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"A videki tersegekbe beruhaz6 Eur6pa· 

4. szamu melleklet: Szakmai zar6 beszamol6 

A helyl felhlv6s clme: 
Mez6gazdasagi tevekenyseget vegz6 vallalkozasok fejlesztese 

A helyi felhiv6s k6dsz6ma: 
VP6-19.2.1.-42-10-21 

1 Kedvezmenyezett adatai· 

Kedvezmenyezett neve: Parties Gyula 

Ogyfel regisztraci6s szama: 1030895023 

Kedvezmenyezett kepviselojenek Parties Gyula 
neve: 
Kedvezmenyezett kepviselojenek particsgyula@gmail.com 
elerhet6sege {e-mail dm, 
telefonszam): 

2. ProJe a a a,: · kt d t . 

Projekt dme: Parties csaladi gazdasag fejlesztese 

Projekt megval6sitas kezdo 2022.06.15. 
idopontia: 

Projekt megval6sitas zar6 idopontja: 
2022.07.08. 

Elnyert tamogatasi osszeg: 8 187 890 Ft 

Projekt megva16sitas helyszf ne: 8372 Cserszegtomaj Gagarin utca 27. 

3. Projekt megval6s1tas osszefoglalasa: 

Merfoldkovek szama: 2 

Projekt celja(i): 

Legfontosabb eel az uzembiztonsag es munka hatekonysag novelese, mely a beszerz,sre 
kerulo uj Solis-26 kistraktornak koszonhetoen megval6sul. A munkahatekonysag a 
szerteagaz6an hasznalhat6 adaptereknek koszonhetlSen szinten hatalmas feJl6desen megy 
kereszti.il a projekt altal. 
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M (g jelenleg maximum 500 db oltvanyt tudok eloallftani, a fejlesztes kovetkezteben a 
gepesftett munkafolyamatoknak hala ez lehet 5000 db is. Mfg Jelen leg a zoldseg termelesunk 
csak a sajat szuksegleteink kielegftesere eleg, gepesftes utan 2-300 kg plusz arut is tudunk 
termelni, melyet ertekesftve egy ujabb ertekesftesi labat tudunk noveszteni. 

Projekt celcsoportja(i): Nern relevans 

Projektben megval6sftott tevekenysegek osszefoglalasa (maximum 2000 karakter): 

A beszerzett eszkozok a kovetkezok: 

• 1 db Solis-26 tf pusu (26 LE, 1318 cm 3, Legszuro olajban usz6 szOrohaz, Maghajtas 
4WD, Kuplung egytarcsas szaraz, Sebvalt6 6+2 mechanikus, Hidraulika emeles 500Kg) 

• 1 db GODORFUR6 LS0 H harom ponti alapgep kardannal 
• 1 db P6tkocsi PV 2T 
• 1 db Talajmar6 DFL-135 
• 1 db Kultivator 
• 1 db BHM+175 arokas6 

Projekt eredmenyei: 

Tobb ember munkajat tudja helyettesiteni egy kistraktor. Amikor nines ido semmire, az 
emberi munka megfizethetetlen, gepesites nelkOI nines esely a fejlodesre. A jelenleg hasznalt 
kistraktor veteran koru, gyakran meghibasodik. Ezt kikuszobolendo szukseges gazdasagom 
szamara egy modern, uzembiztos traktor. Billenc5s p6tkocsi szukseges a szant6fold, a 
gyumolcsos megkozelitesehez, behordashoz, kihordashoz mely jelentosen roviditl es konnyfti 
meg a kora tavaszi munkalatokat. Talajmar6 a vetes, vetemenyezes elokesz(tesehez 
szukseges. Arokas6 a magvetes, vadalany agyasok elokeszitesehez, 6riasi segftseg. God6rfur6 
a facsemetek Oltetesehez, tam rendszerhez, kerfteshez, szinte elengedhetetlen. 
Eddig ezeket a munkafolyamatokat reszben kezi munkaval, reszben elawlt, regi gepekkel 
vegeztem. Az gepek beszerzesevel a munkahatasfoka jelentosen emelkedhet. 
A projekt megval6sulasaval termekeink eloallftasaban lenyeges mennyisegl valtoias 
kovetkezik be. Uj termekkent megjelenik a vadalany, vadkorte, vadalma, cseresznye, 
sajmeggy, mirabellan. Valamint szabad idonkben, ezekkel az eszkozokkel, bermun~t is 
tudunk vallalni. Amire nagy az igeny, hiszen kicsi a traktor helyigenye, barmelyik udvarra be 
lehet vele menni. 

Projekt eredmenyekent teljesftett indikatorok adatai: Nern relevans 

Letrehozott munkahelyek szama (FTE m6dszer alapjan szamolva): Nem relewns 
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Projekthez kapcsol6d6 kommunikaci6s tevekenyseg osszefoglalasa (minimum 1000 karakter): 

Tajekoztatas es nyilvanossag biztosftasa a Kedvezmenyezettek Tajekoztatasi Kotelezettsegel -
VP KTK 2020 utmutat6ban foglaltak alapjan tortenik 

Projekthez kapcsol6d6 megjelent sajt6anyagok cf me, helye, ideje, on-line anyagok eseten 
elerhetosege: Nern relevans 

Helyseg, datum: Cserszegtomaj, 2022. 08.02. 

Kepviselo neve: Parties Gyula 

C<!gszeril alairas: ~ {:;; 4 






































