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A gépvásárlási támogatásokról
A gazdálkodók másfél év után ismét igénybe vehetik az UMVP részeként újra meghirdetett gépés eszközbeszerzési támogatást. A támogatási igényeket a gazdák június 15. és július 15. között
nyújthatják be a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A támogatási forrás összege
mintegy 30 milliárd forint. Ez az összeg, illetve a támogatás intenzitásának 25-35%-os mértéke
hozzávetılegesen 100 milliárd forint körüli mezıgazdasági géppiacot vetít elıre 2009-re.
A támogatás megítélésével kapcsolatban fontos tényezı, hogy bár a gazdasági környezet és a
piaci várakozások rövidtávon jelentısen romlottak az elmúlt évekhez képest, mégis feltétlen ki
kell használni a lehetıséget az ágazat résztvevıinek, mert ezzel a támogatási lehetıséggel le is
zárul Magyarországon a gépvásárlások támogatása. Ebben a 2013-ig tartó uniós költségvetési
ciklusban a jelenlegi programon kívül már nem hirdetnek újabb támogatási lehetıséget ezen a
területen. Ennek köszönhetı, hogy július 15-ig közel ötezer gazdálkodó egység nyújtott be
pályázatot gépvásárlási támogatásra, túljegyezve a 30 milliárd forintos támogatási keretet. A
pályázók köre változatos, ugyanúgy pályáztak a 80-100 hektáron gazdálkodók, mint a sok száz
vagy több ezer hektáros nagyvállalkozások.
A feltételek a korábbi, mintegy másfél évvel ezelıtt lebonyolított hasonló támogatási
konstrukció kiírásainak felelnek meg. Azaz 25 százalékos támogatás igényelhetı a
növénytermesztésben használt eszközök beszerzéséhez, míg 35 százalékos támogatást
kaphatnak mindazok, akik az állattenyésztés kiszolgálásával összefüggı berendezéseket,
gépeket vásárolnak. A gazdálkodók az idén már korábban megvásárolt gépeik után is
igényelhetik a támogatást. Vagyis az idei tárgyévi, már megvalósított gépberuházás is
elszámolható.
A gépforgalmazók felkészültek a pályázatok által megnövekedett gépvásárlási igények
kiszolgálására. Tavaly a készletek rendelkezésre állása okozott nehézséget, idén sokkal inkább a
likviditás kerül elıtérbe.
A korábbi géptámogatási program végrehajtására a gazdálkodóknak két évük volt, most pedig az
igénybe vett támogatással már október 1-31. között el kell számolniuk. Ennek viszont az az
elınye, hogy a gazdálkodók még ebben az évben hozzájuthatnak a pályázati pénzükhöz.
Ugyanakkor nehezíti a helyzetet, hogy a finanszírozási hajlandóság a bankok részérıl
lecsökkent, szőkebb források állnak rendelkezésre a finanszírozó pénzintézeteknél, és a
tavalyihoz képest jelentısen lelassult a hitelügyintézés és a hitelfelvétel folyamata. A
pénzintézetek jóval körültekintıbben járnak el, sok esetben plusz fedezetet is bekérhetnek,
illetve az eddigi gyakorlathoz képest magasabb pénzhez jutási költségre is számítani kell.

Fıbb mezıgazdasági gépek értékesítése
2009. január 1 – június 30.

Megnevezés

Mennyiségi egység

Kerekes traktorok összesen
44 kW-nál (60 LE)-nél kisebb
45-66 kW (61-90 LE-ig)
67-103 kW (91-140 LE-ig)
104-140 kW (141-190 LE-ig)
141-191 kW (191-260 LE-ig)
192-235 kW-ig (261-320 LE-ig )
235 kW (320 LE felett )

Gabonakombájnok összesen
147 kW (200 LE) - nél kisebb
148- 198 kW (201-270 LE-ig)
199-220 kW (271-300 LE-ig)
220 kW (300 LE) felett

Értékesítés mezıgazdasági
végfelhasználóknak*
mennyiség

érték eladási áron
(ÁFA nélkül)

darab

millió Ft

1132
92
368
453
117
51
33
18

177

134

ebbıl: Kukoricacsı törıadapterek
Napraforgó betakarító adapterek

33
29

ebbıl: Szögletes kisbálázók
Szögletes nagybálázók
Hengeres bálázók, állandó kamrás körbálázó
változó kamrás körbálázó

Szálastakarmány betakarítók összesen
ebbıl: Főkaszák
Rendkezelık, rendsodrók
rendterítık
Rendfelszedı kocsik
Bálacsomagolók

Önjáró rakodók összesen
ebbıl: Teleszkópgémes rakodók
Homlokrakodó-markolók (backhoe loader)
Csúszókormányos rakodók (skid steer loader)

Egyéb önjáró mezıgazdasági gépek
Vontatott betakarítógépek összesen

8208,93

1
69
31
76

Betakarítógép adapterek összesen

Bálázók összesen

14549,54

174

502,94

1179,97

15
9
104
39

638

622,68

464
127
31
5
11

190

2794,49

134
32
19

5
20

137
141,41

Fıbb mezıgazdasági gépek értékesítése
2009. január 1 – június 30.

Megnevezés

Mennyiségi egység

Talajmővelıgépek összesen (motoros kerti kisgépek nélkül)
ebbıl: Szárzúzók
Talajlazítók
Ágyekék
Váltvaforgató ekék
Simítók
Simító-henger kombináció
Talajmarók
Forgóboronák
Lengıboronák
Tárcsás talajmővelık, tárcsás boronák
rövid tárcsák
ásóboronák
Magágykészítık, kombinátorok
kompaktorok
Hengerek, sima
profilos
Szántóföldi kultivátorok
Tárcsás lazítók
Egyéb talajmővelı gépek

Motoros kertmővelı kisgépek összesen
Vetı- és ültetıgépek összesen
ebbıl: Sorvetı gépek (gabonavetıgépek, mechanikus)
Sorvetı gépek (gabonavetıgépek, pneumatikus)
Szemenkénti vetıgépek, kukoricavetı gépek
aprómag vetıgépek
Kombinált vetıgépek
Direkt vetıgépek
Egyéb vetıgépek
Palántázó gépek

Értékesítés mezıgazdasági
végfelhasználóknak*
mennyiség

érték eladási áron
(ÁFA nélkül)

darab

millió Ft

1286

3076,89

143
90
31
89
18
16
57
23
37
107
64
30
135
28
26
97
188
18
89

21840
329

1223,93
1969,62

22
28
202
7
26
6
8
23

Tápanyagvisszapótlási gépek összesen

390

ebbıl: Szilárdmőtrágya szórógépek, függesztett
vontatott
Folyékonymőtrágya kijuttatók
Szervestrágya szórók

320
16
10
41

941,44

Fıbb mezıgazdasági gépek értékesítése
2009. január 1 – június 30.

Megnevezés

Mennyiségi egység

Növényvédı és -ápoló gépek összesen
ebbıl: Szántóföldi permetezıgépek, függesztett
vontatott
önjáró (hidas)
Ültetvény permetezık (ködképzık), függesztett
vontatott
Motoros háti permetezık
Sorközmővelı kultivátorok

Álló-és vegyesmunkák gépei
ebbıl: Traktorra szerelhetı homlokrakodók
Vontatott és rászerelt egyéb rakodógépek
Rézsőkaszák

Szállító jármővek összesen
ebbıl: Pótkocsik, 18 tonna össztömegig
18 tonna össztömeg felett
Szippantó tartálykocsik

Öntözıgépek összesen
ebbıl: Csévélıs öntözıberendezések
Lineár öntözıberendezések
Szivattyúaggregátok

Terményszárítók
ebbıl: Stabil szemestermény szárítók

Takarmányelıkészítı- és feldolgozó gépek összesen
ebbıl: Darálók (roppantók, terményaprítók)
Keverık (prések)

Takarmányozási gépek összesen
ebbıl: Vontatott takarmánykeverı-kiosztók
Bálabontó -aprítók

Szarvasmarhatartás gépei összesen
Sertéstartás gépei összesen
Baromfitartás gépei összesen
Egyéb mezıgazdasági gépek

Értékesítés mezıgazdasági
végfelhasználóknak*
mennyiség

érték eladási áron
(ÁFA nélkül)

darab

millió Ft

895

2352,88

175
309
11
28
83
213
76

119

117,29

50
66
3

280

1706,29

134
28
95

143

617,48

100
7
36

62

4534,59

56

73

12,56

68
5

24

137,48

11
13

36
9440
880
190

0,89
485,67
0,73
351,98

* Használtgép értékesítés, viszonteladás és külföldi - EU-s és EU-n kívüli - eladás nélkül

