
PROJEKT BEMUTATÁSA 

A kedvezményezett neve: Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. 

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Mezőgazdaság digitális átállásához 

kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása, VP2-4.1.8-21. 

A projekt címe, azonosító száma: Precíziós gépbeszerzés. Projektazonosító 

szám: 3309384369. 

A szerződött támogatás összege: 185 284 999 Ft, azaz egyszáznyolcvanötmillió 

kettőszáznyolcvannégyezer-kilencszázkilencvenkilenc forint összegű vissza nem 

terítendő támogatás. 

A támogatási intenzitás: 50% 

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Vidékfejlesztési Program keretein 

belül 2021. július 26. napjától volt lehetőségünk pályázatot benyújtani a VP2-

4.1.8-21 kódszámú, Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 

fejlesztések támogatása című pályázatra. Vállalkozásunk a hagyományos 

gazdálkodás mellett hisz az innovatív megoldásokban és jelen pályázat kiváló 

lehetőséget biztosított gépparkunk megújítására.  

 

Támogatási kérelemben megjelölt tevékenységeink: 

A Felhívás 3.1.1. pontja szerinti Önállóan támogatható tevékenységek közül a 

következők valósulnak meg: 

a) Helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) 

munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek, traktorok 

beszerzése. 

b) Helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) 

munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező 

rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas 

kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok 

beszerzése. 

d)  Helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, 

illetve soros portos csatlakozású) munkagépek beszerzése. 

  



A Felhívás 3.1.2.1. pontja szerinti Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem 

támogatható tevékenységek közül a következő valósul meg: 

r) Komplex szolgáltatáscsomag beszerzése. 

 

Támogatási kérelmünk a következő gépek és szolgáltatások beszerzésére 

irányult: 

- 1 db John Deere 8370R traktor 

- 1 db John Deere S770 kombájn 

- 1 db Köckerling Vector 800 magágykészítő 

- 1 db John Deere 1775NT vetőgép 

- 1 db John Deere 750A 6M vetőgép 

- 1 db Rauch Axent 100.1 műtrágyaszóró 

- Komplex AgriDron szolgáltatáscsomag  

 

A felsorolt gépek mindegyike képes a precíziós munkavégzésre, mely nagyban 

növeli a munka hatékonyságát, így a pontos munkavégzésen felül 

költségmegtakarítást érhetünk el. A traktor képes az automatikus kormányzásra, 

nyomon követesre, illetve az ISOBUS kapcsolaton keresztüli adatgyűjtésre, adott 

munkaeszköz vezérlésére. A kombájn a hozamtérképező rendszer segítségével 

képes a helyspecifikus munkavégzésre. A magágykészítő, vetőgépek, valamint a 

műtrágyaszóró szintén ISOBUS rendszerrel rendelkeznek. A vetőgépek képesek 

a helyspecifikus differenciált tőszámvetésre, a műtrágyaszóró pedig a 

helyspecifikus differenciált inputanyag kijuttatására. Az ISOBUS kompatibilis 

műtrágyaszóró, képes differenciált munkamélységben dolgozni. 

Az AgriDron szolgáltatáscsomag a következő tevékenységeket tartalmazza: 

- Precíziós, georeferált talajmintavétel 

- Műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése 

- Menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva 

- Differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése 

- Farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek 

üzemeltetése 

- A szolgáltatások mindegyikéhez tartozik tanácsadási szolgáltatás 

Vállalkozásunk fő tevékenysége a tejelő szarvasmarhatartás, gabonatermesztés 

és az országosan is ismert fűszerpaprika termesztés. Gazdaságunk jelentős 

mezőgazdasági múlttal rendelkezik, így fontos számunkra ezen ágazat 



folyamatos fejlesztése, kontrollálása. A precíziós gazdálkodás bevezetésével 

képesek leszünk távlati céljainkat megvalósítani, fejlődésünket fenntartani.  

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.01.01. 

 


