KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

a Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat összeállításhoz szükséges formanyomtatványok
kitöltéséhez.
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Általános tudnivalók
1. Kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót és a vonatkozó 23/2007.
(IV.17.) FVM rendeletet!
2. A gépkatalógusba történő felvételi javaslatot (továbbiakban: javaslat) csak ügyfélazonosító számmal rendelkező ügyfél nyújthat be. Az ügyfél-azonosító számot:
-

a természetes személy ügyfél a G1010 jelű „Nyilvántartásba vétel, vagy
nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem – természetes személyek
számára”, míg
nem természetes személyeknek és az egyéni cégeknek a G1020 jelű „Nyilvántartásba
vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem – nem természetes
személyek számára” elnevezésű nyomtatványon igényelhet.

A G1010 vagy G1020 jelű nyomtatványokat, valamint az azokat kiegészítő betétlapokat a
lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal illetve a NÉBIH, az ügyfél-nyilvántartási
rendszerhez kapcsolódó többi nyomtatványt a lakóhely/székhely szerint illetékes
kormányhivatal címére kell benyújtani postai úton vagy személyesen, egy példányban.
Amennyiben az ügyfél adataiban változás történik, azt 15 napon belül köteles a Magyar
Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) felé bejelenteni. A „kérelemre nyilvántartásba vett”
ügyfeleknek – a személyes és a postai úton történő bejelentésen túl – lehetőségük van arra is,
hogy az adataikban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségüket
ügyfélkapun történő bejelentkezést követően, a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó
felületén teljesítsék.
A hatályos nyomtatványok a Kincstár honlapján, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon
érhetőek el az Ügyfélnyilvántartás menüpont alatt.
3. A gépkatalógusba kizárólag olyan gép, illetve technológiai berendezés vehető fel, amely
-

rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges
engedélyekkel, CE megfelelőségi tanúsítvánnyal,
besorolható a katalógusban szereplő gépcsoportok valamelyikébe.

hatósági

Amennyiben a javasolt gép vagy technológiai berendezés nem felel meg ezeknek a
követelményeknek, az IH a kérelmet elutasítja.
4. A beérkezett felvételi javaslatokat a NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézete (a
továbbiakban: NAIK MGI) a beérkezéstől számított 30 napon belül szakvéleményével
együtt továbbítja az Irányító Hatósághoz (továbbiakban: IH). Ezt követően az IH a
javaslatot 30 napon belül bírálja el. A gépkatalógus közzététele előtt legalább hatvan
nappal beérkezett javaslatban szereplő gépet vagy technológiai berendezést felveszik a
gépkatalógusba.
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5. A javaslat összeállításához az alábbi formanyomtatványt töltse ki:
-

D0061-03- Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat - Főlap
D0062-03- Gépadatok betétlap

A D0062-03 Gépadatok betétlap használata nem kötelező, azzal azonos adattartalmú
egyéb cégszerű aláírással ellátott dokumentum is csatolható a javaslathoz.
A gépek adatai elküldhetők elektronikus úton is. Az elektronikus elküldés azonban nem
helyettesíti a gépadatok papír alapon történő benyújtását.
Az elektronikus elküldés a D0062-03 Gépadatok betétlappal azonos adattartalmú MS
EXCEL formátumú fájlnak továbbításával lehetséges.
A gépkatalógusba történő felvételről további információt, illetve az alkalmazandó e-mail
címeket
megtalálja
a
NAIK
MGI
gépkatalógus
weboldalán
(http://www.gepkatalogus.gmgi.hu/ )
FONTOS! Amennyiben az elektronikus módon benyújtott adatok és a papír alapon
benyújtott nyomtatványok adattartalma eltér, akkor az elbírálás a papír alapú, aláírt
példány adatai alapján történik.
A javaslat összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetőek a Kincstár
internetes honlapjáról (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) vagy beszerezhetőek a Kincstár
illetve a területileg illetékes Kormányhivatalok ügyfélszolgálatain.
6. Javasoljuk, hogy a kitöltött javaslatról készítsen másolatot és őrizze meg a döntéstől
számított legalább 8 évig!
Ha a javaslat kitöltésével vagy értelmezésével kapcsolatban bármilyen kérdése,
problémája van, forduljon bizalommal a a NAIK MGI-hez.
7. A javaslatot postai úton a NAIK MGI –hez kell benyújtani.
Postacím: NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézete 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.
8. A gépkatalógusban található gépcsoportok és azonosító számuk megtalálható az 1. számú
mellékletben.
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D0061-03 Gépkatalógus felvételi/módosítási javaslat – Főlap
1. Főlap iratkódja
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2. Ügyfél-azonosítási információ
Ügyfél-azonosító mezőbe írja be a Kincstár által kiadott, az ügyfél-nyilvántartásba történő
felvételről szóló hatósági bizonyítványon szereplő 10 jegyű azonosító számot!
FONTOS!
- Kérelmet csak ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfél nyújthat be. Az ügyfélnyilvántartási rendszerbe történő felvétellel kapcsolatban részletes információt az
általános tudnivalók fejezet 2. pontjában talál!

3. Ügyfél adatai
Előtag: Amennyiben Ön természetes személy, a személynevet előtaggal (dr., ifj., id. stb.)
együtt adja meg, de a cégforma mezőt ne töltse ki!
Név: Ebbe a mezőbe írja be a saját nevét, amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz megadott,
amennyiben természetes személyként (őstermelő, egyéni vállalkozó) kíván támogatást
igényelni, vagy a vállalkozás (cég) nevét, amennyiben a támogatási kérelmet az Ön által
képviselt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (továbbiakban együtt:
szervezet) képviseletében kívánja benyújtani!
Cégforma: Ha az ügyfél szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (Rt., Kft., Bt.,
stb.) és hagyja üresen az előtag mezőt!
Forgalmazói kód mezőbe a NAIK MGI által kiadott 3 jegyű forgalmazói kódot írja be.
Amennyiben nem rendelkezik forgalmazói kóddal, a mezőt hagyja üresen.
Helység mezőbe írja be a lakóhely vagy székhely nevét amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz
megadott.
Irányítószám mezőbe írja be a lakóhely vagy székhely helységhez tartozó postai
irányítószámot.
Postai cím mezőbe írja be a lakóhely vagy székhely vonatkozó közterület nevét, jellegét
(utca, tér, stb.) és a házszámot.
Telefonszám, Fax-szám, E-mail cím mezőket értelemszerűen töltse ki.
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4. Kapcsolattartási információ
Ebbe az adatblokkba írja be a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.
Ezt az adatblokkot nem kötelező kitölteni, ha a kapcsolattartó személye megegyezik az
ügyfél személyével és a kapcsolattartási adatok megegyeznek az Ügyfél-nyilvántartási
rendszerbe bejelentett adatokkal. Amennyiben ezt a rovatot üresen hagyja, úgy a Kincstár az
Ügyfél-nyilvántartásban megadott adatait fogja használni.
Ha az ügyfél nem érhető el telefonon, akkor célszerű olyan személy telefonszámát megadni,
aki az ügyféllel fel tudja venni a kapcsolatot a NAIK MGI megkeresése esetén. Ez az
információ segít ügyintézőinknek kérelme gyorsabb és hatékonyabb kezelésében, ezért
kérjük, saját érdekében töltse ki ezt az adatblokkot.

5. Kérelem jellege
Ebben az adatblokkban a megfelelő jelölőnégyzetbe tett X jellel (elektronikus kitöltés esetén
pipával) jelölje a kérelem jellegét az alábbiak szerint:
Új gép felvétel abban az esetben, ha a javaslat a gépkatalógusban nem szereplő gép
felvételére vonatkozik.
Meglévő gép adatának módosítása abban az esetben, ha a javaslat a gépkatalógusban
szereplő gép valamely adatának megváltoztatására vonatkozik.
Amennyiben a javaslatában egyaránt szerepel új gép felvétel és a meglévő gép adat
módosítása, akkor mindkét jelölő négyzetet jelölje be.

6. Nyilatkozatok
Kérjük, figyelmesen olvassa el az ebben az adatblokkban szereplő nyilatkozatokat. A
javaslatot csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért.

7. Csatolt dokumentumok
Az adatblokkban javaslatának összeállítását követően a felsorolásban az egyes csatolt
mellékletek megnevezése mellé írja be, hogy hány darabot csatolt az adott dokumentumból.

8. Kitöltési dátum és aláírás
Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá!
FONTOS! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges!
Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet
nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy
meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerű aláírás elengedhetetlen része a
képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt)
teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata.

6

D0062-03 Gép adatok betétlap
Felvételi vagy módosítási kérelméhez több gép betétlapot csatolhat. A betétlap alkalmazása
nem kötelező, azzal azonos adattartalmú egyéb dokumentum is csatolható a javaslathoz.
A gépek adatai elküldhetők elektronikus úton is. Az elektronikus elküldés azonban nem
helyettesíti a gépadatok papír alapon történő benyújtását.
Az elektronikus elküldés a D0062-03 Gépadatok betétlappal azonos adattartalmú MS EXCEL
formátumú fájlnak továbbításával lehetséges.
A gépkatalógusba történő felvételről további információt, illetve az alkalmazandó e-mail
címeket megtalálja a NAIK MGI gépkatalógus weboldalán
(http://www.gepkatalogus.gmgi.hu/ ).
FONTOS! Amennyiben az elektronikus módon benyújtott adatok és a papír alapon benyújtott
nyomtatványok adattartalma eltér, akkor az elbírálás a papír alapú, aláírt példány adatai
alapján történik.

1. Betétlap iratkódja
Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

2. Ügyfél- azonosítási információ
Az ügyfél-azonosító mezőbe írja be a Kincstár által kiadott, az ügyfél-nyilvántartásba történő
felvételről szóló hatósági bizonyítványon szereplő 10 jegyű azonosító számot!
FONTOS!
- Kérelmet csak ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfél nyújthat be. Az ügyfélnyilvántartási rendszerbe történő felvétellel kapcsolatban részletes információt az
általános tudnivalók fejezet 2. pontjában talál!

3. Gép adatok
Ebben az adatblokkban kell feltüntetni a gépkatalógusba felvetetni vagy módosítatni kívánt
gépekre/ technológiai berendezésekre vonatkozó adatokat.
FONTOS! Az Adatközlés jellege oszlopot minden esetben ki kell tölteni!
Továbbá:
- Új gép felvétele esetén minden az adott gépre vonatkozó adatmezőt ki kell tölteni.
- Meglévő gép adatának módosítása esetén csak a gép azonosítóját és a módosítani
kívánt adatot kell feltüntetni. A gépazonosító módosítása esetén kövesse az
adatközlés jellege oszlopban található útmutatást.
- Gép törlése esetén csak a gép azonosítóját kell feltüntetni.
Megnevezés oszlopba a gép/technológiai berendezés elnevezését (márkanév és
típusazonosító) és esetleg egyéb kiegészítő információkat (pl.: fülke nélkül stb.) kell
feltüntetni.
Származási hely oszlopba a gép származási országát kell feltüntetni.
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Motor teljesítmény v. igény [kW]] oszlopba az erőgépek esetében a motorteljesítményt, míg
a többi gépnél a szükséges hajtó-teljesítményigényt kell kW-ban feltüntetni.
Kerék képlet v. munkaszélesség oszlopba erőgépek esetén az alábbi adatokat kell megadni:
4K2 = 4 kerekű, 2 kerékhajtású; 4K2S = 4 kerekű, segéd-mellsőkerék hajtású; 4K4 = 4
kerekű, 4 kerékhajtású, egyforma méretű kerekekkel; L = lánctalpas; GH = gumihevederes.
Munkagépeknél ebben az oszlopban a munkaszélességet kell szerepeltetni centiméterben.
Hasznos terhelés [t]] oszlopba az adott gép hasznos terhelését kell megadni tonnában.
Rakodógépeknél, pótkocsiknál stb. fontos jellemző adat, de nem ide tartozik a traktorok
pótsúlya.
Tömeg [kg]] oszlopba a gép saját üzemkész tömegét kell kilogrammban feltüntetni.
Típushoz tartozó ár [E Ft]] oszlopba a gépek működőképes alapkivitelére vonatkozó
(kereskedői jutalékot, szállítási , üzembe helyezési költségeket is tartalmazó) ÁFA nélküli
(nettó) valós piaci árat tüntessék fel. Amennyiben egy géptípust többféle felszereltséggel, és
eltérő áron forgalmaznak, azt külön soron szerepeltessék.
Gépazonosító oszlopba a gép gépkatalógusban szereplő 8 jegyű azonosító számát kell
feltüntetni. A gépkatalógusban nem szereplő új gép felvétel esetén annak a gépcsoportnak a 4
jegyű azonosítóját kell megadni, amelyikbe a kérelmező a gépet besorolja. A gépkatalógus
gépcsoportjainak a kódját az 1. számú melléklet tartalmazza. Az adott gép besorolását a
NAIK MGI véglegesíti.
FONTOS! A katalógus adatbázisban csak a gépkatalógus gépcsoportjaiba besorolható gépek
kerülhetnek.
A gépcsoport azonosítója tartalmazza a gép csoport besorolását az alábbiak szerint:
Pl.: a 2119 gépcsoport azonosító az (2) Erőgépek munkagépei főcsoport, (21) Talajművelő
és földmunkagépek csoport, (211) Ekék alcsoportba, (2119) Mélyforgató és egyéb ekék
változatát jelenti.
Meglevő gép adatának módosítása esetén az oszlop kitöltése kötelező!
Vámtarifaszám oszlopba az adott gép/technológia berendezés vámtarifaszámát.
Adatközlés jellege oszlopba tudja megadni az adott gépre/technológiai berendezésre
vonatkozó adatok jellegét az alábbiak szerint:
-

írjon M-t új gép felvétel és a meglévő gép adatának módosítása esetén.
írjon T-t az adott gép teljes törlése esetén. Amennyiben egy adott gép vonatkozásában
nem a gépre vonatkozó összes adatot kívánja törölni, akkor a törölni kívánt adat(ok)
helyére írjon 0-át és a műveletet jelölje M-el.
A gépazonosító szám módosítását az alábbiak szerint tudja feltüntetni:
o A törölni kívánt gépazonosítóját és gép megnevezését írja be a megfelelő
mezőbe, majd az adatközlés jellege mezőbe írjon T-t.
o A következő sorba írja be az adott gépre vonatkozó összes adatot, a
gépazonosító mezőbe adja meg annak gépcsoportnak a 4 jegyű azonosítóját,
ahova a gépet átsorolta. Az adatközlés jellege mezőbe írjon M-t.

Az oszlop kitöltése minden esetben kötelező!
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5. Kitöltési dátum és aláírás
Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá!
FONTOS! Szervezet esetében cégszerű aláírás szükséges!
Cégszerű aláírás: a szervezet hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a szervezet
nevében, az aláírási címpéldányban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy
meghatalmazása alapján teljesített aláírása. A cégszerű aláírás elengedhetetlen része a
képviselt szervezet megnevezése, az aláírásra jogosult személy (nyomtatott betűvel kiírt)
teljes neve és aláírása, és ha van, a szervezet bélyegzőlenyomata.
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1. számú melléklet: A gépkatalógusban található gépcsoportok és
gépcsoport azonosító számok.

Mezőgazdasági gépkatalógus
1 ERŐGÉPEK
11 Traktorok
111 Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok
1111 Kerekes traktorok
1112 Lánctalpas traktorok
1113 Gumihevederes traktorok
112 Különleges traktorok
1121 Eszközhordozók
1122 Hidastraktorok
1123 Kommunális és többcélú traktorok
1129 Egyéb különleges traktorok
12 Magajáró betakarítók
121 Szántóföldi növények betakarító gépei
1211 Arató-cséplő gépek
1212 Kukoricabetakarítók
1213 Cukorrépa-betakarítók
1214 Szálastakarmány-kaszálók
1215 Szecskázó gépek
1216 Paradicsom betakarítók
1217 Zöldborsó és zöldbab betakarítók
1218 Egyéb zöldségbetakarítók
1219 Egyéb szántóföldi növényeket betakarító gépek
129 Egyéb betakarítók
1291 Gyümölcs betakarítók
1292 Szőlőbetakarítók
1299 Egyéb betakarítók
19 Egyéb magajáró gépek
191 Magajáró rakodók
1911 Homlokrakodók
1912 Forgórakodók
1913 Teleszkópos rakodók
1914 Targoncák, tereptargoncák
1919 Egyéb rakodók
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199 Magajáró egyéb gépek
1991 Földmunkagépek
1992 Permetezők
1993 Takarmány keverő-kiosztók, silómaró-kiosztók
1994 Tápanyag kijuttatók, injektálók
1995 Dömperek
1996 Járóképes alvázak
1999 Egyéb magajáró gépek
2 ERŐGÉPEK MUNKAGÉPEI
21 Talajművelő- és földmunkagépek
211 Ekék
2111 Ágyekék
2112 Váltva forgató ekék
2119 Mélyforgató és egyéb ekék
212 Boronák
2121 Fogasboronák
2122 Rotációs boronák
2123 Rétboronák, láncos boronák
2129 Fésűs, gyomirtó és egyéb boronák
213 Hengerek
2131 Sima hengerek
2132 Gyűrűs hengerek
2133 Rögtörő hengerek
2139 Hengerboronák, pálcás és egyéb hengerek
214 Tárcsás talajművelők
2141 Tárcsás boronák
2142 Egyirányú tárcsák
2143 Ásóboronák
2149 Egyéb tárcsás művelők
215 Kultivátorok
2151 Szántóföldi kultivátorok
2152 Sorközművelő kultivátorok
2153 Ültetvénykultivátorok
2159 Egyéb kultivátorok
216 Magágykészítők
2161 Magágykészítők
2162 Magágykészítők adapterei
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217 Talajlazítók
2171 Középmélylazítók
2172 Mélylazítók
2179 Egyéb kombinált talajlazítók
218 Talajművelő egyéb gépek
2181 Simítók
2182 Szántáselmunkálók
2183 Talajmarók
2184 Ásógépek
2185 Bakhátkészítők, ágyáskészítők, burgonyatöltögetők
2189 Küllős kapák és egyéb talajművelő gépek
219 Földmunkagépek
2191 Tereprendezők, talajegyengetők
2192 Tolólapok, vonólapok
2193 Gödörfúrók
2194 Árokásók és -karbantartók
2199 Egyéb földmunkagépek
22 Vető- és ültetőgépek
221 Vetőgépek
2211 Kalászosgabona-vető gépek
2212 Kukoricavető gépek
2213 Cukorrépavető gépek
2214 Zöldség- és aprómag-vető gépek
2219 Egyéb vetőgépek
222 Ültetőgépek
2221 Burgonyaültető gépek
2222 Palántázógépek
2223 Csemeteültető gépek
2229 Egyéb ültetőgépek
229 Vetéssel és ültetéssel kapcsolatos egyéb gépek
2291 Vetőadapterek
2292 Vetőmagfeltöltők
2293 Fóliafektetők, fólia alagútkészítők, fólia begyűjtők
2299 Egyéb vetéssel és ültetéssel kapcsolatos gépek
23 Növényvédő gépek, műtrágya- és szervestrágya szórók
231 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. gépek
2311 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. gépek
2312 Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. cserélhető felépítmények,
adapterek, tartozékok
2313 Permetező szivattyúk
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232 Műtrágyaszóró gépek
2321 Műtrágyaszóró gépek
2322 Műtrágyaszóró cserélhető felépítmények, adapterek
233 Szilárd szervestrágya-szórók
2331 Szilárd szervestrágya-szórók
2332 Szilárd szervestrágya-szórók adapterei
234 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók
2341 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók
2342 Folyékony(híg)trágya-kijuttatók adapterei, tartozékai, kiegészítői
24 Betakarítógépek, adapterek
241 Kalászosgabona-betakarító gépek, adapterek
2411 Vágóasztalok
2412 Szalmaszecskázók
2419 Egyéb kalászos gabona betakarító gépek, adapterek
242 Kukoricabetakarító gépek, adapterek
2421 Vontatott és rászerelt kukoricacső-törő gépek
2422 Kukoricacső-törő adapterek
2423 Járva szecskázók
2424 Silózó adapterek
2425 Szárzúzók, mulcsozók
2429 Egyéb kukoricabetakarító gépek, adapterek
243 Cukorrépa-betakarító gépek
2431 Cukorrépa-fejezők, -kiszedők, -felszedők
2432 Egymenetes cukorrépa-betakarítók
2439 Egyéb cukorrépa-betakarítók
244 Burgonyabetakarító gépek
2441 Burgonyakiszedők
2442 Burgonyafelszedők, -kocsirakók
2443 Egymenetes burgonyabetakarítók
2449 Egyéb burgonyabetakarító gépek
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245 Szálastakarmány-betakarító gépek, adapterek
2451 Fűkaszák (alternáló, rotációs, szársértős stb.)
2452 Rendre aratók
2453 Rendsodrók, rendkezelők, rendterítők, rendképzők, rendlazítók,
rendforgatók
2454 Rendfelszedő adapterek
2455 Rendfelszedő pótkocsik
2456 Bálázók (kisbálázók, hengeres bálázók, szögletes nagybálázók)
2457 Bálacsomagolók
2458 Bálafelszedő és beszállító kocsik
2459 Gereblyék és egyéb szálastakarmány-betakarító gépek
246 Szántóföldi növények egyéb betakarítógépei, adapterei
2461 Napraforgó-betakarító gépek, adapterek
2462 Borsó-, szója-, repceadapterek, vágóasztal-toldatok
2463 Zöldborsó- és szárazborsó-betakarító gépek, adapterek
2464 Zöldbab- és szárazbab-betakarító gépek, adapterek
2465 Hagymabetakarító gépek
2466 Gyökérzöldség-betakarító gépek
2467 Paradicsom- és egyéb zöldségbetakarító gépek
2469 Mák, tök és egyéb szántóföldi növények speciális betakarítógépei
249 Egyéb betakarítógépek
2491 Gyümölcsbetakarító gépek, rázógépek, gyűjtőernyők
2492 Szőlőbetakarító gépek
2499 Egyéb betakarítógépek
25 Álló- és vegyes munkák gépei
251 Vontatott és rászerelt rakodógépek, adapterek, szállítófelépítmények
2511 Vontatott és rászerelt rakodógépek
2512 Rakodógépek adapterei, munkaeszközei
2513 Szállítóládák, szállítótartályok, konténerek
2514 Tehergépkocsi- és pótkocsi szállítófelépítmények
252 Stabil munkák traktorüzemeltetésű gépei
2521 Víz-, hígtrágya- stb. szivattyúk, hígtrágyakeverők
2522 Takarmánykeverők, darálók, morzsolók
2529 Betonkeverők és egyéb stabil üzemű gépek
253 Gyümölcs- és szőlőápolás gépei
2531 Törzstisztítók
2532 Metszők, szőlőcsonkázók, -levéltépők, -kötözők
2533 Mulcsozók, zúzók, sorkaszák
2539 Oszlopnyomók és egyéb szőlő-, gyümölcs- ápolási gépek
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254 Takarmányozással, almozással összefüggő gépek
2541 Silótöltő présgépek
2542 Bálabontók, -aprítók, -terítők
2543 Silóvágók, blokkvágók
2544 Takarmánykeverő, -kiosztó pótkocsik
2549 Egyéb takarmányozással, almozással összefüggő gépek
259 Egyéb álló- és vegyes munkák gépei
2591 Permetlékeverők, keverőfeltöltők
2592 Komposztálók, zúzók
2593 Seprűk, csörlők, emelők, ároktisztítók és egyéb majori gépek
26 Mezőgazdasági szállító járművek, pótkocsik
261 Két- és többtengelyes vontatott járművek
2611 Két- és többtengelyes fixplatós vontatott járművek
2612 Két- és többtengelyes billenőszekrényes vontatott járművek
2613 Két- és többtengelyes speciális felépítményű vontatott járművek
262 Egytengelyes és tandemrendszerű vontatott járművek
2621 Egytengelyes és tandemrendszerű fixplatós vontatott járművek
2622 Egytengelyes és tandemrendszerű billenő- szekrényes vontatott járművek
2623 Egytengelyes és tandemrendszerű speciális felépítményű vontatott
járművek
269 Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek
2691 Adapter- és gépszállító kocsik
2699 Egyéb egy- és többtengelyes szállító járművek
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3
NÖVÉNYTERM. ÉS MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKTEVÉKENYSÉG
STABIL GÉPEI
31 Öntözés gépei, berendezései
311 Öntözőcsövek és szerelvények
3111 Öntözőcsövek, csőhálózatok
3112 Csőszerelvények
3113 Szórófejek
3114 Öntözőkonzolok
3115 Csepegtető öntözőberendezések
312 Öntöző gépek és berendezések
3121 Csévélhető öntözőgépek és tömlős öntöző-berendezések
3122 Lineár és körforgó öntözőberendezések
3123 Öntöző szivattyúk
3124 Szivattyús aggregátok
3125 Öntöző szivattyúk II
319 Egyéb öntözőberendezések, részegységek.
3191 Szűrők, víztisztítók
3192 Műtrágya, növényvédőszer, stb. adagolók
3193 Vízmérők
3194 Öntöző-berendezés részegységek
3199 Egyéb öntözőberendezési tartozékok
32 Anyagmozgató gépek
321 Szállítóberendezések
3211 Szállítószalagok
3212 Láncos szállítók
3213 Szállítócsigák
3214 Serleges felhordók
3215 Beépített fogadógaratok
3216 Mobil fogadógaratok
3217 Anyagmozgatók kiegészítő egységei
3218 Láncos szállítók II
3219 Egyéb szállítóberendezések
322 Felszedők és rakodók
3221 Mechanikus üzemű raktári felszedő- és rakodógépek
3222 Pneumatikus üzemű magtári felszedő- és rakodógépek
3229 Egyéb felszedők, rakodók
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33 Tisztító-, manipuláló- és feldolgozógépek
331 Magtisztítók, osztályozók
3311 Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók
3312 Finomtisztítók, vetőmag-osztályozók
3313 Hengerrosták
3314 Triőrök
3315 Szeparátorok
3319 Egyéb magtisztítók és tartozékaik
332 Egyéb termények tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek
3321 Burgonya tisztító, osztályozó és feldolgozó gépek
3322 Zöldség tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek
3323 Gyümölcs tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek
3324 Szőlőfeldolgozás gépei
3329 Egyéb termények tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek
333 Terményszárítók
3331 Szemestermény-szárítók
3332 Szálastakarmány-szárítók
3333 Burgonya, zöldség- és gyümölcsszárítók
3334 Dohányszárítók
3335 Fűszer- és gyógynövényszárítók
3339 Egyéb terményszárítók
39 Növénytermelés és feldolgozás egyéb gépei
391 Tároló létesítmények
3911 Szemestermény-tárolók és berendezései
3912 Szálastakarmány-tárolók és berendezései
3913 Burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolók speciális gépei, berendezései
3914 Tranzittartályok, tartálycsaládok
3915 Szemestermény-tárolók és berendezései II
3919 Egyéb, a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos tartályok, tároló
létesítmények
392 Takarmány-előkészítő és -feldolgozó gépek
3921 Darálók, roppantók, terményaprítók
3922 Keverők, prések, takarmányhűtők, morzsázók
3929 Egyéb takarmány-előkészítő és -feldolgozó gépek
399 Egyéb növénytermelési gépek
3991 Műtrágya és növényvédőszer kezelő, ill. keverő gépek
3992 Csávázógépek
3993 Ködképző gépek
3999 Növénytermelés egyéb stabil- és kézi gépei, berendezései
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4

ÁLLATTARTÁS STABIL ÜZEMŰ GÉPEI
41 Szarvasmarhatartás gépei, berendezései
411Itató- és takarmányozás gépei, berendezései
4111 Itatóberendezések
4112 Takarmányozás gépei, berendezései
412 Fejés és tejkezelés gépei, készülékei
4121 Kisüzemi fejőberendezések
4122 Nagyüzemi fejőberendezések, fejőházak
4123 Tejtartályok
4124 Tejszivattyúk
4125 Fölöző és pasztőröző gépek
4126 Tejhűtők, hűtőtárolók
4129 Fejés és tejkezelés egyéb gépei, készülékei
419 Szarvasmarhatartás egyéb gépei
4191 Trágyakezelés gépei
4192 Állásszerkezetek és kiegészítők
4199 Egyéb szarvasmarhatartási gépek

42 Sertéstartás gépei, berendezései
421 Itató- és takarmányozás gépei, berendezései
4211 Itatóberendezések
4212 Takarmányozás gépei, berendezései
429 Sertéstartás egyéb gépei
4291 Trágyakezelés gépei, hígtrágyaszivattyúk
4292 Kutricák, rekeszek, padozatok
4299 Egyéb sertéstartási gépek
43 Baromfitartás gépei, berendezései
431 Itató- és takarmányozás gépei, berendezései
4311 Itatóberendezések
4312 Takarmányozás gépei
439 Baromfitartás egyéb gépei, berendezései
4391 Keltető- és bújtatóberendezések, műanyák
4392 Ketrecek (brojler, tojó stb.)
4399 Egyéb baromfitartási gépek, berendezések
44 Egyéb állattartási gépek, berendezések
441 Juh, kecske és nyúltartás gépei, berendezései
4411 Nyúltartás gépei, berendezései
4412 Juh- és kecsketartás gépei, berendezései
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449 Egyéb állattartási gépek, berendezések
4491 Méhészet gépei, berendezései
4492 Villanypásztorok
4499 Egyéb állattartási gépek, berendezések
5 MAJORI GÉPEK
51 Általánosan használt majori gépek
511 Szivattyúk
5111 Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.)
5112 Szennyvízszivattyúk
5113 Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek (hidrofor stb.) II
5119 Egyéb szivattyúk, szivattyú részegységek
512 Tisztítók, fertőtlenítők
5121 Hideg- és meleg vizes mosók, gőzborotvák
5122 Seprűgépek, porszívók
5129 Egyéb tisztítók, fertőtlenítők
513 Szellőzőventilátorok, klíma és szellőzés szabályozók
5131 Ventilátorok
5132 Zsaluk, kürtők, légbeejtők
5133 Istálló hűtés berendezései
5139 Egyéb lég-szabályozó berendezések
514 Tüzelőberendezések, léghevítők
5141 Kazánok (nem biomassza tüzelésre)
5142 Hőlégfúvók, léghevítők
5143 Gáz infrasugárzók
5149 Egyéb (nem biomassza) tüzelőberendezések, léghevítők
515 Mérlegek
5151 Hídmérlegek, járműmérlegek
5152 Magtári, raktári általános mérlegek
5159 Egyéb mérlegek
59 Egyéb majori gépek, műszerek
591 Gépüzemeltetés és gépüzemfenntartás gépei, berendezései
5911 Üzemanyag-tárolás, -kiadás gépei, berendezései
5912 Műhelyberendezések (gépkarbantartás és javítás gépei, berendezései)
599 Egyéb majori gépek, berendezések
5991 Műszerek, laboratóriumi berendezések
5999 Majori egyéb gépek, berendezések
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6
EGYES KIEMELT TERMELÉSI FELADATOK SPECIÁLIS GÉPEI,
BERENDEZÉSEI
61 Erdőgazdálkodás speciális gépei, berendezései
611 Erőgépek
6111 Erdészeti traktorok
6112 Erdészeti rakodók, közelítők
6119 Egyéb erdészeti magajárók
612 Erőgépek erdészeti munkagépei
6121 Talajművelő gépek
6122 Vető- és ültető gépek
6123 Növényvédő- és tápanyag-kijuttató gépek
6124 Betakarító- és fakitermelő gépek
6125 Álló és vegyes munkák gépei
6126 Szállító járművek
6127 Motoros fűrészek, aljnövényzet tisztítók
6129 Egyéb erdészeti munkagépek
613 Erdőgazdálkodás stabil gépei berendezései
6131 Erdészeti termékek tisztító, manipuláló, feldolgozó és csomagoló gépei,
berendezései
6132 Elsődleges fafeldolgozás gépei, berendezései
6133 Vadgazdálkodás gépei, berendezései
6139 Egyéb erdőgazdálkodási stabil gépek
62 Megújuló energia (alapanyag) előállítás speciális gépei, berendezései
621 Biomassza alapú energia előállítás és felhasználás gépei, berendezései
6211 Erőgépek (magajáró betakarítók, aprítók)
6212 Erőgépek munkagépei (a magajáró betakarítók, aprítók munkagépei)
6213 Biomassza hőtermelő berendezések és ezek kiegészítői
6214 Egyéb stabil feldolgozó gépek, berendezések
6215 Biodízel előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
6216 Bioetanol előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
6217 Biogáz előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
6219 Egyéb bioenergia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
622 Egyéb megújuló energia-előállítás speciális gépei, berendezései
6221 Napenergia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
6222 Szélenergia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
6223 Vízenergia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
6224 Geotermikus-energia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
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63 Élelmiszeripar speciális gépei, berendezései
631 Egyes élelmiszeripar tevékenységek speciális gépei, berendezései
6311 Étolaj-előállítás gépei
6312 Zöldség-gyümölcs feldolgozás gépei, berendezései
6313 Bor- és pezsgőkészítés gépei
6314 Bor és pezsgő tárolók (hordók, tartályok, erjesztőtartályok)
6315 Tej- és tejtermék-feldolgozás gépei
6316 Vágóállat- és húsfeldolgozás gépei
6317 Mézfeldolgozás gépei
6319 Egyéb speciális élelmiszeripari tevékenységek gépei, berendezései
632 Általános élelmiszeripari gépek, berendezések
6321 Élelmiszeripari tárolótartályok
6322 Élelmiszeripari anyagmozgatás gépei, berendezései, tartozékai (csigák,
szerelvények, szalagok stb.)
6323 Élelmiszeripari osztályozás, feldolgozás, csomagolás, kiszerelés gépei,
berendezései
6324 Hűtőtárolók gépei, berendezései
6325 Hűtőtárolók gépei, berendezései II
6329 Egyéb általános élelmiszeripari gépek, berendezések
7 GÉPJÁRMŰVEK
7111
7112
7113
7114

9 személyig B kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek
9 személy felett D kategóriás jogosítvánnyal vezethető gépjárművek
Személygépkocsik
Terepjáró személygépkocsik
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Élelmiszeripari gépkatalógus
10 Gabonaipari feldolgozás gépei, technológiái
1010 Gabona feldolgozás gépei
1020 Malomipari technológiák és gépek
1090 Egyéb gabonaipari gépek
11 Tejfeldolgozás és tejtermékgyártás gépei, technológiái
1110 Tejfeldolgozás gépei
1120 Tejtermék gyártás gépei, technológiai gépsorai
1130 Tejipari melléktermékek feldolgozásának gépei
1190 Egyéb tejipari gépek
12 Zöldség és gyümölcsfeldolgozás gépei és technológiai berendezései
1210 Zöldség- és gyümölcs konzerv gyártás gépei
1220 Mélyhűtött és fagyasztott termékek előállításának gépei
1230 Savanyítással történő tartósítás berendezései
1240 Zöldség- és gyümölcslé gyártásának gépei, gépsorai
1250 A zöldség- és gyümölcs aszalás, szárítás gépei
1290 Zöldség- és gyümölcs feldolgozás egyéb gépei
13 Növényi olaj előállító gépek, berendezések
1310 Nyers növényi olaj előállító gépek, berendezések
1320 Finomított étolaj gyártás gépei, berendezései
1390 Egyéb növényi olajipari gépek
14 Húsfeldolgozás, húsipari termék előállítás gépei, technológiái
1410 Húsfeldolgozás és húsipari termékek gyártásának gépei, technológiai
berendezései
1420 Marha vágás gépei, vágóhídi berendezései
1430 Sertés, juh és kecske vágás gépei, vágóhídi berendezései
1440 Baromfi, vízi szárnyas és pulyka vágás, ill. húsfeldolgozás gépei,
berendezései
1450 Baromfihúsból előállított húsipari termékek gyártásának gépei,
technológiai berendezései
1470 Halfeldolgozás gépei és technológiái
1480 Vágóhídi és húsipari melléktermékek feldolgozásának gépei és
technológiái
1490 Egyéb húsipari gépek, berendezések
15 Tartósított félkész- és készétel gyártás technológiai berendezései, gépei
1510 Ételgyártás technológiái, gépei
1520 Félkész- és készételek kiszerelésének gépei berendezései (panírozott
termékek kivételével
1590 Ételgyártás egyéb eszközei
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16 Fűszerkeverék- és ételízesítő gyártás gépei, technológiái
1610 Fűszernövények feldolgozásának gépei
1620 Fűszerkeverékek, előállításának gépei, technológiái
1690 A fűszergyártás egyéb gépei
17 Bor- és pezsgő készítés gépei, technológiái
1710 Szőlőfeldolgozás gépei, berendezései
1720 A borkészítés gépei, berendezései
1730 A bor tárolásának eszközei, berendezései
1740 A bor palackozásának és kiszerelésének gépei, gépsorai
1750 A pezsgőgyártás gépei, berendezései
1790 A szőlőfeldolgozás, bor- és pezsgő készítés egyéb gépei
18 Pálinkagyártás gépei
1810 Pálinka főzés, lepárlás és finomítás gépei
1820 Pálinka töltés, palackozás gépei
1890 A pálinka készítés egyéb gépei, berendezései
19 Ipari keveréktakarmány gyártás gépei, technológiai berendezései
1910 Takarmány alapanyag előkészítő és feldolgozó gépek
1914 Targoncák, tereptargoncák
1920 Keveréktakarmány gyártás gépei, berendezései
1930 Takarmány-kiegészítők, koncentrátumok (premixek) előállításának gépei
és technológiai berendezései
1940 A takarmányok kiszerelésének gépei, berendezései
1990 Az ipari takarmánygyártás egyéb gépei
20 Általános rendeltetésű élelmiszeripari gépek, berendezések
2010 Élelmiszeripari tároló tartályok
2020 Élelmiszeripari szivattyúk
2030 Élelmiszeripari anyagmozgatás általános gépei, berendezései (csigás
szállítók, szalagok stb.)
2040 Többcélúan alkalmazható csomagoló és kiszerelő gépek, gépsorok
2050 Rakatképzők, fóliázók, zsáktöltők
2060 Élelmiszeripari hűtők, hűtve tárolás gépei, berendezései
2061 Élelmiszeripari hűtők, hűtve tárolás gépei, berendezései II
2062 Élelmiszeripari hűtők, hűtve tárolás gépei, berendezései III
2063 Élelmiszeripari hűtők, hűtve tárolás gépei, berendezései IV
2070 Hő- és gőztermelő, ill. hő hasznosító berendezések
2090 Egyéb élelmiszeripari gépek
21 Laboratóriumi berendezések, mérőeszközök, vizsgáló mérőműszerek
2110 Élelmiszer-vizsgáló laboratóriumi berendezések, eszközök
2120 Mérlegek
2130 Mérőeszközök, műszerek
2190 Egyéb laboratóriumi berendezések

23

22 Folyamatvezérlő, számítástechnika és informatikai eszközök
2210 A termelési folyamatok irányítására és vezérlésére szolgáló
berendezések
2220 A termelést és a piacra jutást segítő számítástechnikai eszközök
2230 A termelés informatikai berendezései
23 Élelmiszeripari, környezetvédelmi technológiák gépei, berendezései
2310 Mosó, tisztító és fertőtlenítő berendezések
2320 Víztisztító berendezések
2330 Szennyvíz kezelők és tisztító berendezések
2340 Levegő tisztítás és pormentesítés berendezései
2350 Hulladékok ártalmatlanításának eszközei
2390 Egyéb környezetvédelmi berendezések és eszközök
24 Vágópontok
2410 Vágás eszközei, berendezései
2420 Higiéniai eszközök
2430 Hűtés, hűtve tárolás berendezései
2440 Hulladék és szennyvízkezelés berendezései
2490 Egyéb vágóponti berendezések
25 Mobil vágóhidak
2500 Mobil vágóhidak
Az alábbi gépcsoportok megegyeznek a mezőgazdasági gépkatalógusban szereplő,
azonos nevű gépváltozatokkal.
32 Szállítóberendezések
3211 Szállítószalagok
3212 Láncos szállítók
3213 Szállítócsigák
3214 Serleges felhordók
3215 Beépített fogadógaratok
3216 Mobil fogadógaratok
3217 Anyagmozgatók kiegészítő eszközei
3218 Láncos szállítók II
3219 Egyéb szállítóberendezések
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33 Tisztító, osztályozó, szárító, feldolgozó, csomagoló gépek
3311 Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók
3312 Finomtisztítók, vetőmag osztályozók
3313 Hengerrosták
3314 Triőrök
3315 Szeparátorok
3319 Egyéb magtisztítók és tartozékaik
3321 Burgonya tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek
3322 Zöldség tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek
3323 Gyümölcs tisztító, osztályozó, feldolgozó és csomagológépek
3324 Szőlőfeldolgozás gépei
3329 Egyéb termékek tisztítását, osztályozását, feldolgozását végző gépek
3333 Burgonya, zöldség- és gyümölcsszárítók
3339 Egyéb terményszárítók
39 Egyéb mezőgazdasági, élelmiszeripari gépek
3913 Burgonya, zöldség és gyümölcs tárolók speciális gépei, berendezései
3921 Darálók, roppantók, terményaprítók
3922 Keverők, prések, takarmányhűtők, morzsázók
3929 Egyéb takarmány előkészítő és feldolgozó gépek
3993 Ködképző gépek
41 Egyéb tejfeldolgozás gépei
4123 Tejtartályok
4124 Tejszivattyúk
4125 Fölöző és pasztőröző gépek
4126 Tejhűtők, hűtőtárolók
51 Szivattyúk, mérlegek, tisztítógépek, mosóberendezések, kazánok
5111 Vízszivattyúk, vízellátó rendszerek pl. hidrofor
5112 Szennyvízszivattyúk
5119 Egyéb szivattyúk, szivattyú részegységek
5121 Hideg és melegvizes mosók, gőzborotvák
5122 Seprűgépek, porszívók
5141 Kazánok nem biomassza tüzelésre
5151 Hídmérlegek, járműmérlegek
5152 Magtári raktári általános mérlegek
5159 Egyéb mérlegek
59 Műszerek, laboratóriumi berendezések
5991 Műszerek, laboratóriumi berendezések
5999 Majori egyéb gépek, berendezések
62 Energia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
6213 Biomassza hő termelő berendezések és ezek kiegészítői
6217 Biogáz előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
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6221 Napenergia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései
6224 Geotermikus energia előállítás és hasznosítás gépei, berendezései

26

