
   

   A  B  C 

 1.  Eszköz/berendezés 

főcsoport 

 Eszköz/berendezés csoport  Eszköz/berendezés alcsoport 

 2. Traktorok Hagyományos felépítésű 

mezőgazdasági traktorok 

Kerekes traktorok,  

Lánctalpas traktorok,  

Gumihevederes traktorok 

    Különleges traktorok Eszközhordozók, 

Egyéb különleges traktorok 

 3. Magajáró betakarítók Szántóföldi növények 

betakarító gépei 

Arató-cséplő gépek,  

Kukoricabetakarítók,  

Cukorrépa-betakarítók, 

Egyéb szántóföldi növényeket 

betakarító gépek 

 4. Egyéb magajáró gépek Magajáró egyéb gépek Földmunkagépek - 150 LE 

teljesítmény fölött, 

Permetezők - 5 méteres 

munkaszélesség fölött, 

Tápanyag kijuttatók, 

injektálók - 5 méteres 

munkaszélesség fölött,  

Dömperek 

 5. Talajművelő és 

földmunkagépek 

Ekék - 4 vagy több ekefejjel 

szereltek 

Ágyekék, 

Váltva forgató ekék,  

Mélyforgató és egyéb ekék 

    Boronák - 5 méteres 

munkaszélesség fölött 

Fogasboronák,  

Rotációs boronák, 

Fésűs, gyomirtó és egyéb 

boronák 

    Hengerek - 3 méteres 

munkaszélesség fölött 

Sima hengerek,  

Gyűrűs hengerek,  

Rögtörő hengerek, 

Hengerboronák, pálcás és 

egyéb hengeres 

    Tárcsás talajművelők - 5 

méteres munkaszélesség 

fölött 

Tárcsás boronák,  

Egyirányú tárcsák,  

Ásóboronák, 

Egyéb tárcsás művelők 

    Kultivátorok - 5 méteres 

munkaszélesség fölött 

Szántóföldi kultivátorok,  

Sorközművelő kultivátorok,  

Egyéb kultivátorok 

    Magágykészítők - 5 méteres 

munkaszélesség fölött 

Magágykészítők,  

Magágykészítők adapterei 

    Talajlazítók Középmélylazítók,  

Mélylazítók, 

Egyéb kombinált talajlazítók 



   

    Talajművelő egyéb gépek Simítók,  

Szántáselmunkálók, 

Talajmarók - 3 méteres 

munkaszélesség fölött, 

Ásógépek, 

Bakhátkészítők, 

ágyáskészítők, 

burgonyatöltögetők - 3 

méteres munkaszélesség 

fölött, 

Küllős kapák és egyéb 

talajművelő gépek 

    Földmunkagépek Tereprendezők,  

Talajegyengetők,  

Tolólapok, vonólapok, 

Árokásók és -karbantartók,  

Egyéb földmunkagépek 

 6. Vető- és ültetőgépek Vetőgépek  Kalászosgabona-vető gépek,  

Kukoricavető gépek,  

Cukorrépavető gépek 

    Vetéssel és ültetéssel 

kapcsolatos egyéb gépek 

Vetőadapterek,  

Vetőmagfeltöltők 

 7. Növényvédő gépek, 

műtrágya- és szervestrágya 

szórók 

Permetező-, porozó- és 

folyékony műtrágya kijuttató 

gépek 

Permetező-, porozó- és 

folyékony műtrágya kijuttató 

gépek - 5 méteres 

munkaszélesség fölött, 

Permetező-, porozó- és 

folyékony műtrágya kijuttató 

cserélhető felépítmények, 

adapterek, tartozékok - 5 

méteres munkaszélesség 

fölött 

    Műtrágyaszóró gépek Műtrágyaszóró gépek,  

Műtrágyaszóró cserélhető 

felépítmények, adapterek 

    Szilárdszervestrágya-szórók  

- 3 méteres munkaszélesség 

fölött 

Szilárdszervestrágya-szórók,  

Szilárdszervestrágya-szórók 

adapterei 

 8. Betakarító gépek, adapterek Kalászosgabona-betakarító 

gépek, adapterek 

Vágóasztalok,  

Szalmaszecskázók, 

Egyéb kalászos gabona 

betakarító gépek, adapterek 

    Kukoricabetakarító gépek, 

adapterek 

Vontatott és rászerelt 

kukoricacső-törő gépek, 

Kukoricacső-törő adapterek,  

Szárzúzók, mulcsozók, 



   

Egyéb kukoricabetakarító 

gépek, adapterek 

    Cukorrépa-betakarító gépek Cukorrépa-fejezők, -kiszedők, 

-felszedők,  

Egymenetes 

cukorrépa-betakarítók,  

Egyéb cukorrépa-betakarítók 

    Burgonyabetakarító gépek Burgonyakiszedők,  

Burgonyafelszedők, 

-kocsirakók,  

Egymenetes 

burgonyabetakarítók,  

Egyéb burgonyabetakarító 

gépek 

    Szántóföldi növények egyéb 

betakarítógépei, adapterei 

Napraforgó-betakarító gépek, 

adapterek,  

Borsó-, szója-, 

repceadapterek, 

vágóasztaltoldatok, 

Zöldborsó- és 

szárazborsó-betakarító gépek, 

adapterek, 

Zöldbab- és 

szárazbab-betakarító gépek, 

adapterek, 

Hagymabetakarító gépek,  

Gyökérzöldség-betakarító 

gépek,  

Paradicsom- és egyéb 

zöldségbetakarító gépek, 

Mák, tök és egyéb szántóföldi 

növények speciális 

betakarítógépei 

 9. Álló- és vegyes munkák 

munkagépei 

Vontatott és rászerelt 

rakodógépek, adapterek, 

szállítófelépítmények 

Szállítóládák, 

szállítótartályok, konténerek, 

Tehergépkocsi- és 

pótkocsi-szállító 

felépítmények 

 10. Mezőgazdasági szállító 

járművek, pótkocsik - kivéve a 

fix bálaszállító felépítményű 

pótkocsikat 

Két- és többtengelyes 

vontatott járművek 

Két- és többtengelyes 

fixplatós vontatott járművek, 

Két- és többtengelyes 

billenőszekrényes vontatott 

járművek, 

Két- és többtengelyes 

speciális felépítményű 

vontatott járművek 



   

    Egytengelyes és 

tandemrendszerű vontatott 

járművek 

Egytengelyes és 

tandemrendszerű fixplatós 

vontatott járművek,  

Egytengelyes és 

tandemrendszerű billenő- 

szekrényes vontatott 

járművek,  

Egytengelyes és 

tandemrendszerű speciális 

felépítményű vontatott 

járművek 

    Egyéb egy- és többtengelyes 

szállító járművek 

Adapter- és gépszállító kocsik, 

Egyéb egy- és többtengelyes 

szállító járművek 

 11. Anyagmozgató gépek Szállítóberendezések Szállítószalagok,  

Láncos szállítók,  

Szállítócsigák,  

Serleges felhordók, 

Beépített fogadógaratok,  

Mobil fogadógaratok,  

Anyagmozgatók kiegészítő 

egységei,  

Egyéb szállítóberendezések 

    Felszedők és rakodók Mechanikus üzemű raktári 

felszedő- és rakodógépek, 

Pneumatikus üzemű magtári 

felszedő- és rakodógépek, 

Egyéb felszedők, rakodók 

 12. Tisztító, manipuláló- és 

feldolgozó gépek 

Magtisztítók, osztályozók Univerzális magtisztítók, elő- 

és utótisztítók, 

Finomtisztítók, 

vetőmag-osztályozók,  

Hengerrosták, 

Triőrök,  

Szeparátorok, 

Egyéb magtisztítók és 

tartozékaik 

    Egyéb termények tisztítását, 

osztályozását, feldolgozását 

végző gépek 

Burgonyatisztító, -osztályozó 

és -feldolgozó gépek, 

Egyéb termények tisztítását, 

osztályozását, feldolgozását 

végző gépek 

    Terményszárítók Szemestermény-szárítók,  

Szálastakarmány-szárítók,  

Egyéb terményszárítók 

 13. Növénytermelés és Tárolólétesítmények Szemestermény-tárolók és 



   

feldolgozás egyéb gépei berendezései,  

Tranzittartályok, 

tartálycsaládok,  

Szemestermény-tárolók és 

berendezései II, 

Egyéb, a mezőgazdasági 

termeléssel kapcsolatos 

tartályok, tároló 

létesítmények 

    Egyéb növénytermelési gépek Műtrágya és növényvédő 

szerkezelő, keverő gépek, 

Csávázógépek 

 14. Egyéb majori gépek, műszerek Gépüzemeltetés és 

gépüzemfenntartás gépei, 

berendezései 

Üzemanyag-tárolás, -kiadás 

gépei, berendezései, 

Műhelyberendezések 

(gépkarbantartás és javítás 

gépei, berendezései) 

    Egyéb majori gépek, 

berendezések 

Műszerek, laboratóriumi 

berendezések,  

Majori egyéb gépek, 

berendezések 

 


