
ÁRUCSOPORTLISTA 
 
 
1. Mezőgazdasági termesztés 
 
1.1. Növénytermesztés 
1.1.1. Gabonatermesztés 
1.1.2. Ipari növénytermesztés 
1.1.3. Takarmánytermesztés 
1.1.4. Legelő- és gyepgazdálkodás 
1.1.5. Vetőmagtermesztés 
 
1.2. Kertészet 
1.2.1. Szabadföldi zöldség- és 
gyümölcstermesztés 
1.2.2. Üvegházi zöldség- és gyümölcstermesztés 
1.2.3. Szőlőtermesztés 
1.2.4. Dísznövénytermesztés 
1.2.5. Szaporítóanyag termesztés 
1.2.6. Gyógy- és fűszernövények 
1.2.7. Biogazdálkodás 
 
 
2. Állattenyésztés 
 
2.1. Állategészségügy, állatgyógyászat 
2.2. Takarmányok és tápok 
2.3. Genetika 
 
 
3. Élelmiszeripar 
 
3.1. Húsipari termékek 
3.1.1. Tőkehús 
3.1.2. Húskészítmények 
3.1.3. Baromfihús 
3.1.4. Vadhúsok 
3.1.5. Húskonzervek 
3.1.6. Zsiradékok 
 
3.2. Halak 
3.2.1. Édesvízi halak 
3.2.2. Tengeri halak, tenger gyümölcsei 
3.2.3. Halkonzervek 
 
3.3. Zöldség, gyümölcs 
3.3.1. Friss zöldség, gyümölcs 
3.3.2. Zöldség- és gyümölcskonzervek 
3.3.3. Szárított zöldség, gyümölcs 
3.3.4. Zöldség- és gyümölcs sűrítmények 
 
3.4. Sütő- és édesipari termékek 
3.4.1. Kenyér és péksütemények 
3.4.2. Keksz, ostya, snack termékek 
3.4.3. Gabonapelyhek és müzlik 

3.4.4 Száraztészták 
3.4.5. Méz 
3.4.6. Cukor 
3.4.7. Egyéb édesipari termékek 
 
3.5. Tej és tejtermékek 
3.6. Bio- és diabetikus termékek 
3.7. Bébiételek 
3.8. Egyéb élelmiszerek (alapanyagok, tojás, 
olajok, fűszerek, öntetek, levesporok) 
3.9. Mélyhűtött élelmiszerek és ételek 
3.10. Élelmiszeradalékok 
3.11. Állateledelek  
 
 
4. Borászat, szeszipar, egyéb italok 
 
4.1. Bor 
4.2. Sör 
4.3. Egyéb szeszes italok 
4.4. Gyümölcslevek 
4.5. Üdítőital, ásványvíz 
4.6. Kávé 
4.7. Tea, kakaó 
 
 
5. Élelmiszeripari gépek 
 
5.1. Feldolgozóipari gépek 
5.2. Italtechnológiai gépek 
5.3. Hűtéstechnika 
5.4. Mérés- és vezérléstechnika 
5.5. T isztítóberendezések, - anyagok 
5.6. Vendéglátóipari gépek 
5.7. Csomagoló- és anyagmozgató gépek 
5.8. Csomagolóanyagok 
 
 
6. Halászat 
 
6.1 Halgazdaságok, halász szövetkezetek 
6.2. Halászati felszerelések és anyagok 
 
 
7. Agrár-környezetgazdálkodás 
 
7.1. Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodás 
7.2. Gyepgazdálkodási célprogram 
7.3. Ültetvényekre vonatkozó célprogram 
7.4. Vizes élőhelyek célprogram  
7.5. Extenzív állattartási célprogram 
 



8. Erdészet és vadgazdálkodás 
 
8.1. Erdőgazdálkodás (telepítés, gondozás, 
fakitermelés) 
8.2. Vadgazdálkodás 
8.3. Élőhely védelem  
8.4. Vadásztatás, vadászturizmus 
8.5. Erdészeti, fafeldolgozási gépek 
8.6. Vadgazdálkodási eszközök 
 
9. Vidékfejlesztés 
 
9.1. Mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra 
fejlesztés 
9.2. Falufejlesztés, a vidék örökségének 
megőrzése 
9.3. Alternatív jövedelemszerzési lehetőségek 
(falusi turizmus, kézművesipar, helyi termékek 
értékesítése) 
 
10. Kutatás-fejlesztés 
 
11. Szakoktatás 
 
12. Vízgazdálkodás 
 
13. Agrárpolitika, agrárdiplomácia 
 
14. Mezőgazdasági gépipar 
 
14.1. Szántóföldi termesztés gépei 
14.1.1. Erőgépek 
14.1.2. Talajművelő gépek 
14.1.3. Vető-, ültető-, palántázógépek 
14.1.4. Szerves- és műtrágyaszóró gépek 
14.1.5. Növényvédelem gépei 
14.1.6. Öntözőrendszerek gépei 
14.1.7. Szálastakarmány termesztés és 
betakarítás gépei 
14.1.8. Betakarítógépek 
14.1.9. Rét- és legelőgazdálkodás gépei 
14.1.10. Emelő-, rakodó- és szállítóberendezések 
14.1.11. Terménytároló létesítmények, azok 
berendezései és felszerelései 
 
14.2. Ültetvények, kertészetek gépei 
14.2.1. Zöldségtermesztés és –betakarítás gépei 
14.2.2. Gyümölcstermesztés és –betakarítás 
gépei 
14.2.3. Szőlőtermesztés és –betakarítás gépei 
14.2.4. Növényházak, fóliasátrak gépei 
14.2.5. Zöldség és gyümölcs elsődleges 
feldolgozásának gépei 
14.2.6. Mezőgazdasági gépek, berendezések 
alkatrészei 

 
14.3. Állattartás és eszközei, állattartó 
létesítmények berendezései 
14.3.1. Szarvasmarhatartás gépei, berendezései 
14.3.2. Sertéstartás gépei, berendezései 
14.3.3. Baromfitartás gépei, berendezései 
14.3.4. Juh- és kecsketartás gépei és 
berendezései 
14.3.5. Nyúltartás gépei és berendezései 
14.3.6. Egyéb állattartási eszközök és 
berendezések 
14.3.7. Komplett állattartó létesítmények 
14.3.8. Takarmányozás gépei és berendezései 
 
14.4. Mezőgazdasági informatikai eszközök és 
rendszerek 
 
14.5. Mezőgazdasági gépek vizsgálata, 
mérőműszerek és –berendezések 
 
14.6. Dísz- és konyhakertek, valamint parkok 
létesítésének, berendezésének és gondozásának 
eszközei, felszerelései 
 
14.7. Mezőgazdasági kemikáliák 
14.7.1. Növényvédő szerek 
14.7.2. Műtrágyák 
14.7.3. Csávázószerek 
14.7.4. Mezőgazdasági fóliák és 
csomagolóanyagok 
14.7.5. Kenő- és üzemanyagok 
 
15. Mezőgazdasági szolgáltatások 
 
15.1. Agrármarketing 
15.2. Agrárfinanszírozás 
15.3. Pályázati lehetőségek agrár- és 
vidékfejlesztési témákban 
15.4. Informatika 
15.5. Szaklapok 
15.6. Szállítás, logisztika 
15.7. Minőségbiztosítás, ellenőrzés 
15.8. Élelmiszerbiztonság 
15.9. Szakmai szövetségek és szervezetek 
 
16. Munkaruházat 
 
17. Regionális turizmus 
      17.1. Falusi turizmus 
      17.2. Bor- és gasztroturizmus 
      17.3. Öko turizmus 
      17.4  Természeti örökség, nemzeti parkok 
      17.5  Spa és wellness 
       
    18. Kézműves termékek 



 


