

11112190-2196 URSUS

11112200-2347 Val pa da na

11112348-2356 Valt ra A so ro zat

11112383-2384 VTZ

11112519-2521 YTO

11112391-2427 Ze tor
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Egye di nyil ván tar tá si szám Tí pus/Már ka/Meg ne ve zés

1112 Ker té sze ti cél ra hasz nál ha tó lánc tal pas trak to rok

1120021-0023 Lam borg hi ni C

1120024-0033 Lam borg hi ni CF

1120034-0045 Lam borg hi ni CV

11120052-0061 Lan di ni Trek ker

11120066-0066 McCor mick T/F

11120069-0069 McCor mick T/F

11120072-0072 McCor mick T/F

11120075-0075 McCor mick T/F

11120081-0081 New Hol land TK/FA

11120083-0083 New Hol land TK/FA

11120091-0096 OMP

11120098-0106 Same Kryp ton

11120108-0114 Val pa da na CF/CFS

1113 Gu mi he ve de res já ró szer ke ze tû trak to rok

11130042-0046 Same Rock C/N

1121 Esz köz hor do zó al vá zak

11210017-0032 Pel lenc Mul ti func ti on

3999 Nö vény vé de lem egyéb sta bil- és kézi gé pei

39990065 Frus tar rend sze rû jég vé dõ háló

39990064 Frus tar fit tin gek

39990066 Frus tar váz

1992 Per me te zõk

1992 0106-0108 De Clo et do hány per me te zõk

1999 Egyéb ma ga já ró gé pek

1999 0090-0091 De Clo et do hány kocs gát lók

2152 Sor köz mû ve lõ kul ti vá to rok

2152 0056-0057 De Clo et do hány sor köz mû ve lõ
kul ti vá to rok

2159 Egyéb kul ti vá to rok

2159 0023-0027 De Clo et do hány mû ve lõ
kul ti vá to rok

Egye di nyil ván tar tá si szám Tí pus/Már ka/Meg ne ve zés

3211 Szál lí tó sza la gok

3211 0016-0024 Bur go nya tár há zi szál lí tó
be ren de zé sek

3211 0025-0100 Bur go nya tár há zi
szál lí tó be ren de zé sek

3211 0172-0184 Bur go nya tár há zi
szál lí tó be ren de zé sek

3215 Be épí tett ga ra tok

3215 0006-0007 Bur go nya fo ga dó ga ra tok

3215 0018 Bur go nya fo ga dó ga rat

3215 0037-0038 Bur go nya fo ga dó ga rat

3216 Mo bil fo ga dó ga ra tok

3216-0001-0002 Mo bil ga rat bur go nyá hoz

3217 Anyag moz ga tók ki egé szí tõ egy sé gei

3217 0073-0082 Bur go nya anyag moz ga tó gé pek
ki egé szí tõ egy sé gei

3221 Me cha ni kus üze mû rak tá ri fel sze dõ és
ra ko dó gé pek

3221 0085-0092 Gu mós ter mék ha lom fel sze dõ
be ren de zé sek

3329 Egyéb ter mé nyek tisz tí tá sát, osz tá lyo zá sát,
feldolgozását végzõ gépek

3329 0038-0040 De Clo et do hány ma ni pu lá ló
gé pek

3329 0117-0129 De Clo et do hány ma ni pu lá ló gépek

3329-0027 Bur go nya mo só

3329-0035 Bur go nya tör lõ

3329 0042-0043 Do bos bur go nya mosó

3329-0089 Komp lex bur go nya fel dol go zó
vo nal

1123 Ker té szet ben al kal maz ha tó több cé lú trak to rok

11230018-0026 Ise ki

11230091-0106 Ise ki
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