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Tisztelettel köszöntjük a 28. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok, 

az OMÉK társrendezvényének kiállítóit és látogatóit!

Ha mezőgazdasági kiállítás, akkor Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok!

Talán fellengzősnek tűnhet ez a kijelentés, különösen, ha mi mondjuk magunkról. 
Huszonhat megtartott kiállítás, szervezéssel, izgalommal, látogatókkal, rengeteg 
munkával, de főként sok ezer kiállítóval a 28 év alatt. 

Számszerűen is egyértelműsíthető, hogy a legtöbb tenyészállat Hódmezővásárhe-
lyen jelenik meg, több állattenyésztő egyesület dönt úgy, hogy az itteni kiállítást 
tekintik nemzeti show-nak és itt adják át az Év tenyésztője címtől kezdve a legrango-
sabb kitüntetéseket. 

Ezen kívül jelentős a főként állattenyésztéshez kapcsolódó ipari kiállítók száma és a 
szántóföldi gép, vetőmag és növényvédőszer kiállítók is nagy számban vannak itt. 

Összesen egy kiállítás maradt el, de mi – hasonlóan a szintén elmaradt olimpiára  
készülő sportolókhoz –, ugyanúgy készültünk, ugyanúgy szerveztünk és ugyanolyan 
csalódottak voltunk, hogy a Hód-Mezőgazda és ez az alföldi régió, városunk, Hód-
mezővásárhely a pandémia miatt nem tudta tavaly megmutatni magát. 

Most ismét az OMÉK társrendezvényeként fogadhatjuk a kiállítókat és látogatókat, 
csak egy egészen más helyzetben. 

Azok előtt kell tisztelegnünk, akik a mostani, 2021-es kiállítást is fontosnak tartják, 
hogy itt legyenek, hogy megmutatkozzanak és minden helyzetben folytassák a gaz-
dálkodást, a termelést, állattenyésztést és tevékenyen részt vesznek abban, hogy a 
kiállítás folyamata ne szakadjon meg.   

Mindannyiuknak sikeres kiállítást és további eredményes munkát kívánva köszönt-
jük Önöket Hódmezővásárhelyen.

  Antal Gábor     Fekete Balázs              
             vezérigazgató   állattenyésztési és kiállítás igazgató

Hódmezővásárhely, 2021. szeptember 15.
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Akik már nincsenek közöttünk...
Kovács Mihály György

1948-2019

1948. szeptember 10-én látta meg a napvilágot 
Hódmezővásárhelyen. Tanulmányait a Hódme-
zővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolán 1973-ban 
szakmérnöki diplomával fejezte be. Munkásságát a 
Taurina Agrár Közös Vállalatnál kezdte meg, ahol 
kivételes munkabírásával, a szakmához való alá-
zatával hamar kivívta munkatársai elismerését. A 
munka szeretete és kitartása egészen a hódmezővá-
sárhelyi kirendeltség vezetői székéig vitte.

1991. április 1-jén nyolc tulajdonostárssal megalapí-
tották a TAURINA-AGROHÓD KFT-t. A cég a De 
Laval kizárólagos képviselőjeként fejőházi rendsze-
rek telepítésével, szervizelésével, új telepek létesíté-

sével foglalkozott öt megyében.

Munkájában kollégái segítették, akik megteremtették számára azt a stabil hátteret, 
melyben úgy tudott dolgozni, ahogyan mindig is szeretett volna. Erre mindig nagyon 
büszke volt. 

Nagy odaadással hosszú évekig végezte ezt a munkát, ami a partnerekkel történő 
folyamatos kapcsolattartással, személyes találkozásokkal járt. Munkakapcsolati az 
évek során szoros barátságokká váltak.

Kiemelkedő szaktudásával és rendkívüli munkabírásával egyaránt kiérdemelte a 
partnerek és munkatársak elismerését is.   

1994. szeptember 9-11-én került megrendezésre az I. Alföldi Állattenyésztési Napok, 
ahol a TAURINA-AGROHÓD KFT. kiállítóként jelent meg. Ez a sikersorozat össze-
sen 25 éven keresztül folytatódott.

Szívügyének tekintette a kiállítások színvonalas megszervezését, ahol cége nem csak 
kiállítóként, hanem működő fejőházi technológiák üzemeltetésével, a kiállított tehe-
nek fejési rendszerének kialakításával és működtetésével aktívan is részt vett.  

A kiállítási standok megépítését, a fejőberendezések működtetését, a vendégekkel, 
látogatókkal történő baráti és szakmai beszélgetéseket kiemelkedően fontos felada-
tának tekintette. Irodája falán minden évben újabb és újabb kiállítói oklevelek sora-
koztak, összesen 25 darab. Ezeket nagy becsben tartotta.

2006. novemberében azonban sajnálatos fordulat következett be. Súlyos betegsége 
átmeneti lassításra kényszerítette, azonban munkáját továbbra is elhivatottan végez-
te és a cég továbbra is a kiállítások aktív szereplője maradt.

Röviddel nyugdíjba vonulását követően, 2019. december 10. napján hunyt el.

Személyiségére, önzetlen szakmai segítő munkájára köszönettel és hálás szívvel em-
lékezünk.

         Fekete Balázs              
    állattenyésztési és kiállítás igazgató
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Dr. Radnóczi László

Dr. Radnóczi László az egyetem elvégzését köve-
tően 1977-ben jegyezte el magát a sertéstenyésztés-
sel, mikor az ISV tartástechnológusaként részt vett 
nagyüzemi telepeink létrehozásában. 

1979-ben az Országos Állattenyésztési és Takarmá-
nyozási Felügyelőség sertéstenyésztési osztályára 
került, ahol több mint 30 évet töltött el a magyar 
sertéstenyésztés szolgálatában.
A tenyésztés és nemesítés volt az élete. 

Elévülhetetlen érdemei voltak a hazai fajtastruktú-
ra kialakításában, hogy létrejött a magyar sertés-
tenyésztés alapját képező öt magyar alapfajta. Fel-
adata volt a hazai fajták tenyészcél meghatározása, 
azok nemesítésének megszervezése, a magyar nagyfehér és magyar lapály fajták 
jelenlegi egységes teljesítményének és típusának kialakítása.

Úttörője volt a számítástechnika bevezetésének a sertés törzskönyvezésben.

Kereste az újat a teljesítmény vizsgálatok, a tenyészértékbecslés és a szelekció terén. 
A BLUP tenyészérték becslés bevezetésének aktív résztvevője volt. 1997 és 2004 
között, irányító szerepet vállalt a sertés ENAR létrehozásában.

2010-ben a VM-ben folytatta munkáját, mint állattenyésztési osztályvezető. 

Éveken át a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete tenyésztési szakbizott-
ságának vezetője, és a sertés Teljesítményvizsgálati Kódex Bizottság elnöke volt.

Önzetlenül, töretlen kitartással, befolyásolhatatlanul mindig a szakmai szempontok 
irányították. Tanácsaival és mindenkor igénybe vehető közvetlen munkájával támo-
gatója volt a sertéstenyésztés fejlődésének.

Munkáját 2014-ben a minisztérium Konkoly Thege Sándor díjjal ismerte el. 2017-
ben a Magyar Állattenyésztők Szövetsége a „Magyar Állattenyésztésért Díjjal” ju-
talmazta, 2019. március 15-én Nagy István agrárminiszter tüntette ki az „Életfa 
Emlékplakett” bronz fokozatával. 2019. évben pedig az FSE „ÉV TENYÉSZTŐJE” 
díját nyerte el.

Ilyen szakmai előélettel, hatalmas szakmai tudással természetes volt, hogy már az 
első kiállítás szervezése során tőle kértünk ötleteket és segítséget az állatok elhelye-
zése, a tenyészetek meghívása, a bírálat és díjazás lebonyolítása vonatkozásában. 
Örömmel és nagy lelkesedéssel tett eleget kérésünknek. Az első kiállítástól kezdve 
a 2020-ban bekövetkezett haláláig az összes kiállításon a sertésbíráló bizottság elnö-
keként dolgozott az állatbemutatók színvonalának folyamatos javításán.

Személyiségére, önzetlen szakmai segítő munkájára köszönettel és hálás szívvel em-
lékezünk.

         Fekete Balázs              
    állattenyésztési és kiállítás igazgató
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„TERMÉKDÍJ A MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTÉSÉRT” PÁLYÁZAT 2021

A zsűri tagjai:

Dr. Wagenhoffer Zsombor Ph.D. - a MÁSZ ügyvezető igazgatója, a zsűri elnöke
Dr. Annaházi László  - az ANIPHARMA Kft. ügyvezetője
Dr. Sallai László - az SZTE MGK Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet docense

NAGYDÍJ: AGRofEED KfT.    
  Szemcsékbe zárt titok  

 

I. TAKARMÁNYoZÁS ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

I. DÍJ:   BoNAfARM-BÁBoLNA TAKARMÁNY KfT.  
  Kockázatelemzésen alapuló ZnO-mentes malactakarmányozási technológia

II. DÍJ:   ARGoS fEED GRouP ZRT.    
  MAXAMMON a kimagasló hozam és vitalitás biztosítéka 

II. DÍJ:   ALPhA-VET KfT.    
  Doki for Farm   

III. DÍJ:  PRo - fEED KfT.  
  Ad-libitum borjúitatás a genetikai tejtermelési potenciál kiteljesítéséért 

III. DÍJ:  BoNAfARM-BÁBoLNA TAKARMÁNY KfT.  
  Amino brojlertakarmányok 

III. DÍJ:  CEVA-PhYLAxIA ZRT.  
  Hazai innováció egy jelentős zoonózis, a Q-láz elleni küzdelemben - Coxevac® 

II. AGRÁRINfoRMATIKA, TARTÁSTEChNoLÓGIA ÉS ÉLELMISZERIPAR 

I. DÍJ:  GALLICooP PuLYKAfELDoLGoZÓ ZRT.   
  Gallio termékcsalád

II. DÍJ:   oNGo VETTECh KfT.    
  Hordozható spermavizsgáló a szaporítóanyag minőség ellenőrzésére 

III. DÍJ:  ALTERNCoNSuLT KfT.   
  Sertéstartó telepek világítás korszerűsítése PigLED fényrendszerrel a fenntartható jövőért  
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„TERMÉKDÍJ A MAGYAR NÖVÉNYTERMESZTÉSÉRT” PÁLYÁZAT 2021

A zsűri tagjai:

Dr. Gyuricza Csaba  - a MATE (Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem) rektora, a zsűri elnöke, egyben a 
termékdíj pályázatok fővédnöke
Sipos József  - Sipos gazda, a Sumi Agro Hungary Kft. munkatársa 
Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D  - az SZTE Mérnöki Kar Gépészeti Intézet docense

NAGYDÍJ: AGRoVA KfT.   
  Phylazonit Organic TK - a helyesen kezelt trágyában lévő tápanyagtartalom tökéletes      
  kihasználása      

I. INPuT ANYAGoK, TERMESZTÉSTEChNoLÓGIA

I. DÍJ:  LC PACKAGING TPI KfT.       
  Innovatív vetőmag-csomagolási eljárás FIBC szövetkonténerben  

II. DÍJ:  ALPhA-VET KfT.   
  HUMINFORCE Dudarit környezetbarát talajkondícionáló készítmény

II. TEChNIKA, TEChNoLÓGIA

I. DÍJ:  AxIÁL KfT.  
  A FendtOne a jövő precíziós (adatok elemzésére épülő) mezőgazdasága és generációi számára készült  
  kezelőrendszer    
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ABoLIT KfT. B SZEKToR
419

4032 Debrecen, Böszörményi út 176.
Telefon: (36) 70/614-1965 E-mail: conair@conair.hu
TÁRSKIÁLLÍTÓ:
BBT hűtéstechnika Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Arad u. 43.
Telefon: (36) 30/402-8777 E-mail: bbthutestechnika@gmail.com

AGRÁRMARKETING CENTRuM NoNPRofIT KfT. I. CSARNoK
105

1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13-15.
Telefon: (36) 30/278-6632 E-mail: lukacs.zsuzsa@amc.hu

AGRÁR PLÁZA KfT. G SZEKToR
923

5900 Orosháza, Török I. u. 26.
Telefon: (36) 70/703-7570 E-mail: tamas.kadar@kioti.hu
TÁRSKIÁLLÍTÓ:
K-Tractor hungary Kft.
5900 Orosháza, Török I. u. 26.
Telefon: (36) 70/703-7570 E-mail: tamas.kadar@kioti.hu

AGRÁR-VÁLLALKoZÁSI hITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY III. CSARNoK
331

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Telefon: (36) 30/968-3960 
Web: www.avhga.hu  E-mail: office@avhga.hu
Tevékenység: Az AVHGA a hitelfelvétel során nyújt segítséget, mivel készfizető kezességének bevonásával kedvezőbb 
feltételekkel (alacsonyabb díj, gyorsabb bírálat, alacsonyabb fedezeti elvárások, hosszabb futamidő) juthatnak hitelhez a 
vállalkozások. A kezesség szinte minden pénzügyi intézménynél igényelhető.

AGRI CS MAGYARoRSZÁG KfT. G SZEKToR
905

2900 Nagyigmánd, Puskás T. u. 4/a.
Levélcím: 2942 Nagyigmánd, Gépállomás u. 1.
Web: www.agrics.hu  E-mail: info@agrics.hu
Tevékenység: Az Agri Cs Magyarország Kft. a CASE IH mezőgazdasági gépek hivatalos hazai forgalmazója. Palettánkon 
számos munkagép márka is megtalálható, többek között a BEDNAR, az AMAZONÉ, a PÖTTINGER, a SKY és a ZDT. 
A megvásárolt gépek mögött magas szintű szolgáltatást biztosítunk partnereink részére. 6 telephelyből álló, folyamatosan 
bővülő országos hálózatunk, valamint a zökkenőmentes alkatrészellátás lehetővé teszik a gyors és költséghatékony karban-
tartást, szervizelést. Szeretné igazolt hatékonyságú, nagy teljesítményű eszközökkel növelni munkakapacitását? Válasszon 
gépkínálatunkból! A termékekkel kapcsolatos további információkért keresse fel standunkat! Professzionális csapatunk a 
precíziós növénytermesztés megvalósításához is komplex megoldásokat kínál. 

XXVIII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítói
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AGRIfIRM MAGYARoRSZÁG ZRT. II. CSARNoK
215

2851 Környe, Tópart u. 1.
Telefon:  (36) 34/573-283 

Web: www.agrifirm.hu  E-mail: info.hungary@agrifirm.com
Tevékenység: Az Agrifirm Magyarország Zrt. a holland tulajdonú, közel 150 éves múltra visszatekintő Royal Agrifirm Gro-
up magyarországi leányvállalataként mérhető, releváns és fenntartható értéket teremt a földművelés, az állattenyésztés, és 
a kiegészítő iparágak számára. Aktívan használja fel a tudományos nemzetközi kutatásban és termékfejlesztésben szerzett 
tapasztalatát, ötvözve ezt a helyi, adott piaci igényeket tükröző specifikus mezőgazdasági tudásbázissal. 
Az Agrifirm Magyarország Zrt. Környén, Kabán és Győrben rendelkezik gyártóüzemmel hazánkban, melyek ISO, 
GMP+, Global G.A.P. tanusítványokkal rendelkeznek. Az Agrifirm a világ minden országában állati késztakarmányok 
és takarmánykiegészítő termékek széles skáláját kínálja minden korcsoport számára, beleértve a premixek, komplett 
premixek, koncentrátumok, fiatal állatok számára gyártott takarmányok, funkcionális takarmánykiegészítő termékek, ta-
karmány alapanyagok, speciális termékek és a takarmányozáshoz kapcsolódó digitális eszközök teljes sorát, melyek alkal-
mazásában magas szaktudással, és releváns telepi tapasztalattal rendelkező kollégái készséggel segítenek.  

AGRoECoPoWER huNGARY KfT. h SZEKToR
1004

2870 Kisbér, Komáromi út 19/b.
Telefon: (36) 70/905-9108 Mobil: (36) 20/217-2251
Web: www.agroecopower.hu  E-mail: zsolt.fodi@agroecopower.hu
               zsolt.bodor@agroecopower.sk

AGRofEED KfT. I. CSARNoK
116  

9022 Győr, Dunakapu tér 10.
Telefon: (36) 96/550-620 Fax: (36) 96/550-621
Web: www.agrofeed.hu   E-mail: premix@agrofeed.hu    

Tevékenység: Az Agrofeed Kft. az európai takarmányipar egyik jelentős premix és takarmánykiegészítő gyártója, amely 
termékeit Magyarországon túl, a kelet-európai, közel-keleti és észak-afrikai piac több mint 20 országába értékesíti. Cégünk 
több mint egy évtizede megbízható partnere és nemzetközileg ismert és elfogadott premix beszállítója az állattenyésztő 
integrációknak, nagy- és közepes állattartó cégeknek,  telepeknek. Az általunk legkorszerűbb technológiával, kiváló alap-
anyagokból gyártott, több mint ezerféle standard és egyedi termék közül választhatják ki partnereink a fajtához, korcso-
porthoz, telepi adottságokhoz, a termelési célkitűzésekhez és a takarmánygyártási technológiához leginkább megfelelő 
premixet, koncentrátumot vagy prestarter takarmányt. Cégünk innovatív takarmányozási fejlesztései támaszkodnak a 
legkorszerűbb kutatási eredményekre, a nemzetközi szakirodalomra és ajánlásokra, de saját teszttelepi és partnereinkkel 
közös nagyüzemi takarmányozási kísérleteink eredményeire is. Korszerű takarmányoptimalizálási szolgáltatásunk bizto-
sítja a hús-, tej- és tojástermelés kimagasló termelési eredményeit, az alacsony fajlagos takarmány értékesítést, partnere-
ink költséghatékony gazdálkodását. Piaci sikereinket a jó minőségű alapanyagok, a minőségbiztosított gyártás mellett 
kiemelkedő szakmai szerviz tevékenységünknek is köszönhetjük, amely nem csak az állattartó telepek, takarmánykeverő 
üzemek takarmányozási szolgáltatásaira, de technológiai, üzemelési, szaporodásbiológiai és  állategészségügyi, valamint 
takarmánygyártási és minőségbiztosítási területekre is kiterjed. 

AGRofuTuRA MAGYARoRSZÁG KfT. h SZEKToR
1003  

5420 Túrkeve, Szeleshát tanya 1.
Telefon: (36) 20/212-6336 
Web: www.animalfutura.hu  E-mail: papp.laszlo@agrofutura.hu    
Tevékenység: Az „Animalfutura - Állatjólét másként” célja, hogy mind az istálló terében, mind az állatok szervezetében 
olyan folyamatokat indítson be és támogasson, amelyek a legalapvetőbb mikrobiológiai szinteken teremtenek egészséges, 
stabil, az állatot magas fokon támogató körülményeket. Közismert, hogy a szervezetben és a külső környezetben élő bak-
tériumok, gombák, egysejtűek, fonálférgek milyen jelentős mértékben meghatározzák az emberek, állatok és növények jól 
létét. A gazda már megtapasztalta — hiszen folyamatosan az orrunk alá dörgölik -, hogy mennyire pusztítóak tudnak lenni 
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a mikrobák. De vajon azzal is tisztában vagyunk, hogy mennyire jótékonyak lehetnek? Minden termékünk, technológiánk 
és szolgáltatásunk fejlesztése során elsődleges szempont volt az állatok számára jótékony, változatos mikrobiális környezet 
megvalósítása. Az állatok jóléte az emésztőrendszerben kezdődik, majd az alomban és az istálló klímában folytatódik, hogy 
aztán a gazda egy olyan minőségű szerves trágyát kapjon, amellyel hatékonyan tud a növénytermesztésben tápanyagot 
pótolni. Mindez pár évtizeddel ezelőtt evidencia volt, mára azonban újra fel kell fedeznünk. A Humusline Takarmányszén 
termékek, az alomkezelési technológiánk és a Gujer trágyaforgató gépcsalád egyszerű, hatékony és világszínvonalú meg-
oldásokat nyújt a gazdáknak a biológiai alapú gazdálkodás legsikeresebb megvalósításához. 

AGRoINfoRM MÉDIA KfT. III. CSARNoK
306

1149 Budapest, Angol u. 34.
Telefon: (36) 30/419-1525 Mobil: (36) 30/646-9613
Web: www.agroinform.hu E-mail: obholczer.viktoria@agroinform.com
Tevékenység: Agroinform.hu: Magyarország mezőgazdasági portálja!
- Piactér ingyenes apróhirdetés-feladással, több, mint 71.000 ajánlattal
- Naponta friss szakmai hírek, cikkek, tudósítások
- Gazdafórum – gyakorlati tapasztalatok első kézből
- Mezőgazdasági időjárás-előrejelzés

AGRoNINJA KfT. III. CSARNoK
326

6640 Csongrád, Baross G. rakpart 35.
Telefon: (36) 30/903-7220, 70/409-4330  
Web: www.agroninja.com E-mail: office@agroninja.com

Tevékenység: Az Agroninja hazai innovatív vállalkozásként a szarvasmarhatartók számára biztosít és fejleszt olyan digitális 
megoldásokat, mellyek egyszerű és letisztult alkalmazásával növelhetik hatékonyságukat, pontosabb adatokat kaphatnak 
tevékenységükről, ezáltal információkon alapuló, objektív és gyors döntéshozatalra lesznek képesek. Egyik megoldásunk  
a dairySG elnevezésű termék, mely egy elsősorban tejelő tehenészetek részére kifejlesztett, fixen telepített, teljesen auto-
matizált kamera- és szenzorrendszer. A megoldás gépi látás és mesterséges intelligencia technológiák segítségével képes az 
állatok kondíciójának folyamatos megállapítására, sántaság detektálására, valamint üszők esetében az automatikus súly- és 
marmagasság mérésére. Mindez jelentősen elősegíti a termelés hullámzásának csökkentését, költségmegtakarítást okoz, va-
lamint naprakész egészségügyi információkat biztosít a telep szakmai vezetői részére. Másik innovatív termékük a 3D ka-
merával támogatott mobiltelefonos applikáció, a beefie33, mely 95%-ot meghaladó pontossággal képes a szarvasmarhák 
élősúlyára vonatkozóan becslést adni. A termékhez egy online elérhető, ingyenes állománykezelő és farmmenedzsment 
szoftver is illeszthető (lásd: hub.agroninja.com), mellyel a mérési adatok feldolgozása és hatóságok felé történő jelentések 
elkészítése is könnyen megvalósitható, nagyban segítve ezzel a húsmarhatartók munkáját. 

AGRoMEChANIKA KfT. G SZEKToR
926

6725 Szeged, Cserepes sor 10.
Telefon: (36) 62/443-649 E-mail: iroda.agromechanika@t-online.hu
 (36) 30/9652-501 Web: www.agromechanika.hu

AGRoMILK KfT.  II. CSARNoK
208

8000 Székesfehérvár
Telefon: (36) 22/397-187   
 (36) 20/398-4901  E-mail: agromilk@agromilk.hu
Web: www.agromilk.hu
Tevékenység: -Fejőrobot forgalmazása, szervizelése, - Fejőgépek forgalmazása, szervizelése, - Számítógépes managment 
rendszer állattartó telepekre, - Tejhűtő berendezések, - Istálló technológiák forgalmazása, itatók, trágyakihúzók, 
lekötőberendezések, gumiszőnyegek,- Tejfeldolgozó berendezések forgalmazása, tejüzemek kivitelezése, szervizelése. 
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AGRo NAPLÓ I. CSARNoK
118

Zsigmond Kft.
7761 Kozármisleny, Nárcisz u. 31.
Telefon: (36) 72/517-230/231 Fax: (36) 72/517-190
 (36) 72/517-191, 30/9015-499  
Web: www.agronaplo.hu  E-mail: zsigmond.agnes@agronaplo.hu
         www.mezogepeszek.hu
Tevékenység: AGRO NAPLÓ MÉDIACSOPORT • AGRO NAPLÓ mezőgazdasági szakfolyóirat • Agro Napló mezőgaz-
dasági szakportál: www.agronaplo.hu • Mezőgazdasági Kisokos: az okos kis névjegygyűjtemény bit.ly/Kisokos2021 • 
youtube.com/agronaplo • MezőgépÉSZek program www.mezogepeszek.hu
Kövessen bennünket Facebookon és Instagramon: www.facebook.com/agronaplomagazin, www.facebook.com/groups/
mezogepeszek, www.instagram.com/agronaplo

AGRoTA-2 L KfT.  I. CSARNoK
120

2100 Gödöllő, Ady E. sétány 26.  Postacím: 2101 Gödöllő, Pf. 194.
Telefon: (36) 28/512-390  Fax: (36) 28/512-391
Web: www.agrota-2L.com E-mail: info@agrota-2l.com
Tevékenység: Szarvasmarha tenyésztés. Szarvasmarha és sertés tenyész- és vágóállat felvásárlás, értékesítés. Tejelő és 
húsmarhák. Export és import. Élőállat fuvarozás.

AGRoTECh-KoMfoRT KfT. D SZEKToR
601

6600 Szentes, Ipartelepi út 32-36.
Tel./fax: (36) 63/316-563  E-mail: agrotech@agrotechkomfort.hu
Web: www.agrotechkomfort.hu
Tevékenység: Sertés tartástechnológiai berendezések forgalmazása, gyártása és szerelése. Száraz-és nedves etetési rend-
szerek, önetetők, víztakarékos önitatók. Kutrica rendszerek, rácspadozatok, szellőző- és hűtő rendszerek. Trágyakezelés 
és trágyakihúzók. Egyedi- (fülcsipes) kocatakarmányozás. Sertéstartó épületek és takarmánykeverők teljes technológiai 
tervezése, beszerelése és országos szervize. Rekonstrukciók tervezése és kivitelezése. Pályázati- és tartástechnológiai szak-
tanácsadás. Tárcsás- és kalapácsos darálók, ellenáramos- és ferdecsigás keverők, roppantók, szállítócsigák és takarmány-
prések. Gabonaszárító silók és mozgató berendezései, energiatakarékos mobil szárítók nagy kapacitással.

AGRoTEC MAGYARoRSZÁG KfT. G SZEKToR
919

2900 Komárom, Puskás Tivadar u. 4/6.
Telefon: (36) 34/568-520 Fax: (36) 34/568-529
Web: www.agrotec.hu  E-mail: info@agrotec.hu
Tevékenység: Az AGROTEC Magyarország Kft. a New Holland mezőgazdasági gépek kizárólagos hazai forgalmazója. 
Palettánkon számos munkagép márka is megtalálható, többek között az AMAZONÉ, a DONDI, a PŐTTINGER és a 
ZDT. A megvásárolt gépek mögött magas szintű szolgáltatást biztosítunk partnereink részére. 14 telephelyébőil álló or-
szágos hálózatunk, valamint a zökkenőmentes alkatrészellátás lehetővé teszik a gyors és köttséghatékony karbantartást, 
szervizelést. Partnerünk az IKR Agrár Kft. a világszínvonalú agronómia eredményeinek bemutatásával, új technológiák, 
korszerű termelési eszközök és eljárások ismertetésével segíti a gazdálkodók versenyképes és eredményes gazdálkodását. 
A műtrágya üzletág 10 gyártó és logisztikai telephellyel rendelkezik és lefedi az ország teljes területét. Vetőmag kínálatában 
a Magyarországon beszerezhető valamennyi szántóföldi kultúra vetőmagjai szerepelnek. A legtöbb növényvédő szer gyártó 
és forgalmazó cég terméke megtalálható az értékesítési palettán. Szaktanácsadó kollégák a vevők igényei alapján ajánlják a 
legjobb növényvédelmi megoldásokat. A hatékonyság és az eredményesség növelése érdekében preciziós szolgáltatásokkal 
is segítjük ügyfeleinket a gazdálkodásban. Professzionális csapatunk a preciziós növénytermesztés megvalósításához is 
komplex megoldásokat kínál. Szeretné igazolt hatékonyságú, nagy teljesítményű eszközökkel növelni munkakapacitását? 
Válasszon gépkínálatunkból! A termékekkel kapcsolatos további információkért keresse fel standunkat! 
TÁRSKIÁLLÍTÓ:
IKR Agrár Kft.
2943 Bábolna, Ikr Park hrsz. 890.
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Telefon: (36) 34/569-024 Fax: (36) 34/569-049
    E-mail: cserhatianna@ikragrar.hu
Tevékenység: Az IKR Agrár Kft. egyik meghatározó növénytermesztési agrárintegrátor Magyarországon. Országos kiter-
jesztésű infrastruktúrával rendelkezik, mely megfelelő alapul szolgál tevékenysége kiteljesítéséhez. A műtrágya kereskede-
lem területén mindegy 30%-os, növényvédő szer kereskedelem 18%-os, vetőmag kereskedelem területén növényfajonként 
változó mértékben 10 és 20% közötti piaci részesedést ért el. Terménykereskedelmi tevékenysége dinamikusan fejlődik. 
Precíziós talajmintavételi és szaktanácsadási tevékenysége országosan elismert. A társaságot biztos anyagi háttér, számos, 
vállalatcsoporton belül előállított kiváló termék jellemzi. A vállalatnál az alapvető cél: a termelőkkel korrekt, kiszámítható 
módon való együttműködés.

AGRoVA KfT. h SZEKToR
1002

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6. 1/2. 
Web: www.phylazonit.hu E-mail: info@phylazonit.hu
Tevékenység: Növelje talaja termékenységét Phylazonit baktériumkészítményekkel. Egészségtudatos gazdálkodás a 
Phylazonittal!

AGRoVIR KfT. III. CSARNoK
324

2040 Budaörs, Kinizsi u. 30.
Web: www.agrovir.hu  E-mail: info@agrovir.hu
Tevékenység: Az AgroVIR egy innovatív gazdaságirányítási szoftver, mellyel lehetővé tesszük a teljes gazdaság digitalizálá-
sát. Ez hatékonyabb, fenntarthatóbb és megbízhatóbb gazdálkodást tesz lehetővé folyamatos szakmai fejlődéssel, miközben 
a lehető legkevesebb időt és energiát fordítjuk az adminisztrációra.

AhRhoff GMBh II. CSARNoK
227

8660 Tab, Kossuth L. u. 109.
Telefon: (36) 84/525-044 E-mail: fureszjudit@ahrhoff.hu
 (36) 30/446-3548 Web: www.ahrhoff.de
Tevékenység: 15 éve Magyarországon - Takarmánykiegészítők kis- és nagykereskedelme. 

ALfÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRuM III. CSARNoK
322

6640 Csongrád, Kis-Tisza u. 4/a.
Telefon: (36) 63/850-005 Mobil: (36) 30/259-7721
Web: www.aaszc.hu  E-mail: foigazgato@aaszc.hu
Tevékenység: Magyarországon, az Agrárminisztérium által fenntartott agrárszakképző intézmények 2020. július 1-jétől öt 
agrárszakképzési Centrumban (Alföldi Agrárszakképzési Centrum, Déli Agrárszakképzési Centrum, Északi Agrárszakkép-
zési Centrum, Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum) működnek. A cent-
rumok szakképző intézményeinek iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatási tevékenysége felöleli az élelmiszer-
gazdaság valamennyi területét, jellemzően a mezőgazdaság és erdészet, az élelmiszeripar, valamint a környezetvédelem és 
vízügy ágazatokban. A 2020-tól hatályos új szakképzési törvény értelmében a centrumok az agrárszakképzés megújításán 
(okleveles technikus képzések bevezetése, független akkreditált vizsgaközpontok létrehozása, a duális képzés széleskörű 
alkalmazása, ennek érdekében ágazati képzőközpontok kialakítása) dolgoznak.

ALfÖLDI TEJ KfT.  I. CSARNoK
115

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 127.
Telefon: (36) 22/540-100 Fax: (36) 22/540-205
Web: www.alfolditej.hu  E-mail: alfolditej@alfolditej.hu
Tevékenység: Az Alföldi Tej Kft. Magyarország egyik legnagyobb tejfeldolgozó vállalkozása, az élelmiszerpiac jelentős sze-
replője, tulajdonosai magyar tejtermelők. Az Alföldi Tej Kft. vezető helyet foglal el a magyar tejtermékek  értékesítésének 
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piacán. A legjobb minőségű magyar alapanyagok feldolgozásával, szigorú minőségellenőrzési módszerekkel biztosítja ter-
mék folyamatosan magas minőségét, amelyet a független intézetek tesztjei, tesztgyőztes termékei is rendre alátámasztanak.
A cég magas minőségű termékeinek előállításához hozzájárulnak a folyamatosan megvalósuló, modern, iparági beruházá-
sok is, amelyek más tejtermelők, beszállítók és a közel 700 munkavállaló számára is megbízható, kiszámítható partnerré 
teszik az Alföldi Tej Kft-t. A 100 %-ban magyar tejtermelők által előállított tejből készülő termékeink az ország szinte 
minden boltjában elérhetők. Portfóliónk, márkáink mind azt célozzák, hogy vevőink bárhol hozzájussanak a magyar gaszt-
ronómiában nélkülözhetetlen, minőségi tejtermékekhez, alapanyagokhoz. A hagyományos termékskála mellett a speciális 
igényű vásárlók számára laktózmentes termékeket is kínálunk, illetve különféle diétákhoz jól illeszthető, alacsony zsírtar-
talmú termékportfólióval is rendelkezünk. Az elmúlt két évtizedben elért folyamatos fejlődés eredményeként belföldön az 
Alföldi Tej Kft. piacvezetővé vált. 

ALITER-P KfT. I. CSARNoK
127

2943 Bábolna, Kőrisfa út 1.
Telefon: (36) 34/368-029 Fax: (36) 34/568-083
 (36) 20/364-2780
Web: www.aliter.hu  E-mail: iroda@aliter.hu
Tevékenység: A Big Dutchman sertéstartási technológia kizárólagos magyarországi forgalmazója. Sertésistállók átalakítása, 
új istállók tervezése, üzemelési rotációk elkészítése, pályázatírás, komplett istállótechnológiák forgalmazása, szerviz-szol-
gáltatás, szaktanácsadás, nemesacél trágyatároló tartályok, komplett hígtrágya-technológia.

ALKIMIA VEGYIPARI SZoLGÁLTATÓ KfT. II. CSARNoK
205

8182 Peremarton-gyártelep, Hrsz. 06/194.
Levélcím: 8182 Peremarton-gyártelep Pf. 30.
Telefon: (36) 88/454-644 Fax:(36) 88/454-645
 (36) 30/997-8265 E-mail: alkimia@alkimia.hu
Web: www.alkimia.hu
Tevékenység: Mezőgazdasági és élelmiszeripari higiéniai termékek előállítása és forgalmazása az állattartó telepek ered-
ményes és biztonságos működése érdekében. Az Alkímia Kft. a szarvasmarha, juh, kecske, sertés- és baromfitenyésztők 
részére hatékony és gazdaságos megoldásokat kínál a következő területeken: tőgyhigiénia, tőgyápolás, lábvégfertőtlenítés, 
fejőházi tisztítás és fertőtlenítés, etető és itató rendszerek, állattartó és kiszolgáló épületek, állatszállító járművek tisztítása 
és fertőtlenítése, munkagépek, gépműhely, gépalkatrész tisztítása, munkahigiénia. Az afrikai sertéspestis, madárinfluenza, 
Prototheca zopfii elleni OTH és Nébih által elfogadott hatékony és széles spektrumú fertőtlenítőszerek.

ALTERNCoNSuLT KfT. B SZEKToR
413

6800 Hmvhely, Andrássy út 29.
Telefon: (36) 62/533-227 Mobil: (36) 30/202-0081
              (36) 30/629-8296
Web: www.alternconsult.hu E-mail: info@alternconsult.hu
Tevékenység: Az Alternconsult Kft. (www.alternconsult.hu) francia, holland, dán, amerikai, osztrák cégek termékeivel, 
saját tudásanyag alapján komplex megoldásokat nyújt a magyar gazdaság, ezen belül különösen a mezőgazdasági és 
önkormányzati szektor résztvevőinek. Partnereink a tervezéstől az engedélyeztetésen át a megvalósulásig egy kézből 
kaphatnak meg mindent. Saját tervező, műszaki csapatunknak köszönhetően komplett beruházások, telepek megvalósítá-
sára is képesek vagyunk: - raktárak, üzemi és szociális épületek, speciális technológiák, istállók szinte minden tenyésztett 
állatfaj számára: - bála-, gép-, terménytároló épületek; -baromfi, sertésistállók teljes tartástechnológiája; - tűzivíz, esővíz 
és folyékony műtrágya tároló flexibilis tartályok, hígtrágyatároló tartályok és rendszerek, saját energiaigényt kielégítő és 
értékesítésre termelő napelemes rendszerek, - FOGO aggregátorok - állattartó telepek, kertészetek üzemcsarnokok megvi-
lágítására egyedülállóan alkalmas saját gyártású, tanúsított komplex ledes világítási rendszerek. - Speciális sertés világítás 
- PIGLED Társvállalkozásunk a bálás fűtési rendszerekben piacvezető Altherm Kft. (www.altherm.hu) komplex termék-
körével: távvezeték fektetése, hőszivattyú, belső fűtési rendszer - együtt igény szerint teljes projektmenedzsment keretein 
belül működünk együtt Partnereinkkel.  
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TÁRSKIÁLLÍTÓ:
Altherm Kft.
6800 Hmvhely, Andrássy út 29.
Telefon: (36) 62/533-227 
 (36) 30/629-8296 E-mail: info@altherm.hu
Web: www.altherm.hu

ALPhA-VET ÁLLATGYÓGYÁSZATI KfT. B SZEKToR
402

1194 Budapest, Hofherr Albert u. 42. 
Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Telefon: (36) 22/516-400 Fax: (36) 22/516-416
Web: www.alphavet.hu  E-mail: info@alpha-vet.hu
Tevékenység: Az Alpha-Vet Kft. tevékenysége elsősorban állatgyógyászati készítmények, vitaminok, takarmány-kiegészí-
tők és növényi tápoldatok fejlesztését, gyártását és értékesítését öleli fel. Ezen kívül nálunk minden megtalálható, ami az 
állattenyésztéshez elengedhetetlen. Magába foglalja az eszközök kereskedelmét, komplett állattenyésztési technológiákat, 
projektek tervezését és telepítését is. Legyen szó baromfi-, sertés,- kiskérődző-, szarvasmarha takarmányozásról, vagy akár 
szellőzés technikáról. Vállalatunk egy másik legdinamikusabban fejlődő ágazatában azon dolgozunk, hogy átfogó állat-
telepi, humán, valamint élelmiszeripari higiéniai megoldásokat nyújtsunk partnereinknek. Folyamatosan bővülő, Európa 
szinten egyedülálló portfóliónknak köszönhetően minden igényt tökéletesen ki tudunk elégíteni. Az Alpha-Vet 100%-ban 
magyar tulajdonú családi vállalkozás, mely hazai munkaerőt foglalkoztat és Magyarországon adózik. Mindennapi mun-
kánkat szilárd elveinkre építjük, melyet küldetésünkben büszkén vállalunk: „Az agrárium jövőjéért, állataink jóllétéért”. 

ALTA GENETICS huNGARY KfT. E SZEKToR
710

2085 Pilisvörösvár, Szent I. u. 13.
Telefon: (36) 26/713-126 Fax: (36) 26/713-126
Web: www.altagenetics.hu E-mail: zbabai@altagenetics.hu
Tevékenység: Szarvasmarha szaporítóanyag és párosítási szolgáltatások. Genetikai tervezés, genomvizsgálat. Holland 
Barenbrug tömegtakarmány vetőmagok, kanadai Agriplastics borjúházak forgalmazása.       

ANDEST-2005 KfT. G SZEKToR
907

9024 Győr, Baross G. u. 55/b.
Telefon: (36) 70/411-8204 E-mail: gyurcsik@andest.hu
Web: www.andest.hu, www.farmethungary.com
Tevékenység: A piacvezető LEMKEN forgalmazó Magyarországon 2007 óta! Az Andest-2005 Kft. a 2019-es évben elért 
forgalmával ismét bekerült az „Elit Klubba” a LEMKEN kereskedők között. Cégünk a világviszonylatban meglévő mintegy 
1500 LEMKEN dealer között, a 2016-os, 2017-es, 2018-as évhez hasonlóan, 2019-ben is a TOP 10-ben végzett. A Farmet  
és Agrio gépek kizárólagos forgalmazója Magyarországon! Az Andest-2005 Kft. a 2019-es és 2020-as évben elért forgal-
mával bekerült az „Elit Klubba” a Farmet kereskedők között. Cégünk világviszonylatban a TOP 5-ben végzett.

AMAZoNEN-WERKE KfT. G SZEKToR
920

4031 Debrecen, Richter G. u. 30.
Telefon: (36) 2/888-145   Mobil: (36) 30/331-5631 
Web: www.amazone.hu  E-mail: tamas.kovacs@amazone.hu

ANIMAL-hYGIENE KfT. I. CSARNoK
107

2370 Dabas, Ond vezér u. 9/2.
Levélcím: 6328 Dunapataj, Vasút u. 39.
Telefon: (36) 30/229-6794  Fax: (36) 78/426-251 
    E-mail: attilakiss1em@t-online.hu
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Tevékenység: Az ANIMAL a modern állattartók gazdaságos és eredményes tevékenységéhez egyedi és hatékony higiéni-
ai megoldásokat ajánl. Korszerű technológiáival és fejlesztéseivel támogatja partnereit céljai elérésében. Az ANIMAL a 
szarvasmarha-, sertés- és baromfitenyésztők számára kínál higiéniai állapotfelmérést, gazdaságilag előnyös technológiára 
tanácsadást, műszaki kialakításokat és innovatív megoldásokat. Főbb tevékenysége: tőgyhigiénia, lábvég fertőtlenítés, 
fejőházi CIP tisztítás és fertőtlenítés, fejőházi felülettisztítás és fertőtlenítés, istállófertőtlenítés, ivóvízkezelés, higiéniai 
kiegészítők, széles körű műszaki megoldások (mérő- és automatizált adagoló rendszerek).

ARGoS fEED GRouP ZRT. E SZEKToR
709

7400 Kaposvár, Rege u. 9.
Levélcím: 4200 Hajdúszoboszló, Kígyó u. 14.
Web: www.argosfgroup.com E-mail: info.argosfeed@umgroup.com
Tevékenység: Kimagasló hozam és vitalitás. Folyékony takarmányok, melasz alapú, glicerin és magas (és rendkívül érté-
kes) fehérjetartalmú kiegészítők gyártása és forgalmazása, főleg kérődző állatokat tartó gazdaságok és takarmány feldolgo-
zóipari cégek, takarmánygyártók számára.

ARRAVIS KfT. II. CSARNoK
212

4031 Debrecen, Vág u. 42. fsz. 2.
Telefon: (36) 52/200-406, 30/606-7176 
Web: www.arravis.hu  E-mail: info@arravis.hu
         www.flavoplant.hu
Tevékenység: Az Arravis Kft. takarmány adalékanyagok, speciális takarmány alapanyagok és növénykondícionáló termék 
szakmai és kereskedelmi képviseletét látja el az ország egész területén. Cégünk kiemelkedő piaci részesedéssel rendelkezik 
a szerves savak, biológiai adalékanyagok, takarmány enzimek és takarmány tartósítószerek területén.

AT&KM KfT. B SZEKToR
406

6100 Kiskunfélegyháza, Arató u. 6.
Telefon: (36) 30/939-2352  
Web: www.atkm.hu   E-mail: info@atkm.hu
Tevékenység: Rendelhető termékek: - Szendvicspanelek igény szerinti méretben és színben, PUR, PIR habos és kőzetgya-
potos töltettel - Szelemenek tetszőleges méretben, igény szerint furatozva - Trapéz és cserepes lemezek tetszőleges méretben 
és színben, igény esetén antikondenzációs filc bevonattal - Egyedi élhajlított elemek 6 m-es hosszig - Síklemezek fóliázva, 
táblásítva vagy tekercsben - Kulcsrakész csarnokok tervezéstől - igény szerint - a kivitelezésig! GENERÁLKIVITELEZÉS!!! 
Telephelyünkön —Kiskunfélegyháza, M5-ös autópálya 114 km-es lehajtónál- hétfőtől-szombatig tartó nyitvatartással várjuk 
kedves vásárlóinkat az alábbi árukészlettel: - W18 mm-es trapézlemez, 2,3,4,5 m-es hosszokban - W18 mm-es II: osztályú 
trapézlemez 2 —es hosszban, vegyes színekben - Síklemezek 2 m-es táblákban - 40 mm-es PUR habos fal szendvicspanel, 
1000 mm fedőszélességgel, RAL 9002 színben 6 és 7 m-es hosszokban.

AuTÓ KoNTúR KfT. B SZEKToR
412

6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85.
Telefon: (36) 62/554-550
 (36) 20/918-9170 E-mail: marketing@cmobil.com
Web: www.cmobil.hu  
Tevékenység: A C-Mobil csoport - mint a BMW, Opel, Peugeot és Isuzu márkák forgalmazója - folyamatosan bővülő 
kínálattal, szolgáltatásokkal várja Ügyfeleit. Cégünk 1995-ös alapításakor azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy kimagasló 
szolgáltatást nyújtva biztosítsuk Ügyfeleink számára a legjobb járműveket. Ezen elkötelezettségünkkel, valamint munka-
társaink európai színvonalú szakmai felkészítésével és folyamatos képzésével igyekszünk gondoskodni arról, hogy ez az 
út kényelmes, gyors, biztonságos és élvezetes legyen az Ön és cége számára egyaránt. Szolgáltatásaink részét képezi a 
hitelügyintézés, a tartós bérleti konstrukció, a teljes flottakezelési szolgáltatás, a műszaki vizsga, a kárfelvétel teljes körű 
ügyintézéssel, és a minőségi használt autó értékesítés garanciával. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 83-85 tel.: 62/554-550.
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AxIÁL JAVÍTÓ, KERESKEDELMI ÉS SZoLGÁLTATÓ KfT. G SZEKToR
914

6500 Baja, Szegedi út 147. 
Telefon: (36) 79/525-400 Fax: (36) 79/525-447
Web: www.axial.hu  E-mail: upeter@axial.hu
Facebook: http://www.facebook.com/axialkft
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=n6G_DA0RHYk
Tevékenység: Mezőgazdasági, építőipari és anyagmozgató gépek forgalmazása, szervizelése, alkatrészellátása. Használt 
gépek, bérgépek és kedvező hitelkonstrukciók ajánlása, ügyintézése ügyfeleinknek, az ország 18 pontján megtalálható 
telephelyeinken. 26 éve szívvel, lélekkel. Látogassa meg webshopunkat is a http://webshop.axial.hu online oldalon, ahol 
minden hónapban jobbnál jobb akciókkal várjuk kedves látogatóinkat.

ÁDÁM ÉS TÁRSA KfT. I. CSARNoK
119

4028 Debrecen, Kassai út 12.
Telefon: (36) 30/619-6425 
Web: www.adamestarsa.hu  E-mail: info@adamestarsa.hu
Tevékenység: Az Ádám és Társa Kft. több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik mezőgazdasági gépek és technológiák 
területén. Célunk, hogy termékeinkkel hozzásegítsük a gazdákat a szuper prémium minőségű takarmányok termeléséhez 
és az állattenyésztés optimalizálásához. Fő területeink: - vízgazdálkodás technológiái (öntözés és belvízelvezetés), - szá-
las- és tömegtakarmány betakarításának technológiái (előállítás, betakarítás, tartósítás, tárolás), - korszerű gabonatárolás 
technológiák, - állattartás technológiák.

ÁLLATTENYÉSZTÉSI TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLÓ KfT. 
II. CSARNoK

230

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 58.
Telefon: (36) 28/515-540 Fax: (36) 28/515-550 
 (36) 20/329-5227
Web: www.atkft.hu  E-mail: atkft@atkft.hu
Tevékenység: Hivatalos tejtermelés-ellenőrzés és az ehhez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok, tőgypatogén kórokozók 
azonosítása tejből, mikotoxinok kimutatása takarmány- és tejmintákból. Takarmányanalitikai NIR laborvizsgálatok, kémiai 
analitika, toxinvizsgálat, elemzések, szaktanácsadás. Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazás, tenyésztési szaktanács-
adás. Ketózis-kockázat elemző monitoring program. Telepirányító program, „TALP” fejlesztése, működtetése. Zee-tags és 
Demaplast típusú füljelzők gyártása és forgalmazása.

ÁRPÁD-AGRÁR ZRT. II. CSARNoK
210

6600 Szentes, Apponyi tér 12.
Telefon: (36) 30/913-6508 E-mail: marketing@arpad.hu
Tevékenység: A nagy múltú szentesi Árpád-Agrár Zrt. nemcsak hazánkban, hanem Európa más tájain is ismertté vált az 
elmúlt 6 évtized alatt. Termékeit egészen biztosan mindenki fogyasztotta már, legyen szó paprikáról, paradicsomról és egyéb 
zöldségfélékről. Az Árpád-Agrár Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dr. Csikai Miklós mindig úgy fogalmaz: „A nemzeti és a helyi 
adottságainkra épülő gazdaságfejlesztés az egyetlen út, amely megtarthat és előre vihet.” Az Árpád cégcsoport kertészete 
Magyarország egyik legnagyobb zöldséghajtató vállalkozása. Kezdetben szabadföldi és melegágyi termesztés folyt, majd a 
60-as évek végétől kezdetét vette az üvegházak és a fóliasátrak építése, amelyeknek az olajipari próbafúrások során talált 
termálvíz adott igazán lendületet. A legfontosabb zöldségnövényeik a fehér étkezési és hegyes csípős paprikák, a fürtös- és 
koktélparadicsomok, ez utóbbit is egyre nagyobb területen és mennyiségben termelik, a mindenkori piaci igényekhez iga-
zodva. A palántanevelés 7 ha felületen - a legutóbbi fejlesztéseknek köszönhetően – a legkorszerűbb termesztő berendezé-
sekben történik. A kertészeti ágazat a legmeghatározóbb, 40 ha fűtött üvegház és további 20 ha fűtött fóliasátor felülettel. 
A hajtató-berendezéseket 20 termálkút hőjével fűtik. A cégcsoport által megművelt szántóterületeken búza, kukorica, árpa, 
napraforgó, szója, lucerna, cirok és füveshere terem. A takarmánynövényeket a saját, 650 db-os létszámú tejtermelő Holstein-
fríz szarvasmarha részére állítják elő. Az Árpád-Agrár Zrt. egyik legfontosabb filozófiája, hogy „a kiváló minőségű élelmiszer 
csak kifogástalan alapanyagból készülhet”, hiszen napjainkban a tiszta, friss, egészséges élelmiszer, az ivóvíz, az emberiség 
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lételemét és fennmaradását jelenti. A szentesi székhelyű Árpád-Agrár Zrt. ebben vállal szerepet és felelősséget, azzal az elhi-
vatottsággal és szándékkal, hogy a kiváló termékek előállításával, kiszámítható, értékteremtő munkahelyekkel az itt dolgozók 
számára hosszú távra, biztos megélhetést teremtsen.

BAffI AGRoCoRPoRATIoN S.R.o. G SZEKToR
916

93011 Topolniky
Telefon: 00 421/315582161  Mobil: +421 905655885, +421 907799446
Web: www.baffiagrocorporation.sk   E-mail: baffitoponliky@gmail.com
Tevékenység: Keverő-kiosztó kocsik gyártása és teljes körű szervizelése. Alkatrészgyártás minden típusú keverő-kiosztó 
kocsira. Pótkocsik gyártása. Szippantókocsik gyártása.

BENTLEY MAGYARoRSZÁG KfT. E SZEKToR
707

2040 Budaörs, Budapesti út 140.
Levélcím:8000 Székesfehérvár, Kálmos u. 2.
Telefon: (36) 22/414-100  Fax: (36) 22/414-101
 (36) 30/625-9329 E-mail: opetrak@bentleyinstruments.com
Web: www.bentleyhungary.hu            
Tevékenység: Eszközök a modern gazdák és állattenyésztők számára!
- ACO FUNKI sertés tartástechnológia -minden amire egye telepnek szükséges lehet -tervezéstől a kivitelezésig
- NEDAP precíziós takarmányozási rendszerek sertéstartók számára
- WASTE SPECTRUM állati hulla- és melléktermék kezelés
- SPEEDRITE villanypásztorok, kerítések tervezése, kivitelezése, szaktanácsadás
- VADKÁRELHÁRÍTÁS, VADKERÍTÉSEK
- TRU TEST elektronikus állatmérlegek, RFID olvasók
- ZEE TAGS füljelzők- állatazonosítás
- Line7, Demar munkaruházat
- Egyéb állattenyésztési és tartástechnológiai eszközök.

BIoChEM huNGARIA ANIMAL hEALTh AND NuTRITIoN KfT. III. CSARNoK
310

1171 Budapest, Pesti út 474.
Telefon: (36) 30/155-1899
Web: www.biochem.hu  E-mail: rendeles@biochem.net 
Tevékenység: A németországi székhellyel rendelkező Biochem egy családi tulajdonban lévő 30 éves múltú vállalat, amely 
a „FEED SAFETY FOR FOOD SAFETY®” szlogennek és a GMP+, QS, DIN EN ISO 9001 és HACCP szabványoknak 
megfelelően kiváló minőségű kiegészítő takarmányokat és takarmány-adalékokat fejleszt és forgalmaz. Termékportfóliónk 
széleskörű, megtalálhatók benne por-, paszta- és folyékony takarmánykiegészítők is. Kollégáink teljeskörű szaktanács-
adással támogatják partnereinket és ügyfeleinket az állatok egészségének és jólétének érdekében. A vállalat több, mint 300 
alkalmazottal, fióktelepekkel és disztribúciós hálózattal jelen van világszerte több, mint 70 országban. Magyarországon a 
Biochem Hungaria Animal Health and Nutrition Kft. néven alapított leányvállalaton keresztül szolgáljuk ki partnereinket 
és ügyfeleinket. Cégünk magyarországi elérhetősége: Biochem Hungaria Animal Health and Nutrition Kft., 1171 Budapest, 
Pesti út 474. Telefonszám: 36 1/9518885 e-mail: rendeles@biochem.net BIOCHEM - FEED SAFETY FOR FOOD SAFETY

BIoMEDICA huNGÁRIA KfT. I. CSARNoK
108

1027 Budapest, Ganz u. 16.
Telefon: (36) 30/916-6883 
Web: www.bmgrp.hu  E-mail: nandor.majercsik@bmgrp.hu
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BIoMIN MAGYARoRSZÁG KfT. I. CSARNoK
112

2040 Budaörs, Budapesti út 55/a.
Telefon: (36) 23/703-016 Fax: (36) 23/703-017
Web: www.biomin.hu  E-mail: office.hungary@biomin.net
Tevékenység: A BIOMIN cég termékeinek forgalmazása, szolgáltatásainak közvetítése:
MYCOFIX® termékcsalád- mikotoxinok (DON, ZON) inaktiválása,
BIOTRONIC® termékcsalád - takarmánysavanyítás, termények tartósítása,
BIOMIN®P.EP. termékcsalád - fitobiotikus hozamfokozás.
V.B.S® koncepció - „Az egészség a legjobb hozamfokozó!”
TÁRSKIÁLLÍTÓ:
DSM Nutritional Products hungary Kft.
2367 Újhartyán, Japán fasor 4.
Telefon: (36) 29/572-400 
Web: www.dsmhungary.hu E-mail: vevoszolgalat.dsm@dsm.com
Tevékenység: DSM Nutritional Products Hungary Kft. termékei — alapvitaminként és takarmánykiegészitőként, illetve 
premixbe keverve — alapvetőek az állati takarmányozásban. Speciálisan a takarmánygyártáshoz kialakított mintegy 50 
üzemével a DSM Nutritional Products a világ legnagyobb premixgyártója. A minőségi és technológiai háttér, a szigorú 
nyomonkövethetőség, valamint a magas hozzáadott értékű termékek biztosítják, hogy a vállalat maradéktalanul megfelel-
jen az élelmiszerlánc és a fogyasztók minden elvárásának. 

BoDRoGI BAu KfT. II. CSARNoK
213

6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38.
Tel/fax: (36) 62/222-133 
Web: www.bodrogibau.hu 
Tevékenység: 1. KIVITELEZÉS Stabil gazdasági háttérrel működő cégünk a régióban a legnagyobb létszámú, magasan 
kvalifikált szakember gárdával rendelkezik, akiknek profi irányításával és a legmodernebb gépek és berendezések alkalma-
zásával épülnek azon épületek, amelyek impozáns megjelenésükkel kiemelt referenciái tevékenységünknek. 2. GYÁRTÁS 
Cégcsoportunk életében az egyik legmeghatározóbb lépés volt, mikor megépítettük építőipari gyártással foglalkozó üzeme-
inket. Tulajdonosként EPS hőszigetelőanyag gyárat, alumínium nyílászárókat, acél szerkezeteket és asztalosipari termékeket 
gyártó üzemet működtetünk. 3. ÚJHÁZ-CENTRUM BODROGI ÉPÍTÉSI- ÉS BARKÁCSÁRUHÁZAK A Bodrogi Bau Kft. 
építőanyagok és barkácstermékek forgalmazásával is foglalkozik, mely mára már 8 telephellyel, és egy webáruházzal várja 
országszerte vásárlóit. Kereskedéseink által forgalmazott termékeket saját kivitelezőink is használják, így naprakész informá-
ciókkal rendelkezünk az anyagok felhasználását, minőségét illetően. Építőanyag kereskedéseink hatalmas áruválasztékkal 
és professzionális hozzáértéssel állnak ügyfeleink rendelkezésére. 4. SZÁLLÁS-KONFERENCIA A Bodrogi Bau Kft. 2014 
szeptemberében adta át Makó első négycsillagos szállodáját, a Grand Hotel Gloriust, az országban egyedülálló art deco stí-
lusban épült és az 1920-as évek nagyvilági hangulatát idéző design szállodáját, melyet a mai napig nyereségesen üzemeltet.  

BohNENKAMP KfT. G SZEKToR
930

6000 Kecskemét, Momofuku u. 6.
Telefon: (36) 70/673-9392  
Web: www.bohnenkamp.hu  E-mail: janos.szalai@bohnenkamp.hu
Tevékenység: Az 1950-ben Osnabrückben alapított Bohnenkamp csoport, kiemelkedő partner a professzionális felhaszná-
lású gumiabroncsok, kerekek és járműalkatrészek piacán. A „Moving Professionals” mottó alatt, a nemzetközileg működő 
nagykereskedő 28 országban megbízhatóan van jelen, közel az ügyfelekhez. A termékválaszték kifejezetten az adott ország 
követelményeihez igazodik, 3 - 54 collos gumiabroncsokat és kerekeket tartalmaz, mezőgazdasági és erdészeti, földmunka, 
ipari, teherszállítás, valamint kis- és speciális járművek területén. A termék kínálatot tengely- és járműszerkezeti alkatrészek 
egészítik ki. Az Alliance, Ceat, Windpower, Dynamo, valamint a Kenda és a Deli a gumiabroncsválasztékának kiemelt 
partnermárkái.
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BoNAfARM-BÁBoLNA TAKARMÁNY KfT. II. CSARNoK
223

2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz
Telefon: (36) 34/557-050  Fax: (36) 34/557-093
Web: www.babolnatakarmany.hu  E-mail: info@babolnatakarmany.hu
Tevékenység: Cégünk Magyarország egyik legjelentősebb premix és takarmánygyártója. Fő tevékenysége takarmány 
előkeverékek és késztakarmányok gyártása valamennyi gazdasági haszonállatfaj és hobbiállat részére, valamint ezek for-
galmazása bel- és külföldön egyaránt. Jelenleg Magyarországon egyedülálló, mintegy 1000 felhasználói, eladói pontra 
tudjuk eljuttatni termékeinket. A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 2020-ban immár ötödik alkalommal Kiváló Üzleti 
Márka díjban részesült Magyar Brands elismeréseként és 2021-ben pedig elnyerte a Business Superbrands díjat is.

BoS-GENETIC KfT. I. CSARNoK
121

2462 Martonvásár, Miklós major Pf. 5.
Telefon: (36) 22/460-055 Fax: (36) 22/460-686
 (36) 30/948-8543 E-mail: monostori.istvan@freemail.hu
Tevékenység: Holstein-fríz és egyéb fajtáktól sperma termeltetése. Hazai és import sperma forgalmazása. Húshasznú te-
nyészbikák központi teljesítmény vizsgálata.  

BoS-PLuS KfT. f SZEKToR
814

5000 Szolnok, Thököly út 113.
Tel./fax:(36) 56/785-785 E-mail: gergely.toth@bosplus.hu
 (36) 30/983-2789 
Web: www.bosplus.hu, www.allattartas.hu

Tevékenység: Cégünk kis- és nagyüzemi állattartó telepek teljes körű ellátását biztosítja az ország teljes területén az ál-
lattartáshoz kapcsolódó több mint 3000 féle termék kínálatával. Nagyüzemeket területi képviselőink előre tervezhető 
körjáratainkkal szolgálják ki a hét minden munkanapján. Kisüzemeket és háztáji gazdaságok igényeit a www.BOSPLUS.hu 
és a www.ALLATTARTAS.hu webáruházaink segítségével, és futárszolgálatos kiszállítással teljesítjük 1-2 napos szállítási 
határidővel. Kiemelt termékeink: 
- ENGS a jelenlegi legfejlettebb ivarzás megfigyelő rendszer;
- ALLEGRINI tőgyhigiéniai termékek, tejházi tisztító- és fertőtlenítőszerek; 
- Hővisszanyerővel ellátott állati tetem- és hulladékégető berendezések vágóhidak számára;
- BARBAROS háztáji sajtáros mobil fejőgépek és alkatrészek raktárkészletről;
- MILKBAR forradalmian új borjúitatási technológia
- GENESIS 20 szomatikus tejszűrőgép és szeparátor szerviz;
- MEFISTO SHOCK kombinált fertőtlenítőszer és rovarirtószer egyben baromfi és sertés istállókhoz;
- TH5 a legmagasabb hatóanyag tartalmú fertőtlenítőszer baromfi és sertés istálló fertőtlenítéséhez;
- MINERAL prémium minőségű nyalósó tömb állattartó gazdaságok számára; 
- CORRAL német minőségi villanypásztor készülékek és alkatrészek!
A BOS-PLUS KFT több mint 25 éve kínálja innovatív termékeit a magyarországi állattartók számára. Legyen Ön is elé-
gedett partnerünk!

BÓLYI MEZőGAZDASÁGI TERMELő ÉS KERESKEDELMI ZRT. II. CSARNoK
218

7754 Bóly, Ady E. u. 21.
Telefon: (36) 69/570-026 Fax: (36) 69/570-096

BRABEx KfT. B SZEKToR
405

1151 Budapest, Székely Elek u. 13-15.
Telefon: (36) 30/962-2470 E-mail: info@brabex.hu
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BREED INVEST KfT. E SZEKToR
704

2091 Etyek, Mester u. 82.
Levélcím: 2060 Bicske, Pf. 40.
Web: www.breedinvest.hu E-mail: breedinvest@breedinvest.hu
Tevékenység: A Breed Invest Kft. szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazással foglalkozik az ország egész területén. Vál-
laljuk tejelő szarvasmarha telepek teljeskörű állományelemzését, valamint egyedi korrektív tenyészpárosítást. A tenyész-
állatok kiválogatásával és magas szintű előkészítésével segítséget nyújtunk partnereink részére a hazai állattenyésztési 
kiállításokon való színvonalas megjelenéshez.

BuDAPEST BANK ZRT. III. CSARNoK
315

1138 Budapest, Váci út 193.
Telefon: (36) 1/450-7386 Fax: (36) 1/450-6504
 (36) 70/883-1432 E-mail: dominika.valdi@budapestbank.hu

BuNGE ZRT.  I. CSARNoK
125

1134 Budapest, Váci út 43.
Tevékenység: A Bunge Zrt. hazánk legnagyobb gyártási kapacitással rendelkező olajosmag feldolgozó vállalata. A cégcso-
port tagjai Európa mellett gazdasági tevékenységet folytatnak az USA-ban, Kanadában, Dél-Amerikában valamint Ázsiában 
is. A Bunge Zrt. fő tevékenységének központja a Martfűi Növényolajgyár. Itt folyik a főként hazai napraforgó és repcemag 
feldolgozásból származó nyers és finomított növényi olajok, valamint a takarmányozási célú olajosmag darák előállítása. 
A martfűi gyártású napraforgó és repcedara mellett forgalmazzuk a cégcsoportban előállított szójadarákat is. Az itthon és 
külföldön egyaránt jól ismert márkáink a Vénusz és Floriol étolaj. 
Elérhetőségeink: Bunge Zrt. 1134 Budapest, Váci út 43. Telefon: +36 1/237-6400 Fax: +36 1/239-8962. Martfűi gyár: 
5435 Martfű, Szolnoki út 201. Tel.: +36 56/581-100, Fax: +36 56/581-180

BuREAu VERITAS MAGYARoRSZÁG KfT. III. CSARNoK
300

1117 Budapest, Budafoki út 56.
Telefon: (36) 1/802-6900 Fax: (36) 1/206-1999
Web: www.bureauveritas.hu E-mail: budapest@hu.bureauveritas.com
Tevékenység: A Bureau Veritas Kft. a hazai mezőgazdasági minőségellenőrzési piac fontos szereplője, évente több millió 
tonna terményt ellenőriz Magyarországon mind minőségi, mind mennyiségi szempontból. Megbízóink egy nemzetközileg 
elismert certifikátot kapnak, amely tükrözi a termények minőségét, megfelelőségét, különböző belföldi és nemzetközi szab-
ványok alapján. A Bureau Veritas független tanúsító szervezet, amely nemzetközi hálózattal rendelkezik, így biztosítani tudja 
az egész ellenőrzési folyamatot, a berakástól a kirakodásig. Az agrártermékek szállítása során többféle kockázat merül fel: 
súlyveszteség, minőségromlás, károsodás a szállítás során. A Bureau Veritas nemzetközi hálózata számos előnyt biztosít a 
megrendelőinek, hiszen a szállítási útvonal fő pontjain ugyanazon céghez tartozó szakemberek ellenőrzik a be- és kirako-
dást, vizsgálják a szállítóeszköz tisztaságát és alkalmasságát, ellenőrzik az áru mennyiséget és annak minőségét, egységes 
dokumentációs háttérrel és egyenletesen magas szakmai színvonalon. A Bureau Veritas a GAFTA és FOSFA nemzetközi ke-
reskedelmi társaságok által elismert szervezet. Az akkreditált laboratóriumban történő analízisek, és az ezt igazoló certifikát 
elengedhetetlen a mezőgazdasági termékek értékesítéséhez. Magyarországon évente több millió tonna terményt ellenőrzünk 
és vizsgálunk az egyik legkorszerűbb és legnagyobb kapacitású hazai laboratóriumban. Az analízis a megrendelő kérése sze-
rint lefedi a teljeskörű beltartalmi elemzést és speciális vizsgálatokat is (mikotoxinok, mikrobiológia, GMO, peszticidek stb).

BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG f SZEKToR
811

3304 Eger, Sánc u. 6.
Levélcím: 3301 Eger, Pf. 116.
Web: www.bnpi.hu
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CARGILL TAKARMÁNY ZRT. B SZEKToR
403

1087 Budapest, Hungária krt. 30.
Levélcím: 5300 Karcag, Madarasi út. 0399 hrsz.
Telefon: (36) 59/507-221  Mobil: (36) 30/645-2604
    E-mail: ildiko _gyori@cargill.com
Web: www.purinatakarmany.co.hu, www.cargill.com
Tevékenység: A Cargill minden munkatársa azon dolgozik, hogy mindennapi munkánkkal sikeresebbé tehessük mindazo-
kat, akiket tevékenységünk érint és gyarapítsuk a közösségeket és a világot, amelyben élünk. A világszínvonalú márká-
inkkal, mint a Cargill, Purina és Provimi, takarmányozási megoldásokat és szolgáltatásokat nyújtunk a hazai állattartók 
részére. A nagyüzemi szegmensben a baromfi-, tejelő-, sertés- és nyúlágazatban tevékenykedő partnereink számára nyúj-
tunk, akár telepi körülményeikre szabott takarmányokat. A háztáji és kisüzemi körülmények között gazdálkodók esetében 
pedig minden haszonállatfaj igényeit ki tudjuk elégíteni széles termékpalettánkkal. A világszintű kutatási hátterünk lehetővé 
teszi számunkra, hogy mindig és minden körülmények között hatékony és innovatív takarmányokkal tudjunk megoldást 
nyújtani a vevőink számára és választ adni a dinamikusan változó környezetünk kihívásaira. Célunk, hogy együttműkö-
désünknek köszönhetően minden partnerünk érezze azt a sikert, amelyet a Cargill név jelent.

CEVA-PhYLAxIA oLTÓANYAGTERMELő ZRT. I. CSARNoK 
114

1107 Budapest, Szállás u. 5.
Telefon: (36) 1/262-9505 
Web: www.ceva.hu  E-mail: ceva-phylaxia@ceva.com
Tevékenység: A Ceva a világ jelenlegi 5. legjelentősebb állategészségügyi gyógyszergyártó vállalata, amely az elmúlt 10 
évben folyamatosan kétszámjegyű növekedést felmutatva megduplázta teljesítményét. A vállalt globális forgalma 2017-
ben elérte az 1 milliárd eurót. Az állatbetegségek folyamatos innovációra ösztönöznek bennünket, hogy sikeresen vívjuk 
meg a küzdelmet többek között olyan kórokkal, mint a madárinfluenza, a brucellózis vagy a Q-láz. 42 országban vannak 
leányvállalataink, 13 kutató-fejlesztő központunk, 21 gyártórészlegünk és több mint 4000 alkalmazottunk van világszerte. 
A Ceva-Phylaxia a Ceva S.A. állatgyógyászati csoport kiemelkedő stratégiai bázisaként folytatja a vakcinák kutatását és 
előállítását, és termékei 95%-át olyan jelentős hústermelő országokba exportálja, mint Brazília, Thaiföld, Kína, Mexikó 
és Dél-Afrika. A magyarországi leányvállalat alkalmazotti létszáma meghaladja a 700 főt. A hazai teljesítmény elismerése 
mellett a cég jövőképét is mutatja, hogy 2002 és 2018 között mintegy 100 millió euró értékben történt beruházás a 
vakcinagyártó kapacitás növelése érdekében, legújabb üzemünk 2017 második felében kezdte meg a termelést. A válla-
lat jelmondata („Együtt, az állategészségügyön túl”) kifejezi azt az elkötelezettséget, amelyet a globális állategészségügyi 
problémák népességre gyakorolt hatásának megoldása területén kifejtünk, akár egyes zoonotikus betegségek leküzdéséről 
(SOS: Stamping-out Sleeping sickness project), akár a minőségi élelmiszerellátás biztosításáról legyen szó. 

CoNCoRDIA KÖZRAKTÁR KERESKEDELMI ZRT. III. CSARNoK
307

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. 
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 30.
Telefon: (36) 1/456-3400 
 (36) 30/491-6898 
Web: www.concordia.hu  E-mail: tasnadi.dalma@concordia.hu
Tevékenység: A Concordia Közraktár Zrt. tevékenysége a közraktári piacon több, mint 25 éves múltra tekint vissza. A 
Társaság alapítása óta az alábbi szakterületeken végzi tevékenységét: a sajáttulajdonú, országos raktárbázist magába foglaló 
Sajáttelepi Üzletág, a minőségellenőrzést végző Gabona Control, valamint a bérelt tárolókban közraktározó Művi Üzletág. 
A Zrt. partnereinek a következő szolgáltatásokat kínálja: gabonafélék és egyéb áruk raktározása, közraktározás saját és 
bérelt tárolókban, közraktári jegy kibocsátása, művi közraktározás, raktárak, tárolók bérbeadása, minőségellenőrzés és 
vizsgálat, minőség tanúsítvány kiállítása, mérlegelés, áruk közúti, vasúti ki- és berakodása, uszály ki- és berakodás, gabo-
natisztítás, szárítás, árukezelés és tárolás. 
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CoNT-ECo KERÍTÉSTEChNIKAI KfT. D SZEKToR
607

9700 Szombathely, Csaba u. 10/a.
Tel./fax: (36) 94/325-672  
 (36) 70/949-5969  
Web: www.cont-eco.hu  E-mail: info@cont-eco.hu
Tevékenység: Lacme villanypásztorok és Tornado kerítéstermékek forgalmazása. Torpedo vadháló gyártása. Elektromos 
és mechanikus kerítések építése.

CSoNGRÁD-CSANÁD MEGYEI KoRMÁNYhIVATAL G SZEKToR

6720 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefon: (36) 62/680-684 Mobil: (36) 70/436-1518
Web: www.csmkh.hu  E-mail: titkarsag@csongrad.gov.hu
Tevékenység: A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal az agráriummal szorosan együttműködő szakmai területeivel 
képviselteti magát a kiállításon. Az érdeklődők általános tájékoztatást kaphatnak az aktuálisan nyitva álló agrár- és vidék-
fejlesztési támogatásokról, valamint állategészségügyi, növényegészségügyi és földművelésügyi kérdésekben fordulhatnak 
munkatársainkhoz. Kitelepül továbbá a mobil kormányablak ügyfélszolgálat (Kormányablak busz), ahol a klasszikus kor-
mányablak ügyek intézhetők, pl. személyi okmány ügyintézés, ügyfélkapu nyitás.

DAIRY-DÁV KfT. B SZEKToR
407

4002 Debrecen, Kádár dűlő 28/B.
Telefon: (36) 52/310-931  Fax: (36) 52/346-917
 (36) 30/998-5999
Web: www.dairy-dav.hu  E-mail: info@dairy-dav.hu, dairydav1@t-email.hu
Tevékenység: Cégünk fejő- és hűtőberendezések, istálló- és tartástechnológiai gépek, berendezések, forgalmazásával gyártásá-
val foglalkozik. Ezekből a megrendelő igényeinek és a telep adottságainak megfelelő technológiai terveket készítünk és valósí-
tunk meg. Főbb partnereink: Fullwood Ltd., Packo Inox M.V, Mueller GmbH, Spaggiari S.r.l., Inter-Puls S.p.a., Suevia GmbH, 
CMP Impianti S.r.l., Bioret-Agri SARL, Beerepoot GmbH, O'Donovan, Chior S.r.l., Landia A/S, Italmix S.r.l., Teagle Ltd.

DAIRY-ÉP KfT. B SZEKToR
417

2112 Veresegyház, Omega köz 1.
Telefon: (36) 28/388-646 Mobil: (36) 70/382-1237
Web: www.dairyep.hu  E-mail: dairyep@dairyep.hu
Tevékenység: Állattartó telepek tervezése, kivitelezése, meglévő telepek felújítása. Tartás-, trágyatechnológiai, valamint 
hígtrágya kijuttató- és öntözőberendezések beszerzése, telepítése. Lely automatizált fejési-, takarmányozási technológia, 
takarmányrendező robotok.

DAIRY SERVICE KfT. B SZEKToR
414

I. CSARNoK
122

2112 Veresegyház, Omega köz 1.
Telefon: (36) 28/385-760 Fax: (36) 28/389-270
    E-mail: info@dairyservice.hu

DECART PANNoNIA KfT. II. CSARNoK
214

2030 Érd, Kövező u. 11.
Levélcím: 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 115. 1/12.
Telefon: (36) 30/382-9170  
Web: www.decartpannonia.hu E-mail: maria.antal@gabomix.hu
Tevékenység: Anyacégünket a Gabomix Feed Kft-t 1991-ben alapították, így már 30 éve dolgozunk a magyar mezőgaz-
daság sikeréért. Vezérelvünk a kezdetek óta az antibiotikumok csökkentése az állattartó telepeken. Beszállítóinkat szintén 
ezen elv alapján választottuk ki: Élen járunk a 2022 januárjától kötelező új EU-s jogszabály teljesítésében, azaz a Colistin 
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és a cinkoxid kiváltásában, az antibiotikumok csökkentésében. Ráadásul idén két új beszállítónk is lett: a spanyol Biovet, 
mely természetes megoldásokat kínál az antibiotikumok használatával szemben, illetve a svájci székhelyű Penergetic, mely 
abszolút XXI. századi technológiát kínál, mind az állattartóknak, mind a növénytermesztőknek. Különféle kutatóintézetek 
és egyetemek biológiai kutatócsoportjai kivétel nélkül hangsúlyozzák a természetbe simuló bioaktív anyagok használatá-
nak sikeres alkalmazásait. A svájci cég arra a kérdésre találta meg a választ, hogy hogyan lehet biológiai ínformációkat 
továbbítani semleges, a környezetre veszélytelen hordozóanyagokon keresztül?! Beszállítóink kiválasztása ékes bizonyí-
téka annak, hogy cégünk nem az utóbbi években kezdett el foglalkozni a mára aktuálissá váló problémákkal, hanem a 
kezdetek óta, azaz 30 éve folyamatosan keressük a világpiacon a legjobb gyártókat és forgalmazzuk sikerrel Magyarorszá-
gon a termékeiket, mert azt tapasztaltuk, hogy őket nem csak a saját jólétük, hanem a világ jóléte is érdekli! Őrizzük meg 
unokáinknak is ezt a bolygót és próbáljunk tenni azért, hogy ők is egy egészséges környezetben nőjenek fel! Ha egyetért 
cégünk szemléletével, kérem keressen fel minket standunkon. 

DE hEuS A.S. I. CSARNoK
106

Marefy 144. 68501 Bucovice, Cz 
Web: www.deheus.hu  E-mail: takarmany@deheus.com
Tevékenység: A Royal De Heus négy generáció óta partner az állati takarmányozásban a mezőgazdasági ágazaton belül. 
Holland gyökereinkkel, és több mint száz évünkkel, minden egyes nap elköteleztük magunkat, hogy elérjük a takarmá-
nyok lehető legjobb átalakítását állati fehérjévé. Segítünk ügyfeleinknek az előrehaladásban, a mezőgazdasági fejlődés megte-
remtésében mindenhol, ahol csak aktívak vagyunk. Egyedüli célunk az üzleti eredmények optimalizálása ügyfeleink számára.

DELAVAL KfT. E SZEKToR
708

2040 Budaörs, Templom tér 4.
Telefon: (36) 23/501-820 
Web: www.delaval.hu  E-mail: hungary.info@delaval.com
Tevékenység: Automatikus és hagyományos fejési rendszerek, hűtőberendezések, telepirányítási rendszerek, takarmányo-
zási és istállótechnológiai berendezések, higiéniai termékek forgalmazása és szaktanácsadás.

DERBY-TúR KfT. G SZEKToR
924

B SZEKToR
415

5400 Mezőtúr, Széchenyi u. 24.
Tel./fax: (36) 56/354-222 
Web: www.gazolajkut.hu  E-mail: derby-tur@derby-tur.hu
Tevékenység: Gázolajkút, konténerkút, Nitrosol tartály, mobil üzemanyagszállító tartály (200-900 liter között), IBC-
tartály forgalmazása. Üzemanyag, AdBlue kimérőeszközök, alkatrészek forgalmazása. Hivatalos és kizárólagos Kingspan 
Water&Energy értékesítési- és szervizhálózat Magyarországon. 

DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRuM h SZEKToR
1007

7100 Szekszárd, Palánk u. 19.
Telefon: (36) 70/933-2093 E-mail: iskola@mezeg.hu, rozsapali@gmail.com
Web: www.deliaszc.hu

DÉLI-fARM KfT. II. CSARNoK
203

6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: (36) 62/556-120 
 (36) 62/556-130 E-mail: info@delifarm.hu
Web: www.delifarm.hu
Tevékenység: Állattartási- és állategészségügyi eszközök és technológiák, mesterséges termékenyítéssel kapcsolatos műsze-
rek, berendezések és kellékanyagaik, patkók és a patkoláshoz kapcsolódó eszközök, kiegészítők, hobbiállat felszerelések, 
valamint villanypásztor rendszerek és kiegészítőik forgalmazása. Takarmányok, premixek, tejpótló tápszerek, ásványi- és 
vitamin kiegészítők, szaporító anyagok, valamint őszi- és tavaszi vetésű szántóföldi növények vetőmagjainak forgalmazása.
Szaktanácsadási tevékenységünk kiterjed az általunk forgalmazott termékekre és tevékenységeinkre.
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DILACo LIGhTING KfT. 
III. CSARNoK

317

7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 33.
Telefon: (36) 72/511-983  Mobil: (36) 20/423-1238, 20/921-5978
Web: www.dilaco.hu  E-mail: info@dilaco.hu
Tevékenység: A Dilaco Lighting Kft. kizárólag magyar tulajdonban lévő 1993-ban alakult családi vállalkozás. Fő tevékeny-
sége állattartó telepek professzionális LED világítási rendszereinek tervezése, gyártása valamint szaktanácsadás. Világitási 
rendszereinket egyedi igényekre tervezzük, figyelembe véve az EU-s direktívákat, valamint az adott állatfaj-fajta fényprogram-
ját és az alkalmazott tartástechnológiát. Jelenleg több egyetemmel folyik közös Kutatás-Fejlesztési-Innovációs LED világítási 
projektünk. LED világítási rendszereink fejlesztésénél az energiahatékonyságra, környezettudatosságra és a környezeti fenn-
tarthatóságra fókuszáltunk. Ennek következményeként partnereink többlet profitot realizálhatnak. A Dilaco Lighting Kft által 
fejlesztett LED világítási rendszer jellemzői: rendkívül energiatakarékos, hosszú élettartamú, megfelelő optikával ellátott LED 
spotok, homogén megvilágítás, 0-100%-ig villanásmentes szabályozhatóság, prémium kategóriás LED dimmerek, hajnal-alkony 
szimuláció természetazonos karakterisztika szerint, 48V, DC törpefeszültségű hálózat, IP67-es védettség, nagyfrekvenciás fény a 
stresszmentes állatokért. Az Agro Light Computer-be a fajtához tartozó világítási programok kerülnek beprogramozásra, ha szük-
séges a termelés megfelelő állapota szerint módosíthatóak. Központi Computer DMX-512-es protokollal rendelkezik, valamint 
Windows PC Software-rel is programozható. Precíziós állattenyésztésben az egyedi LED világítási rendszer alkalmazása ma 
már elengedhetetlen, figyelembe véve azt, hogy a következő generációk számára egy élhetőbb világot szükséges biztosítanunk. 

DM-KER NYRT. G SZEKToR
913

2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.
Telefon: (36) 1/257-6261 
 (36) 30/554-6371
Web: www.dmker.hu  E-mail: info@dmker.hu 
Tevékenység: A 2021. évben Business Superbrands díjat nyert DM-Ker Nyrt. új és használt építőipari és mezőgazdasági 
gépek értékesítésével, szervizelésével, alkatrész ellátásával foglalkozik, emellett komoly rakodógép bérflottával rendelke-
zik. Gyári képviselete a Bobcat, Doosan, Dynapac, Agrifac, Arbos, Kuhn, Weycor, Tifone, Irrimec márkáknak. VELÜNK 
DOLGOZHAT! DM-KER www.dmker.hu 

DREWITT GouLBouRNE KfT. 
III. CSARNoK

325

2461 Tárnok, Anasztázia major 0135.
Telefon: (36) 70/375-6662 E-mail: lalesz32@gmail.com

Tevékenység: Cégünk vállalja állattartó telepek beton padozatának marását, csúszásmentesítését, továbbá a tejelő tehe-
nészetekbe forgalmazza az olcsó ivarzásmegfigyelés, mesterséges megtermékenyítés, tőgyhigiénia és életmentő eszközeit.

DuNAVET-B ZRT. II. CSARNoK
217

1126 Budapest, Dolgos u. 2. III. ép. V/19. 
Levélcím: 7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5-9.
Telefon: (36) 75/542-940 Fax: (36) 75/542-941 
 (36) 70/316-5451 E-mail: titkarsag@dunavet.hu
Web: www.dunavet.hu
Tevékenység: Állatgyógyászati termékek (vakcinák, gyógypremixek, injekciós készítmények, vitaminok) exkluzív importja, 
nagy- és kiskereskedelme. Takarmányozási kiegészítők (toxinkötők, zsírok, savanyítók, probiotikumok) importja és nagy-
kereskedelme. Sertés prestarter, starter takarmány panelek importja és kereskedelme. Sertés prestarter, starter takarmány 
előállítása és forgalmazása. Sertés telepre adaptált medikációs- és vakcinázási programok kidolgozása, szaktanácsadás, 
telepi szerológiai profilvizsgálatok alapján.
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ED&f MLP huNGARY KfT. D SZEKToR
604

7700 Mohács, Budapesti országút 31.
Telefon: (36) 30/645-2554  
Web: www.westwayfeedeurope.com E-mail: istvan.szorad@westwayfeed.com
Tevékenység: Nagy múltú, nemzetközi gyártási és kutatásfejlesztési háttérrel rendelkező cég magyarországi leányvállalata 
melynek fő tevékenysége a tejelőszarvasmarhák takarmányadagjának cukorpótlása olyan innovatív megoldásokkal ame-
lyek számos tekintetben túlmutatnak a jelenlegi takarmányozási gyakorlaton. A közelmúltban átadott magyarországi gyár-
tókapacitásunk további lehetőségeket nyújt a termékfejlesztés területén: a korábban elsősorban folyékony cukorpótlásra 
fókuszáló megoldásaink mellett termékpalettánk tovább bővült a fehérjepótlás, speciális termékek és más funkcionális 
kiegészítők irányába. További információkért kérem látogasson meg bennünket a www.edfman.hu honlapunkon!

E-GÉP TÁR KfT. G SZEKToR
915

2131 Göd, Jókai M. u. 11.
Telefon: (36) 30/662-7107, 70/908-0479   
Web: www.egeptar.hu  E-mail: info@egeptar.hu
Tevékenység: Cégünk mezőgazdasági és építőipar gépek kereskedelmével fogalkozik. Hivatalos márkaképviselete vagyunk 
az Enorossi mezőgazdasági gépgyártónak, Cast derékcsuklós rakodógép gyártónak és az MP International pótkocsi gyár-
tónak. Forgalmazunk továbbá munkaeszközöket, vágóéleket, körmöket, gumihevedereket, gumikat, féltengelyeket, felniket 
és egyéb munkagép alkatrészeket. 

EN-Co SofTWARE ZRT. III. CSARNoK
327

1118 Budapest, Schweidel u. 5.
Levélcím: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. B ép. 2. em. 250.
Web: www.pigbrother.hu  E-mail: info@pigbrother.hu
Tevékenység: A PigBrother startup-ot az En-Co Software Zrt. keltette életre 2017-ben. A 2008-ban alapított cég fő profilja 
az egyedi szoftverfejlesztés, és ma már több mint 140 főt foglalkoztat. Cégünk elsősorban egyedi szoftverrendszerek ter-
vezésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, valamint a teljes folyamat menedzselésével foglalkozik. A tavalyi évtől a saját 
termékek fejlesztésére is nagy hangsúly került, ezek közül az egyik legsikeresebb a PigBrother. A PigBrother szolgáltatása a 
sertéstenyésztő ágazatban támogatja a menedzsment erőforrás-gazdálkodás döntéseit. A szolgáltatásaink legfőbb újdonság-
tartalma egy képfelismerő szoftver, amely napi gyakorisággal képes megbecsülni a sertések súlyát.

EPf KfT. 
II. CSARNoK

228

1074 Budapest, Baross tér 14. I/2.
Levélcím: 9013 Győr, Pf. 1246.
Telefon: (36) 30/722-0916 E-mail: iroda@epfkft.hu
Web: www.epfkft.hu
Tevékenység: GMO mentes takarmányok előállításához használható takarmánykiegészítők gyártása, forgalmazása. Fehér-
je emésztést javító, aminosav bomlást csökkentő, ammónia megkötő hatású takarmánykiegészítők gyártása, forgalmazá-
sa. Folyadéktakarmányok (melasz, glicerin, karbamid) gyártása, forgalmazása. Energiakiegészítők gyártása baromfiak és 
sertések részére. A takarmányokba bekevert zsírok és olajok emészthetőségét és felszívódását javító adalékanyag gyártása 
és forgalmazása. Porított glicerin, melasz gyártása és forgalmazása. az EPF LF SILOMAX termékek TMR előkezelő, elő-
emésztő, nagy rostbontó aktivitással rendelkező anyagot tartalmaznak. SILOMAX TERMÉK a TMR előemésztése révén 
növelik a rostok emészthetőségét, növeli a tehenek tejtermelését.
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ERSTE BANK huNGARY ZRT. III. CSARNoK
321

1138 Budapest, Népfürdő 24-26.
Tel: (36) 20/431-1594
Web: www.erstebank.hu  E-mail: agromegoldasok@erstebank.hu
Tevékenység: Erste: Tanácsadóbank az agráriumban. Az Erste Bank Hungary (EBH) 1997 óta tagja az osztrák Erste Group-
nak, amely 200 éve, első osztrák takarékpénztárként 1819-ben jött létre. 1997 óta a nemzetközi Erste Csoport Közép-Ke-
let-Európa egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójává vált, amely 7 országban (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia, 
Magyarország, Horvátország és Szerbia) közel 46 500 munkavállalójával 15,8 millió ügyfelet szolgál ki. Magyarországon 
az Erste Bank a három legnagyobb bank közé tartozik ügyfélszám, fiók- és ATM szám alapján. Országszerte 128 fiók, több 
mint 2000 kártyaelfogadó hely, valamint 401 bankjegykiadó automatáján keresztül áll ügyfelei rendelkezésére. 
Az EBH évről-évre meghatározóbb szereplő a magyar mezőgazdaság és az élelmiszeripar finanszírozásában. Az univerzális 
bankként működő EBH kiemelt stratégiai területe az agrárium. E szerepkört a Bank igen komolyan veszi, amit folyamatos 
piaci bővülése is látványosan alátámaszt. Agrárpiaci munkájának támogatása érdekében hozta létre 2015-ben az Agrár 
Kompetencia Központot (AKK). E saját agrárszakmai műhely a hitelezési folyamat minden fázisában jelen van az akvizíci-
óktól, a szakértői vélemények készítésén keresztül, a bírálati folyamatig, illetve fontos arculati elemként is funkcionál, szak-
értői a magyar agrárszakmai közélet fontos szereplői. Az AKK munkatársai honosították meg Magyarországon a középtávú 
agrárpiaci előrejelzéseket. Személyes jelenlétükön kívül, egyedi kiadványaikkal, cikkeikkel, interjúikkal, előadásaikkal az 
agrárium mindennapi életében is részt vesznek.
Az Erste Bank az agrárium minden pénzügyi igényére rendelkezik versenyképes megoldással. Legyen szó akár:
- számlavezetési szolgáltatásról,
- finanszírozásról (pl. NHP, Agrártámogatások előfinanszírozása, EXIM)
- tranzakciós szolgáltatásokról,
- lízing szolgáltatásokról,
- faktoringról vagy
- EU pályázati tanácsadásról.
Mindezek mellett az Erste Bank Hungary része kíván lenni az agrárium mindennapjainak szakmai, piaci oldalon is. Hoz-
záadott értéket teremtünk a versenyképes finanszírozás mellett a stratégiai tanácsadással is. Agrárszakértőink személyesen 
támogatják ügyfeleink döntéshozatalát agrárpiaci elemzésekkel, előrejelzésekkel, konzultációkkal. Amikor tehát Ön is az 
Erste Agro Megoldásait választja, egy nagy hagyományokkal rendelkező régiós bankkal, mint stratégiai partnerrel dolgozik 
együtt, aki érti az agrárium speciális gazdálkodási környezetét, és komoly erőforrásokat tart fenn annak érdekében, hogy 
Ön ne csak a múlt és a jelen, hanem a jövő élelmiszerpiain is megtalálja helyét, számítását. 
A központ vezetője, Fórián Zoltán és kollégái azon dolgoznak, hogy a megfelelően összeállított, innovatív szolgáltatáscso-
magok révén az Erste neve a professzionális pénzügyi partner szinonimájává váljon az agrárágazatban. 

EuRofINS MINERÁG KfT. III. CSARNoK
301

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9.
Tel: (36) 20/998-6483  E-mail: gezakiss@eurofins.com

fANoN D.o.o.  III. CSARNoK
312

42206 Petrijanec, Vladimira Nazora 126., Croatia
Telefon: 00385 42250-381 Fax: 00385 42250-397
 (36) 30/2077-883
Web: www.fanon.hr  E-mail: hungary@fanon.hr
Tevékenység: FANON – A petrijáneci FANON takarmánygyár, az egyik vezető takarmány gyártó cég Horvátországban. Az 
éves kapacitásunk körülbelül 90.000 tonna, amelyből 60.000 tonna kész táp és annak kiegészítői, ezen kívül 30.000 tonna 
különlegességeket is gyártunk. Márkáink: PEHRA – kész tápok és kiegészítői, CIBO- ásványi és vitamin keverékek és egyéb 
különlegességek B2B és B2C a partnereink számára. Különleges folyamatok és kezelési módszerek által készülnek a speciali-
tások. Ezekkel a folyamatokkal és módszerekkel változtatjuk meg a takarmány-alapanyag táplálkozási jellemzőit, ez által érjük 
el a végtermék magasabb tápértékét. Célunk: „Új nyersanyag források keresése és feldolgozása, amely lehetővé teszik ezeknek 
a használatát, a nyersanyagok fenntartható és nyereséges pozitív hatását az állatok egészségére és a környezetre. Termékeink a 
QS, AMA PASTUH + és GMP minőségi előírásoknak, valamint a nyersanyagok és a késztermékek szigorú belső ellenőrzési 
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rendszerének felelnek meg. Specialitásaink fő piacai: Németország, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Románia, Szlovénia, 
Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Olaszország és Görögország. Az idei évtől kizárólag GMO mentes a gyártásunk.

fARKAS SZERVIZTEChNIKA KfT. G SZEKToR
917

8600 Siófok, Kele u. 116.
Telefon: (36) 84/510-524 Fax: (36) 84/510-523
 (36) 30/3779-302 E-mail: info@tankoljon.hu
Web: www.tankoljon.hu
Tevékenység: Gázolajkút, konténerkút, Ad Blue tartály forgalmazás, telepítés. Gázolaj és Ad Blue kimérőeszközök ér-
tékesítése. Helyszíni ingyenes állapotfelmérés. Kenéstechnikai eszközök, zsírzók értékesítése. Mezőgazdasági műhelyek 
berendezései forgalmazása.

fARMTEChNIK KfT. E SZEKToR
702

2465 Ráckeresztúr, Korniss I. u. 1145/25 hrsz.
Telefon: (36) 30/554-3295 E-mail: gergely.toth@farmtechnik.hu
Web: www.farmtechnik.hu
Tevékenység: A Farmtechnik Kft. Európa vezető sertéstechnológia gyártóinak termékeit forgalmazza. Célunk, hogy a fejlett, 
megbízható állattartás technológiai elemeket a magyarországi viszonyok és igények szerint állítsuk rendszerbe. Koncepció,  
megvalósítás, szerviz. Standunkon információt kaphatnak a TEWE Elektronic Gmbh mérlegelt és adagolt takarmányrendsze-
reiről, a Möller Gmbh praktikus szellőzési rendszereiről vagy az Ewering&Middendorf Gmbh masszív istállófelszereléseiről.
Az angol Addfield Enviromental Ltd. állati hullaégetőinek magyarországi forgalmazójaként cégünk munkatársai részletes infor-
mációval szolgálnak az állati maradványok higiénikus megsemmisítéséről.

fARMZoNA.hu I. CSARNoK
103

Ander-2000 Kft.
5000 Szolnok, Keszeg u. 21-23.
Telefon: (36) 30/111-4973 Mobil: (36) 30/617-0774
Web: www.farmzona.hu  E-mail: info@farmzona.hu
Tevékenység: MINDEN AMI VILLANYPÁSZTOR - AZ ÁLLATTARTÓK WEBÁRUHÁZA - FARMZONA.HU 
Legyen szó kisgazdaságról, vagy nagyüzemi állattartó telepről, webáruházunk állandó termékkínálattal, szakértő támoga-
tással látja el a Kárpát-medencében gazdálkodó haszonállattartókat, vadgazdálkodókat, kiemelkedő minőségű villanypász-
tor és állattartási eszközökkel. Képzett, évtizedes gyakorlattal rendelkező szakembergárda áll ügyfeleink rendelkezésére. 
Állatjelölés - Állatkezelés - Állatápolás - Etetés, itatás berendezései - Istálló berendezések - Lovasfelszerelések - Villanypász-
torok gazdasági állatoknak - Vadkárelhárítás eszközei - Kártevőirtás -Farm és Kerti eszközök - Fagymentesítés - Kutyapász-
tor - Ösztökék-Kábítók - Kéziműszerek - Kéziszerszámok - Mérlegek - Infrák - Borjú és Báránynevelés eszközei. Mindent, 
amire egy állattartónak, vadgazdálkodónak szüksége lehet azt, megtalálják nálunk. Továbbértékesítő partnereink, szak-
áruházak, gazdaboltok, országos vagy régiós lefedettséggel rendelkező bolthálózatok kiszolgálásával, nagykereskedelmi 
tevékenységgel is ügyfeleink rendelkezésére állunk. Állandóság, kiszámíthatóság, megbízható folyamatos ellátás. Gyors, 
pontos szállítás akár másnapra. www.farmzona.hu

fEEDTEChNIK KfT. E SZEKToR
702

2465 Ráckeresztúr, Korniss u. 1145/25 hrsz.
Telefon: (36) 30/221-2199, 30/554-3295
Web: www.feedtechnik.hu  E-mail: balazs.paradi@feedtechnik.hu
Tevékenység: Vállalkozásunk a JYGA precíziós kocatakarmányozási rendszerek regionális  forgalmazója. Kiállítói terünkön 
bemutatjuk a kanadai székhelyű JYGA Technologies Ltd. sertéstakarmányozási rendszereit. Munkatársaink bevezetik a 
hatékony, pazarlásmentes kocaetetés világába. Kollégáink bemutatják azt a koncepciót, amivel elérhetjük, hogy az Ön 
telepén is jelentkezzen a JYGA-hatás: nyomonkövethető termelés és takarmányfelhasználás, megfelelő kondícióval rendel-
kező kocák, egészségesebb malacok.
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fEhÉR-KÉK BELGA SZMTE f SZEKToR
810

2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. 
Levélcím: 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 40.
Telefon: (36) 30/2881-403 E-mail: info@feherkekbelga.hu

fIx NET KfT. B SZEKToR
404

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 8.
Telefon: (36) 23/530-492 Mobil: (36) 20/913-7746, 20/281-1299 
Web: www.fix-net.hu, www.parasitas.hu  E-mail: info@fix-net.hu
Tevékenység: A FIX NET Kft. 19990-ben alakult, 100%-ban magyar tulajdonú vállalat. Cégünk kereskedelmi és szerviz 
részlege Biatorbágyon saját telephelyen működik. Fő tevékenységi körünk ipari tisztítógépek forgalmazása és szervizelése, 
fertőtlenítő és párásító rendszerek tervezése és kivitelezése. Cégünk által forgalmazott főbb termékeink: ipari magasnyo-
mású mosók, - hűtő és párásító rendszerek istállók és üvegházak részére - fertőtlenítő kapuk tehergépjárművek részére 
- fertőtlenítő és habosító berendezések - padozattisztítók, ipari porszívók, professzionális takarítóeszközök. TSX 13/180 
hidegvizes magasnyomású mosónk az ország egyik legjobb és legkedveltebb márkái közé tartozik. Több ezer állattartó 
telepen és üzemben használják nagy megelégedéssel. 

GALÁD-MoToR KfT. G SZEKToR
929

6725 Szeged, Petőfi sgt. 89.
Telefon: (36) 30/625-0758  
Web: www.galadmotor.hu  E-mail: galadmotor@gmail.com

GENEMAx KfT. I. CSARNoK
109

2315 Szigethalom, Sugár u. 16.
Telefon: (36) 30/480-3607 E-mail: genemax.kft@gmail.com
Tevékenység: Minőségi szarvasmarha spermaimport az USA-ból, Angliából, Franciaországból, Kanadából, Dániából, Svéd- 
és Finnországból. Közvetlen spermabeszállító partnereink: STgenetics, Cogent, Vikinggenetics, Coopex amelyeket kizá-
rólagos kereskedelmi joggal képviselünk Magyarországon. Importált fajták: Holstein, Jersey, Montbeliarde, Brown-Swiss, 
Ayrshire és minden húsfajta. Kivételes spermaminőség. SexedULTRA 4M, High Purity, UltraFertility. 

GÉNBANK-SEMEx MAGYARoRSZÁG KfT. I. CSARNoK
104

5820 Mezőhegyes, Külterület 0646/15 hrsz.
Telefon: (36) 68/566-200 Fax: (36) 68/566-209
 (36) 30/469-5193 E-mail: tegri@semex.hu
Web: www.semex.hu
Tevékenység: Magas genetikai értékű holstein-fríz és további szarvasmarha-fajták szaporítóanyagának forgalmazása, sza-
porodás-biológiai szaktanácsadás.

GÉNPoNT KfT. C SZEKToR
502

9700 Szombathely, Szófia u. 39-41. B/2. fsz. 1.
Telefon: (36) 30/655-1989 Mobil: (36) 30/538-3611
Web: www.genpont.hu  E-mail: genetika@genpont.hu
Tevékenység: A Génpont Kft. az AL-Total szarvasmarha szaporítóanyag előállító holland-amerikai mesterséges állomás 
kizárólagos magyarországi képviselete. A kiváló minőségű szaporítóanyag forgalmazása mellett magas szakmai igények-
nek megfelelő egyedi számítógépes elemző és párosítási rendszerrel, sok éves tapasztalattal segíti partnereinek munkáját, 
gazdaságosabb termelését.
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GÜTTLER KfT. G SZEKToR
927

6800 Hódmezővásárhely, Külterület 022/35
Telefon: (36) 30/8498533 
Web: www.guttler.hu  E-mail: gabor.hartman@guttler.hu

GRAVETTI KfT. h SZEKToR 
1001 

8142 Úrhida, Templom u. 4.
Levélcím: 2072 Zsámbék, Petőfi S. u. 108.
Telefon: (36) 20/224-4242 
Web: www.gravetti.hu  E-mail: info@gravetti.hu
Tevékenység: A Gravetti Kft.-t a Bivaly tömörítőhengerre szakosodva indítottuk 2011-ben, majd a mezőgazdasági szegmens 
igényeire reflektálva bővült a profilunk takarmányozási technológiával, gép bérbeadással és beruhazási tanácsadással. 
2015-ben mezőgazdasági és ipari sátrak építésével új szolgáltatás épült be a kínálatunkba, mely mára vezető ágazatunkká 
fejlődött: a francia Richel gyár 3. legnagyobb európai forgalmazója lett a cég, több mint 300 eladott sátorral. Nemcsak 
Magyarországon, hanem a szormszédos határon túli régióban is visszatérő ügyfelekkel ápolunk kapcsolatot. Célunk, hogy 
a mezőgazdasági vállalkozók értékes munkaeszközei mellett elégedett, visszatérő ügyfélkapcsolatokat hozzunk tető alá. 
Épp emiatt nem hátrálunk meg olyan munkáktól, melyek megkövetelik a tankönyvi módszerektől való eltérést: megol-
dásfókusszal állunk akár olyan projektekhez is, melyek egyedi, speciális kihívásokat tartogatnak. A sátorépítésben valódi 
alkotási folyamatra találtunk, az ebből fakadó Öröm és az ügyfeleink elégedettsége nyújtja a folyamatos motivációt, hogy 
modern, innovatív eszközökkel lássuk el a mezőgazdaságot. 

GREENSYS ELECTRIC KfT. h SZEKToR 
1011 

2030 Érd, Piroska u. 12.
Telefon: (36) 70/940-5060 E-mail: napelem@gsenapelem.hu
Web: www.jonapelem.hu, www.agronapelem.hu
Tevékenység: A Greensys Electric Kft.-nél a kezdetektől fogva azon dolgozunk, hogy magas minőséget képviselve 
energiahatékony napelem rendszereket biztosítsunk megrendelőink számára. Ennek köszönhetően az elmúlt évek során 
országos szintű ismeretségre és elismerésre tettünk szert. Sikerünk egyik záloga a teljes körű kivitelezés. Ügyfeleink elé-
gedettsége érdekében piacvezető, minőségi termékeket és duplagaranciás napelemeket használunk a megbízhatóságért és 
hatékonyságért.

hABI KfT. B SZEKToR
418

III. CSARNoK
330

6400 Kiskunhalas, Szegedi út 71-73.
Telefon: (36) 77/426-335  Mobil: (36) 30/964-6343
Web: www.habi.hu  E-mail: rendeles@habi.hu
Tevékenység: Mezőgazdasági gépeink és gépalkatrészeink raktárról azonnal, vagy rendelésre akár pár napon belül elérhe-
tőek. Lehet nélkülünk, de velünk könnyebb! www.habi.hu, webaruhaz.habi.hu

hAT-AGRo hIGIÉNIA KfT. 
II. CSARNoK

209

1036 Budapest, Lajos u. 80. fsz. 27.
Telefon: (36) 96/525-023 
Web: www.hatagro.hu  E-mail: info@hatagro.hu  
Tevékenység: A Hat-Agro csoport már 23 éve kínál komplex megoldásokat a higiéniai termékek, kártevőirtószerek, ba-
romfi tartástechnológiai rendszerek forgalmazásában. CID LINES, ECOLAB, LANXESS tisztító- és fertőtlenítőszerek. 
ARMOSA, BAYER, ICB PHARMA, INDUSTRIAL CHIMICA, LODI GROUP, KOLLANT, ORMA rovar- és rágcsálóirtó 
szerek. BRANDENBURG légyfogó lámpák. BIG DUTCHMAN baromfitartás technológia.
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hIDRoSTAL KfT. B SZEKToR
409

9082 Nyúl, Potyondi u. 3.
Telefon: (36) 96/540-211 Mobil:  (36) 30/374-7087
Web: www.hidrostal.hu  E-mail: hungary@hidrostal.com
Tevékenység: Bemutatjuk a Hidrostal speciális csavarcentrifugál járókerékkel szerelt szivattyúit. A szivattyúk számos fel-
használási területen alkalmazhatóak, elsősorban nehezen szállítható és speciális közegek szállítására. Technológia: Martin 
Stähle a Hidrostal cég alapítója, 1960-ban egy halfeldolgozó üzem megbízására kifejlesztett egy szivattyút, ami alkalmas 
élő halak sérülésmentes szállítására, halászhálóból a halászhajókba, és innen a feldolgozóüzembe. A fejlesztés eredmé-
nyeként született meg a ma is széles körben alkalmazott csavarcentrifugál járókerék alapja. A találmány nagy szakmai 
sikert jelentett, az ilyen járókerékkel felszerelt szivattyúk világszerte számos más szivattyúzási feladat során alkalmazásra 
kerültek. A svájci tulajdonú cég a technológiát folyamatosan fejleszti, és ezzel meg tud felelni a változó kihívásoknak. A 
megbízhatóságot és elkötelezettséget garantálja, hogy a vállalat, ami napjainkban világszerte 4 gyárral, és számos kereske-
delmi képviselettel rendelkezik, jelenleg is a feltaláló családjának vezetése alatt áll. 
Hidrostal hidraulika főbb jellemzői: - kíméletes szállítás sérülékeny anyagok esetén - meredek stabil jelleggörbe, - akár 80% 
feletti hatásfok, - nagy szabadátömlő keresztmetszet, - egyenletes NPSH érték, - nincs motortúlterhelés, - viszkózus anyagok 
szállítása, - magas szárazanyag tartalmú iszapok szállítása, - gáztartalmú közegek szállítása. 

hoLSTEIN-fRÍZ TENYÉSZTőK EGYESÜLETE 
E SZEKToR

706

1134 Budapest, Lőportár u. 16.,  Levélcím: 1244 Budapest, Pf. 847
Telefon: (36) 1/412-5050 Fax: (36) 1/412-5052
Web: www.holstein.hu  E-mail: iroda@holstein.hu
Tevékenység: A Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete harminc éve Magyarország legnagyobb állománnyal rendelkező álla-
milag elismert tenyésztőszervezete. A holstein tehenek átlagos hazai tejtermelése az elmúlt években folyamatosan emel-
kedik  2020-ban elérte a tehenenkénti 10.448 kg-ot. Az utóbbi évek legnagyobb fejlesztését, a HUNGENOM PROJEKT-
et két éve indítottuk el, a rendszerben szereplő magyar holstein tenyészállatok havi rendszerességgel hazai genomikai 
tenyészértéket kapnak. Ezzel az Állattenyésztés kategóriában a 2019-es OMÉK Mezőgazdasági Nagydíját is elnyertük. 
Főbb tevékenységeink: holstein-fríz tenyészállatok törzskönyvezése, küllemi bírálata, a fajta teljesítményvizsgálata, a nem-
zeti tenyésztési program végrehajtása, az ivadékteljesítmény-vizsgálat koordinálása, genomikai adatok felvétele és értékelő 
elemzése, adatszolgáltatás a különböző párosítási tervekhez, valamint a telepirányítási rendszerek részére. Tenyésztési 
dokumentumok, export származási igazolások kiállítása. A tenyészértékbecslés adatainak hivatalos publikálása, a szelek-
ciós munka irányítása. Hosszú távon elkötelezettek vagyunk tagjaink, a hazai tenyészállatok, tej és tejtermékek előállítása 
mellett. 

hoLSTEIN GENETIKA KfT. 
I. CSARNoK

123

2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám krt. 11.
Tel./fax: (36) 28/510-060 Mobil (36) 70/671-5060
             (36) 70/311-7545,  
Web: www.holstein-genetika.hu E-mail: info@holstein-genetika.hu
Tevékenység: Tevékenységünk hagyományos és ivarspecifikus mélyhűtött szarvasmarha-szaporítóanyagok, valamint a 
fejési- és tőgyhigiéniát, illetve az ellés körüli időszakban és más stresszhelyzetekben a bendő hatékonyabb működését 
szolgáló termékek forgalmazása, szakmai rendezvények, amerikai képzési programok, tanulmányutak szervezése.

hoRIZoNT MÉDIA KfT. II. CSARNoK
206

6400 Kiskunhalas, Katona J. u. 6.
Levélcím: 6401 Kiskunhalas, Pf. 191.
Tel./fax: (36) 77/529-593 E-mail: info@horizontmedia.hu
Web: www.agraragazat.hu, www.mezohir.hu, www.gepmax.hu 
Tevékenység: Olvassa Ön is az Agrárágazat, a MezőHír és a GÉPmax című mezőgazdasági szaklapokat!
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hÓDGÉP KfT. h SZEKToR
1005

6800 Hódmezővásárhely, Csomorkányi u. 53.
Telefon: (36) 20/500-509 E-mail: hodgep@hodgep.eu
Tevékenység: A Hódgép Gépgyártó Kft-t a nagy múltú HÓDGÉP Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat 
mintájára alapítottuk újra az 1995-ben létrejött Magic Pack Kft. névutódjaként. Első években kizárólag a csomagoló ipar 
számára gyártottunk speciális gépeket. 2000-től felvettük a kapcsolatot a mezőgazdasági vállalatokkal, és főleg a vetőmag 
üzemeknek gyártottunk zsákadagoló gépsorokat. Legismertebb vevőnk a Pioneer, mely Magyarországon kívül a törökor-
szági és ukrajnai üzemeiben is többek között a mi gépsorainkat használja. Ezzel párhuzamosan megkezdtük az autóipari 
célgépek fejlesztését-gyártását. Többek között készítünk egyedi gépeket a Jabil tiszaújvárosi üzemébe, és a Linamar üzeme-
ibe is. Jelenlegi fejlesztésünk az ismét feltörő ipari kender termesztése által a növény betakarításához szükséges speciális 
gépek korszerűsítése. Jövőbeni céljaink között szerepel a mezőgazdasági betakarító gépek gyártása.

hÓD-MEZőGAZDA ZRT. II. CSARNoK
224

6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 71.
Telefon: (36) 62/530-630 Fax: (36) 62/530-631 
Web: www.hodmezogazda.hu  E-mail: titkarsag@hodmgrt.hu
        www.allattenyesztesinapok.hu
Tevékenység: A Hód-Mezőgazda Zrt. tevékenységében meghatározó a mezőgazdasági termelés, elsősorban élel-
miszer alapanyagot és a mezőgazdaság belső felhasználását szolgáló termékeket (takarmány vetőmag,) állít elő. 
Növénytermesztés: A cég és a vásárhelyi cégcsoport közel 2.000 ha földterületen gazdálkodik. A növénytermesztés alap-
feladata az állattenyésztés tömegtakarmány és alomanyag szükségletének és az ehhez kapcsolódó vetésforgó biztosítása.
Szarvasmarha: A Részvénytársaság vajháti tejelő szarvasmarha telepén az 1.600 holstein-fríz tehén szaporulatával együtt 
több mint háromezer szarvasmarhát, s közel 16 millió kg tejet termel évente. Önmagáért beszél a 10.000 kg-ot meghaladó 
laktációs termelés. A telep állománya fontos szerepet tölt be az ország holstein-fríz genetikai programjában.  
Sertés: A 2013-ban befejeződött beruházások megvalósulásával 1500 kocás létszámmal 50 000 db hízókibocsátás a cél.
Takarmány: Az évi 50.000 tonna kapacitással rendelkező takarmánykeverő üzem saját márkavédjegyű HÓDMIX speciál 
takarmányt termel, mely takarmányok premix alapanyagát az évi 8.000 tonna kapacitású premix üzem biztosítja.
Vetőmag: A vetőmagüzem kapacitása évente 1500 – 2000 tonna kalászos gabona és mintegy 5.000-6.000 tonna hibrid-
kukorica vetőmag feldolgozását teszi lehetővé.
Integrácátó: Az integrált partnerek cca 2.000 ha területen állítanak elő gabonaféléket, valamint napraforgót.
Kiállítás: A részvénytársaság minden év áprilisában rendezi meg az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok kiállítást, 
melynek látogatottsága a három nap alatt közel 60 000 fő. A kiállítási centrum teljes területe 17 ha, az összes kiállító 
létszáma 630-ra nőtt. A szakma legnagyobb hazai találkozóján a szarvasmarha, sertés, ló, juh, baromfi, nyúl, díszbaromfi, 
galamb ágazatok és a halászat tart élőállat-bemutatókat, illetve a fedett és szabadtéri kiállítási területeken minden, az állat-
tenyésztést és a növénytermesztést segítő iparág megtalálható.
Juh Üzletág/Juh ágazat: A Hód-Mezőgazda Zrt-nél 2017 februárjában indítottuk el a Juh Üzletágat, melynek fő szolgálta-
tásai a bárányfelvásárlás, báránytáp értékesítés és szaktanácsadás.
A bárányfelvásárlásnál célunk, hogy partnerinknek a legjobb árat fizessük a minőségi bárányaik után. Célunk többek 
között az is hogy partnereinkkel olyan szakmai együttműködést alakítsunk ki, amely során a piaci igényeknek megfelelő 
versenyképes árut, (terméket, állatotokat) tudunk vevőink felé kínálni. 
Folyamatos kapcsolattartás során adunk tájékoztatást a piaci helyzetről, az értékesítési lehetőségekről ügyfeleinknek. Felvá-
sárlásunk az ünnepi szezonokon kívül is folyamatosan megoldott. Felvásárláskor a mérlegelés, bárányok súlykategóriákba 
sorolása minden esetben pontos és világosan levezettet az eladó számára. A kialkudott árakat és a fizetési határidőket 
mindig pontosan betartjuk. Minden tekintetben a korrekt, hosszú távú szakmai együttműködés a célunk. 
Felvásárlóink a hét minden napján elérhetőek, tájékoztatást adnak a piacról, a heti árak alakulásáról, szállítási lehetőségek-
ről. A hiteles mérési lehetőséggel rendelkező juhászati  telepekről helyben vásároljuk fel a bárányokat. Az export minőségű 
bárányokon kívül a legelős, soványabb egyedeket is fel tudjuk vásárolni hizlaló telepeinkre, ahol ezeket saját gyártású 
báránytáppal hizlaljuk nagy súlyra.
Évi 70 ezer db bárány értékesítés, 40 ezer kereskedelmi és 30 ezer saját telephelyről származó. 2018-ban beüzemeltük a 
csomorkányi telepünket is.
A HÓDMIX báránytáp telepeinken és a jelenlegi partnereinknél is már bizonyította a gazdaságos, eredményes hizlalást. 
Beltartalmi értékei, ár-érték aránya, mutatói tekintetében versenyképes a piacon. A bárányok szívesen fogyasztják, folya-
matosan kiváló, magas minősége biztosítja az egészséges szervezet súlygyarapodását.
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Báránytápjainkat telephelyükre leszállított árakon kínáljuk partnerinknek.
Takarmányozási, hízlalási, egyedi tápok gyártásával kapcsolatos kérdésekkel keressék szakképzett, gyakorlati ismeretekkel 
is rendelkező kollegáinkat ez alábbi elérhetőségeken:
Kovács Imre juhüzletág igazgató
mobil: +36 30 536 1714, e-mail: kovacs.imre@hodmgrt.hu
Szarvas Tamás bárányfelvásárló munkatárs, Pest, Bács-Kiskun megye
mobil: +36 30 845 2335, e-mail: szarvas.tamas@hodmgrt.hu
Csáki József bárányfelvásárló munkatárs, Kelet magyarországi régió
mobil: +36 30 7438 335, e-mail: csaki.jozsef@hodmgrt.hu
Sisák Péter bárányfelvásárló munkatárs, Dél-kelet magyarországi régió
mobil: +36 30 412 1509, e-mail: sisak.peter@hodmgrt.hu
Jávor Bence bárányfelvásárló munkatárs, Kelet magyarországi régió
mobil: +36 30 678 7968, e-mail: javor.bence@hodmgrt.hu

huNGRANA KfT. III. CSARNoK
314

2432 Szabadegyháza, Ipartelep
Telefon: (36) 25/578-111  Fax: (36) 25/578-113
Web: www.hungrana.hu  E-mail: info@hungrana.hu
Tevékenység: A több mint 100 éves múlttal rendelkező Hungrana Kft. a 21. századi korszerű takarmányozás alapját jelentő 
minőségi takarmányok hazai gyártója. Az igazi, Hungrafeed®Gold márkanéven forgalmazott stabil minőségű, cgf termék-
család tagjait száraz (pellet és por), illetve nedves formában készítjük szabadegyházi gyárunkban. A magyar gazdáktól 
vásárolt, évi 1.1 millió tonna kiváló minőségű GMO mentes hazai kukorica, és a több mint 100 év gyártási tapasztalat 
garantálja a Hungrafeed® Gold kiegyensúlyozott minőségét és ezáltal a modern takarmányozási igények legmagasabb 
szintű kielégítését. Takarmánytermékeink másik stabil pillére a csúcsminőségű Hungragerm® kukoricacsíra, amely magas 
olajtartalma miatt a keverék-takarmányok nélkülözhetetlen energiaforrása. A génmódosításoktól mentes kukoricából elő-
állított fehérjekoncentrátum a Hungrafeed®Pro kukorica glutén, az igényes, magas szintű takarmányozás kihagyhatatlan 
alkotóeleme. Takarmánytermékeink felhasználásával csökkenti a költségeit, növeli állatai egészségét. Magyar kukoricából 
– Természetesen!

huNZAG KfT. D SZEKToR
603

1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Telefon: (36) 1/213-9787  
Web: www.hunzag.hu  E-mail: hunzag@hunzag.hu

h. WILhELM SChAuMANN KfT. E SZEKToR
711

2890 Tata, Baji út 53. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 19.
Telefon: (36) 34/308-945 
 (36) 20/316-7404
Web: www.schaumann.hu E-mail: info@schaumann.hu
Tevékenység: A H. Wilhelm Schaumann Kft. a 82 éves német Schaumann anyacég magyarországi leányvállalata. 
Monogasztrikusok és kérődzők számára egyaránt állít elő és forgalmaz késztakarmányokat, takarmánykiegészítőket, ta-
karmányok tartósítására, savanyítására szolgáló készítményeket, biológiai és kémiai silótartósítókat. Valamint teljeskörű 
megoldásokat kínál biogáz üzemek számára. A Bonsilage biológiai silótartósító piacvezető Európában, egyedülálló módon 
egy készítményben - takarmánynak megfelelően- több különböző baktériumtörzzsel garantálja az erjedés optimális lefo-
lyását. Innovatív, saját fejlesztésű és gyártású hatóanyagok -szerves kötésű mikroelemek, probiotikumok, táplálóanyagok 
jobb hasznosulását segítő összetevők- garantálják a termelés gazdaságosságát, biztonságát. A cég által gyártott termékeket a 
saját K+F részleg, a gyakorlat igényeinek megfelelően fejleszti ki. Ezek a forgalomba kerülésük előtt a hülsenbergi kísérleti 
telepen bizonyítanak, így Partnereink olyan termékeket kapnak, amik a gyakorlatban is megállták a helyüket, immáron 
Magyarországon is, úgy mint a juhok számára készült MILLAPHOS, és a SZARVASMARHÁKNAK illetve SERTÉSEK-
NEK szánt VITAMIN és ÁSVÁNYIANYAGKIEGÉSZÍTŐK vagy a BONSILAGE termékek. 
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IMPAVIDuS TRADE ZRT.  III. CSARNoK
302

3000 Hatvan
Telefon: (36) 70/360-4170 Mobil: (36) 70/414-6781
Web: www.impavidus.hu  E-mail: office@impavidus-trade.com

Tevékenység: TERMÉSZETES MEGOLDÁSOK AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSBEN ÉS A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN. Az 
IMPAVIDUS természetes megoldásokat kínál állattenyésztők és növénytermesztők számára. Innovatív fejlesztésen alapuló 
hozamfokozó, biostimulátor termékeink használatával nemcsak a naturális termelési mutatók javulnak, hanem az elért 
nyereség is növekszik. Információ: +36-70-360-4170, www.impavidus-trade.com

INNofooD MARKETING KfT. III. CSARNoK
304

4029 Debrecen, Kígyó u. 21.
Telefon: (36) 20/299-8310 E-mail: mihaly.soos@innofoodmarketing.eu

INTERAGRÁR KfT. II. CSARNoK
228

8046 Bakonykúti, Szabadság u. 16.
Telefon: (36) 22/501-312  Fax: (36) 22/501-313
Web: www.interagrar.hu  E-mail: info@interagrar.hu
Tevékenység: Nukamel malac és borjú tejpótlók forgalmazása, tanácsadás és szakmai konferenciák szervezése.

INTERBoS KfT. I. CSARNoK
113

6346 Sükösd, Hősök útja 11/2.
Telefon: (36) 30/257-2882 
 (36) 30/257-2882 E-mail: maria.benkovics@abshungary.hu
Web: www.abshungary.hu
Tevékenység: Szarvasmarha szaporítóanyag (ABS GLOBAL, INC. USA, GENUS plc UK) értékesítés, tenyésztési tanács-
adás (GMS egyedi párosítási program), Valiant tőgyápoló termékcsalád, SOP alom- és környezetkezelő, POWERSTART 
fűtartósító adalék forgalmazás.

INTER-MIx KfT. f SZEKToR
801

1172 Budapest, Rétifarkas u. 6.
Telefon: (36) 1/402-1010 , (36) 30/984-3239 
Web: www.intermix.hu  E-mail: intermix@intermix.hu
Tevékenység: SPRAYFO borjútejpótlók, GENEX szarvasmarha-szaporítóanyag, JOSERA hobbi és haszonállat takarmá-
nyozás, GIANT rakodógépek, TRIOLIET takarmánykeverő-kiosztók, HOLM&LAUE mobil tejkiosztó kocsik és egyedi/
csoportos borjúnevelő házak, COLOQUICK kolosztrumkezelő rendszerek, SECO fűnyírótraktorok.

IRTÓ TRIÓ KfT. III. CSARNoK
329

1116 Budapest, Sáfrány u. 37.
Telefon: (36) 1/315-0420 Fax: (36) 1/209-4736
 (36) 30/773-0635 E-mail: office@irtotrio.hu
Web: www.irtotrio.hu
Tevékenység: Az Irtó Trió Kft. fő tevékenységi köre a kártevő-mentesítés mellett az egér és patkány csalétekállomások 
fejlesztése, gyártása és forgalmazása.



32

ISV húSTERMELÉST SZERVEZő ZRT. I. CSARNoK
102

1012 Budapest, Logodi u. 34/a
Telefon: (36) 1/489-7062 Fax: (36) 1/489-3186
 (36) 70/410-3913 E-mail: imrehk@isv.hu
Tevékenység: Magyarország legnagyobb sertésintegrátora. Takarmánygyártás és forgalmazás, sertés és baromfi tartástech-
nológia, tenyésztés, ISV-Pannonhibrid, kereskedelem, szaporodásbiológia, állategészségügy, szaktanácsadás.

IVANICS MoToR KfT. B SZEKToR
411

1116 Budapest, Méhész u. 2-4.
Telefon: (36) 1/776-6500 
Web: www.ivanics.hu  E-mail: info@ivanics.hu
Tevékenység: Az Ivanics Csoport kínálata a motorok és gépjárművek forgalmazása mellett a közelmúltban egy újabb 
üzletággal bővült. Az eddig elérhető Kawasaki MULE-k és Yamaha UMX-AC mellett már a Stels ATV márka is helyet ka-
pott a forgalmazott márkák között. Az elérhető modellek sorában több olyan lehetőség és speciális jármű is szerepel, ami 
megkönnyítheti az Önök hatékony munkavégzését. Mindegyik forgalmazott jármű garanciális, néhány közülük homológ 
verzióban is rendelhető, ezáltal mezőgazdasági vontatóként is rendszámozható. A járművek szerviz és alkatrész ellátása 
biztosított, munkatársunk akár a helyszínen elvégzi a kötelező szervizelést, ill. a kisebb javításokat. A járművek megvásár-
lása állami és EU-s támogatással is lehetséges. Miért ajánljuk? 3 év teljes körű gyári garancia kilométer korlátozás nélkül,  
- Rendszámos kivitelben is megrendelhető, mezőgazdasági vontatóként vizsgáztatva, „B" kategóriás jogosítvánnyal vezet-
hető, - Igény esetén az Önök telephelyén is elvégezhető a szerviz, - Teljes szerviz- és alkatrészellátás (rendelés és kiszállítás 
postai/futárszolgálati úton), - Cégprofiltól függően ÁFA visszaigénylési lehetőség, - A homológ (rendszámos) típusok banki 
lízing konstrukcióban, homológ nélküli típusok áruhitellel is elérhetőek.

Juh ÉS KECSKE ÁGAZATÉRT EGYESÜLET D SZEKToR
608

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: (36) 1/412-5081 E-mail: iroda@juhkecske.hu

K&h BANK ZRT. III. CSARNoK
328

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefon: (36) 1/328-9141 Fax: (36) 1/328-9936
Web: www.kh.hu  E-mail: kh@kh.hu
Tevékenység: A K&H Bank Magyarország egyik piacvezető pénzintézete, mely hagyományosan erős a mezőgazdasági és 
ahhoz kapcsolódó - elsősorban élelmiszeripari - vállalatok körében. Stratégiájában mindig kiemelkedő szerepet játszott az 
agrárfinanszírozás, 20% feletti piaci részesedésével jelenleg is az ágazat egyik legnagyobb partnere. A K&H széles körű 
finanszírozási megoldásokat kínál a hazai agrárágazat szereplői számára, legyen szó mindennapi likviditásuk finanszírozás-
ról, vagy beruházási terveik megvalósításáról. Ügyfeleinek az alaptermékektől az egyedi konstrukciókon keresztül széles 
termékpalettával biztosítja a legmegfelelőbb pénzügyi megoldásokat.

KALo-PELLET ENERGY KfT. G SZEKToR
925

6300 Kalocsa, Martinovics u. 15.
Levélcím: 6300 Kalocsa, Lencse u. 11.
Telefon: (36) 30/9555-349 E-mail: biopellet.nagy@gmail.com

KC-BÉKÉS KfT. G SZEKToR
904

5600 Békéscsaba, Felsőnyomás Tanya 428.
Telefon: (36) 30/409-1634 Tel/Fax: (36) 66/445-111
 (36) 30/685-0039 E-mail: kcbekes@gmail.com
Web: www.kcbekes.hu
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Tevékenység: Zetor traktorok, Lemken munkagépek, Gaspardo-Machio gépek, Farmtech pótkocsik, Kombzarenko vagon-
kirakodó gépek, Locus és Novotnyi csúszókormányos rakodógépek, Majevicza réselő,  Oros adapterek, többek között 
Lemeken alkatrészek és mindenféle munkagép alkatrész széles kínálatban.

KISMETÁL 
f SZEKToR

813

5051 Zagyvarékas, Fekete L. u. 82.
Telefon: (36) 20/457-5547 Fax: (36) 56/490-248
 (36) 20/556-1990  E-mail: info@kismetal.hu
Web: www.kismetal.hu, www.kismetalcsarnok.hu  
Tevékenység: Állattartási eszközök gyártása és forgalmazása. Szarvasmarha és juh tartástechnológia: körbálaetetők, szé-
narácsok, etető-itatóvályúk, válogatókarámok, nyakbefogók, kezelőkalodák, mérlegek, borjúóvodák, bárányóvodák, 
elletőboxok, állatfelhajtók. 

KISTELEKI M+M SAJTGYÁRTÓ KfT. 
II. CSARNoK

207

6760 Kistelek, Vaspálya u. 2.
Telefon: (36) 62/598-030 Fax: (36) 62/598-034
 (36) 30/515-3168
Web: www.kistelekisajt.hu E-mail: mmsajt@kistelekisajt.hu
Tevékenység: A 100%-ban magyar tulajdonú, közel 70 főt foglalkoztató gyár kizárólag magyar alapanyagot használ fel ter-
mékei előállításához. Jelenleg három típusú termék képezi a cég profilját: krémfehérsajt, ömlesztett sajt és juhtúró. Az üzem 
Magyarország legnagyobb juhtejfelvásárlójának és feldolgozójának számít. A jól megválasztott termékskálának köszönhe-
tően cégünk jelen van a nagy áruházláncokban, kisebb kereskedelmi egységekben is. Mottónk: folyamatos fejlesztés és a 
minőség iránti elkötelezettség.

KoBEx-PANNÓNIA KfT. 
G SZEKToR

909

2038 Sóskút, Ipari park 3508/44 hrsz.
Telefon: (36) 23/920-780 Mobil: (36) 30/813-9939
 (36) 30/515-3168
Web: www.kobex.hu  E-mail: office@kobex.hu
Tevékenység: Az egyedülálló „zöld-kék”. Megismeri és tudhatja, ha ezt a színt látja, biztos lehet benne, hogy egy KOBELCO 
munkagép előtt áll. Mitől zöld és kék? A kiemelkedően kedvező fogyasztástól, 90 év gyártási tapasztalattól, tucatnyi sza-
badalomtól. Győződjön meg róla és higgyen a szemének a Kobex-Pannónia Kft. kék standján.

KoKofERM KfT. II. CSARNoK
202

3231 Gyöngyössolymos, Csákkői út 10.
Tel./fax: (36) 37/370-892 Fax: (36) 37/570-037
Web: www.kokoferm.hu  E-mail: kokofm@t-online.hu
Tevékenység: A KOKOFERM KFT. és jogelődje 1994 óta az élesztős és tejsavbaktériumos erjesztés témakörében végzi 
szerteágazó munkáját. Az élesztő- és tejsavbaktérium- szelekcióban, innovációban, gyártásban, forgalmazásban piacvezető 
LALLEMAND különböző üzletágainak és termékcsaládjainak márkaképviseletét látjuk el számos területen (borászat, pálinka- 
és szeszipar, etanolgyártás, söripar, erjesztett tömegtakarmányok). A prémium Lallemand MAGNIVA szilázs-oltóanyagokkal, 
illetve a folyamatosan bővülő és fejlődő szaktanácsadási szolgáltatásunkkal mindenben igyekszünk segíteni az élvonalban 
dolgozó kollégákat. Hiszen nincs annál drágább tömegtakarmány, mint amit nem tehet megetetni, vagy „szimplán” energia 
és táplálóanyag hiányos, csökkent emészthetőségű. Az így „elfüstött” értékes táplálóanyagokat pedig költséges input anyagok 
vásárlásával kell pótolni. A magas takarmányozási értékű, kiváló emészthetőségű, aerob stabil, kellemes illatú és nem utolsó 
sorban egészséges erjesztett tömegtakarmányok mind az állat termelését, -egészségét és -szaporodásbiológiáját szolgálják. Ha 
nem hiszik, kérdezzék meg a teheneket, hiszen a legjobb zsűri a tehén! 
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KoND-CooP KfT. G SZEKToR
901

5555 Hunya, Petőfi u. 5.
Tel./fax: (36) 66/532-700 Mobil: (36) 30/915-9077, 30/399-4935
Web: www.kondcoop.hu  E-mail: info@kirovec.hu
Tevékenység: Cégünk 20 éve foglalkozik nagyüzemi szántóföldi növénytermesztéssel, így pontosan tudjuk, mire van 
szüksége ahhoz, hogy sikerrel növelje hozamát. Csak olyan erőgépeket, munkagépeket és pótkocsikat forgalmazunk, 
amelyek már nálunk is bizonyítottak, amelyek kiváló minőségéről és terhelhetőségéről mi magunk is meggyőződtünk. 
Elhatároztuk, hogy nemcsak eljuttatjuk önhöz azokat a gépeket, amelyekkel a növénytermesztést könnyebbé és sikereseb-
bé tehetjük, hanem biztosítjuk a teljes körű támogatást is ezekhez a gépekhez. Ennek megfelelően segítünk az alkatrészek 
beszerzésében, sőt az időszakosan felmerülő szervizelésben is. Csak olyan partnerekkel dolgozunk, akik kiváló gépeket 
gyártanak. Az általunk forgalmazott márkákat gondosan szűrjük, kínálatunkba csak a legjobbak kerülhetnek be! Ennek 
megfelelően megtalálhatja nálunk az alábbi gyártók gépelt: Kirovec, Promagro, Sukov, Technopol, Alima-Bis, KRMZ. 

KoNCENTRÁLT TEJű fAJTÁK TENYÉSZTő EGYESÜLETE E SZEKToR
705

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
Telefon: (36) 52/508-436 Fax: (36) 52/486-285
 (36) 30/435-4374 E-mail: kanyasi@agr.unideb.hu

KÖRÖS AuTÓCENTRuM KfT. G SZEKToR
931

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.
Telefon: (36) 30/677-1299 E-mail: konyveles@korosauto.hu

KÖRÖS-MARoS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG f SZEKToR
808

5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Tevékenység: A Körös-Maros Nemzeti Parkot 1997-ben alapították hazánk hetedik nemzeti parkjaként. Létrehozásának fő 
célja, hogy a Dél-Tiszántúlon szigetszerűen fennmaradt értékes vizes, mocsaras, illetve pusztai élőhelyeket megőrizzük. A 
természetes, vagy ahhoz közeli állapotban még meglévő területek természetvédelmi kezelését a szarvasi székhelyű Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság látja el. A Körös-Maros Nemzeti Parkban élő növény- és állatfajok közül kiemelendő a 
volgamenti hérics, a bókoló zsálya, a csak igen kevés helyen fennmaradt löszpusztagyepek és szikes puszták növénytársu-
lásai, illetve a nagy szikibagolylepke, az atracélcincér, az európai nyelesszemű légy, továbbá az itt költő pusztai madárfajok 
közül a túzok, a kék vércse, a kerecsensólyom és a parlagi sas. A kardoskúti Fehér-tó, a Montág-puszta, illetve a Biharugrai- 
és Begécsi-halastavak a környező mocsármaradványokkal együtt, a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek védelméről 
szóló Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozik. Az Igazgatóság alaptevékenységei közé tartozik a régi magyar háziállatfajok 
génmegőrzése is. A génmegőrzésen túl a magyar szürkemarháknak, a racka- és cigája juhoknak, a házi bivalyoknak és 
a mudiknak fontos szerep jut a nemzeti park gyepterületeinek természetvédelmi szempontú kezelésében. Az Igazgatóság 
üzemeltetésében Állattartó Telepek működnek Dévaványán, Kardoskúton és Montág-pusztán. A Körös-Maros Nemzeti 
Park Igazgatóság vagyonkezelésében tartott magyar szürke szarvasmarha és cigája állomány mind mennyiségében, mind 
minőségében a legerősebbek közé tartozik Magyarországon. A felsorolt természetvédelmi feladatok ellátásán felül kiemel-
ten fontos a társadalom tájékoztatása, az ismeretterjesztés, a jövő generációk szemléletformálása.

KuhN MEZőGAZDASÁGI GÉP KfT. G SZEKToR
910

6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20.
Telefon: (36) 76/500-460 Fax: (36) 76/500-461
Web: www.kuhn.co.hu  E-mail: infohu@kuhn.com
Tevékenység: A KUHN több mint 190 éves mezőgazdasági gépgyártási tapasztalattal rendelkezik, ezáltal olyan termékeket és 
szolgáltatásokat kínál, amelyek biztosítják a legkiválóbb minőséget. A nemzetközi mezőgazdasági gépgyártás piacvezetőjeként 
a lehető legjobb megoldásokat kínálja a gazdáknak nap mint nap, az egész világon. Bővebb információért keresse személyesen 
a KUHN Magyarország csapatát a G szektor 910-es standjánál, vagy érdeklődjön alábbi elérhetőségeink egyikén: www.kuhn.
co.hu | infohu@kuhn.com | +36 76 500 460
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LC PACKAGING TPI KfT. III. CSARNoK
318

6782 Mórahalom, Röszkei út 52.
Telefon: (36) 62/581-010 Fax: (36) 62/581-013
 (36) 30/699-3482
Web: www.lcpackaging.hu E-mail: nkovacs@lcpackaging.com
Tevékenység: Az LC Packaging (korábban Texpack Kft.) 25 éve a hazai mezőgazdaság meghatározó csomagolóanyag gyár-
tó és forgalmazó társasága. Termékeink széleskörűen alkalmazhatóak az agráriumban, a mezőgazdaság háttériparágaiban 
és az élelmiszeriparban is. - Körszövött polipropilén zsákok: +36 30 955 3217 - Papírzsákok: +36 30 978 8507 - Big-bag  
szövetkonténerek: +36 30 699 3482 - Raschel zsákok, árnyékolóhálók, textíliák: +36 30 565 8454 - Hullámkarton reke-
szek: +36 30 676 9362 

LIMouSIN ÉS BLoNDE D'AquITAINE TENYÉSZT. EGYESÜLETE f SZEKToR
804

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: (36) 1/412-5092 Fax: (36) 1/412-5099
    E-mail: limousin@freemail.hu

MAGTÁR TERMELTETő KfT. G SZEKToR
928

5000 Szolnok, Kombájn u. 2.
Telefon: (36) 56/510-030 Mobil: (36) 20/383-1420
Web: www.magtarkft.hu  E-mail: marketing@magtarkft.hu
Tevékenység: A 2021-es évben 32 éves szolnoki székhelyű MAGTÁR KFT. mezőgazdasági gépek forgalmazásával, pót-
alkatrész-ellátással, valamint az értékesített gépek teljes körű szervizelésével foglalkozik. Mindig fontos szempont volt a 
mezőgazdasági termelők egyedi igényeinek figyelembe vétele. A MAGTÁR Kft. 2016. decemberétől a STEYR traktorok 
egyetlen hivatalos, közvetlen gyártói kapcsolattal és ezáltal teljes terméktámogatással rendelkező hazai forgalmazója. 
További kiemelkedő minőségű gépek forgalmazására is büszkék vagyunk. PÖTTINGER, LEMKEN, DAMMANN, TEBE, 
HOLMER, BRANTNER, REINKE, BRIGGS, EUROMACCHINE márkák esetén is közvetlen gyári kapcsolattal biztosítjuk 
a gazdák igényeinek tökéletes teljesítését. A gépek forgalmazása mellett a MAGTÁR KFT. kiemelt hangsúlyt fektet a magas 
színvonalú szerviz- és alkatrészellátásra is. A gazdák teljes körű kiszolgálását a Magtár Kft. országosan kiépített szerviz-
hálózata, több mint negyed évszázados agrárgép-piaci tapasztalata és területi képviselőinek szaktudása teszi lehetővé. A 
MAGTÁR KFT. munkatársainak szakértelmére a szántóföldi öntözés terén is számíthat. A vállalat számos öntözési beruhá-
zásban vett részt, a néhány gépből álló beszerzésektől az egészen nagy, több száz hektáros öntözésfejlesztési projektekig. 
A MAGTÁR KFT. mára az egyik legnagyobb öntözőgép forgalmazó Magyarországon. A MAGTÁR KFT. GPS üzletága a 
legkorszerűbb ISOBUS vezérlési, GPS adatkezelési és adatfeldolgozási megoldásokat biztosítja a termelők részére. 

MAGYAR AKVAKuLTúRA ÉS hALÁSZATI SZAKMAKÖZI SZERV. f SZEKToR
816

1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2.
Web: www.magyarhal.hu E-mail: iroda@magyarhal.hu
Tevékenység: A Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) általános célja, hogy 
javítsa Magyarország területén a hal termékpálya szereplőinek a versenyképességét, ellássa a halászati és 
akvakultúra ágazat szakmai érdekképviseletét és hosszú távon elősegítse a hazai haltermelés fenntarthatóságát, valamint 
elérje a halgazdálkodási tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megítélését. 22.000 literes óriás akvá-
riummal és halászati bemutatóval várjuk a kedves érdeklődőket. 

TÁRSKIÁLLÍTÓ:
Aranyponty Zrt.
2440 Százhalombatta, Arany J. u. 7. fsz. 1.
Web: www.aranyponty.hu Email: info@aranyponty.hu
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MAGYAR ÁLLATTENYÉSZTőK SZÖVETSÉGE f SZEKToR
807

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: (36) 30/206-0800 E-mail: masz@t-online.hu

MAGYAR ChARoLAIS TENYÉSZTőK EGYESÜLETE f SZEKToR
803

3525 Miskolc, Vologda u. 3.
Telefon: (36) 46/412-265 
 (36) 46/506-763 E-mail: info@charolais.hu

MAGYAR fAJTATISZTA SERTÉST TENYÉSZTőK EGYESÜLETE C SZEKToR
504

7400 Kaposvár, Zárda u. 12. I/3.
Telefon: (36) 82/512-203 Fax: (36) 82/512-204
 (36) 30/288-3551 E-mail: eicher.jozsef@mfse.eu

MAGYAR JuhTENYÉSZTőK ÉS KECSKETENYÉSZTőK SZÖV. D SZEKToR
602

1134 Budapest, Lőportár u. 16. Levélcím: 1242 Budapest, Pf. 365.
Telefon: (36) 1/412-5030 Fax: (36) 1/412-5031
Web: www.mjksz.hu  E-mail: iroda@mjksz.hu

MAGYAR LÓTENYÉSZTőK oRSZÁGoS SZÖVETSÉGE f SZEKToR
812

1134 Budapest, Lőportár u. 16. Levélcím: 1245 Budapest, Pf. 1080.
Telefon: (36) 1/412-5010  Fax: (36) 1/412-5011
Web: www.mlosz.hu  E-mail: info@mlosz.hu

MAGYAR MEZőGAZDASÁG KfT. I. CSARNoK
101

1141 Budapest, Mirtusz u. 2.
Telefon: (36) 1/470-0411 Mobil: (36) 30/397-8432
 (36) 30/400-4839 E-mail: marketing@magyarmezogazdasag.hu
Web: www.magyarmezogazdasag.hu
Tevékenység: Magyarország legnagyobb agrárszaklap kiadója, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó Sajtó Reklám Propaganda 
Kft. 1991 decemberében alakult Budapesten. A cég az elmúlt 30 évben folyamatosan bővítette portfólióját. Jelenleg tíz 
nyomtatott heti, havi, kéthavi és negyedéves szaklapja jelenik meg rendszeresen országos terjesztésben. Az elmúlt évek-
ben - teljesítve a kor kihívásait - 7 lap elektronikusan is elérhetővé vált. A digitalizációs világnak köszönhetően összesen 
11 online csatornán keresztül juttatjuk el az információkat az érdeklődőknek. A Magyar Mezőgazdaság Kft. a lapkiadói és 
hírszolgáltatói munkája mellett teljes körű PR, illetve marketing szolgáltatást is kínál partnerei számára. Emellett szakmai 
kiállítások, konferenciák, bemutatók megrendezése is a tevékenységei közé tartozik. A Kiadó átfogó munkája során havon-
ta közel félmillió, agrárgazdaságban tevékenykedő embert tud megszólítani. 

MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARhÁT TENYÉSZTőK EGYESÜLETE 
f SZEKToR

809

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: (36) 1/412-5095 
Web: www.mszte.hu  E-mail: info@szurkemarha.hu
Tevékenység: Az egyesület célja: A magyar szürke szarvasmarha fajta tenyésztése, védelme, terjesztése, bemutatása, vala-
mint értékes tulajdonságainak fejlesztése és hasznosítása a géntartalékok megőrzésének szabályai szerint. A fajtát nemzeti 
értéknek tekintjük, amelynek tiszta fenntartása a jövő érdeke. Az igényes, változatos formában történő genetikai érték-
őrzés állami feladat. Fenntartunk és megőrzünk egy olyan genetikai és kultúrtörténeti kincset, mely a magyarság sajátja 
és pótolhatatlan érték. Feladatunk: Törzskönyvi nyilvántartás vezetése, Szaktanácsadás, Génmegőrzés, Termékek piacra 
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jutásának segítése, Hús eredetigazoló rendszer működtetése (SMS), Szürkemarha Vigadalom szervezése, Kapcsolattartás a 
gazdákkal, Kultúra és Hagyományőrzés, Gulyásversenyek rendezése, Érdekvédelem. Magyar Szürke szarvasmarha: Eredete 
bár pontosan nem ismert, de valószínűsíthetően a honfoglaló magyarsággal érkezett. A középkorban már bizonyítottan a 
Kárpát-medencében élő fajta. Szilárd szervezetű, szívós, színe rendkívül variábilis ezüst szürkétől a sötét daruszínig, szarva 
hosszú, változatos állású. A fajta jelentősége napjainkban növekvőben van. Ellenálló, minőségi bio húst állít elő, kiváló borjú-
nevelő, magas genetikai és esztétikai értéket képvisel. Jó partner a haszonállat-előállító keresztezéseknél, béranyaként kiváló 
intenzív fajták szaporítására alkalmas. HASZNOSÍTÁS: Géntartalék, betegségekkel szemben ellenálló, Legelő karbantartás, 
kultúrtáj fenntartása, Hústermelés fajtatiszta állománnyal, Hústermelés haszonállat-előállító keresztezéssel, Egyéb értékesítési 
lehetőségek (bio hús, közvetlen értékesítés, termékelőállítás), Béranyaként kiváló szaporasága és borjúnevelő képessége.

MAGYARTARKA TENYÉSZTőK EGYESÜLETE f SZEKToR
805

7150 Bonyhád, Zrínyi u. 3.
Telefon: (36) 30/348-3033 E-mail: info@magyartarka.hu

MAGYARoRSZÁGI SERTÉSTENY. ÉS SERTÉSTARTÓK SZÖV. C SZEKToR
501

2053 Herceghalom, Gesztenyési út 1., 
Levélcím: 2053 Herceghalom, Pf. 16.
Telefon: (36) 23/200-320 Fax: (36) 23/200-322
Web: www.mstsz.eu  E-mail: info@mstsz.eu
Tevékenység: A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége tagjai sorában több mint 1100 sertéstartó és 4 
tenyésztőszervezet található. A Szövetség elsődleges feladata „a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről" szóló 83/2015 (XII. 16.) FM rendelet alapján a magyarországi tenyészsertések egyedi nyilván-
tartásának koordinálása, sertéságazati területi felelősei az említett jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásban 
működnek közre, segítik az állattartókat, számukra információt szolgáltatnak. A sertéságazati területi felelősök a Szövetség 
megbízásából aktívan részt vesznek „a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről" szóló 7/2015. (III. 
11.) FM rendelet negyedéves kifizetési kérelmeihez kapcsolódó mérések és jegyzőkönyvek elkészítésében és igazolásában. 
Az MSTSZ tenyészsertés krotália-forgalmazóként is jelen van a piacon. Termékeinkkel kapcsolatos bővebb tájékoztatást 
találnak a honlapon, valamint a sertéságazati területi felelősök útján is kérhetnek. Standunkon termékeinkről bővebb tájé-
koztatást nyújtunk. A Szövetség hivatalos honlapja: www.mstsz.eu. Központi elérhetőség: 2053 Herceghalom, Gesztenyés 
út 1. Tel.: +36 23 200-320 

M.A.h. fooD CoNTRoLL KfT. III. CSARNoK 
301

1211 Budapest, Déli bekötő út 8.
Telefon: (36) 20/284-9044 
 (36) 20/297-9708 E-mail: vetlabor@vetcontrol.hu
Web: www.vetcontrol.hu, www.minerag.hu 
Tevékenység: Állategészségügyi laboratóriumunk a hazai állattenyésztés teljes területén végez akkreditált állategészségügyi 
diagnosztikai vizsgálatokat. Emellett takarmány analaitika, vízvizsgálat, telepi higiéniai vizsgálat is megtalálható szolgálta-
tásaink között. Eurofins Mínerág laboratóriumunk szabvány szerinti növény és talajvizsgálatokat végez a mezőgazdaság 
területén. Laboratóriumi hálózatunk több laboratóriumi üzletágat foglal magába, így az állategészségügy, valamint a nö-
vény és talajvizsgálat területe mellett élelmiszeripari mikrobiológiai és analitikai, továbbá környezetanalitikai vizsgálatokat 
fog össze az országban több telephelyén, országos mintaszállítással. Látogasson el standunkra, ahol szakértő kollégáink 
bővebb tájékoztatást nyújtanak szolgáltatásainkkal kapcsolatban. 

MAZuG PoNYVA KfT. B SZEKToR
416

6500 Baja, Keleti körút 24.
Tel/fax: (36) 20/314-2038 Mobil: (36) 30/973-0000, 30/365-0554
Web: www.mazugponyva.hu E-mail: info@mazug.hu
Tevékenység: Vállalkozásunk 1994 óta működik, Baján 2007 óta egy könnyen megközelíthető, modern üzemcsarnokban 
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várjuk ügyfeleinket. Cégünk kreatív csapata előtt nincs lehetetlen, ha ponyvából készült megoldásokról van szó! Akár 
kamionponyvára, csónaktakaróra, napvitorlára, mezőgazdasági géptakaróra, esetleg állattartó csarnokra lenne szüksége, 
keressen bennünket! Szabvány méret vagy egyedi kialakítás, a lehetőségeknek csak a képzelet szabhat határt.

MERTCoNTRoL GRouP II. CSARNoK
231  

2144 Kerepes, Szabadság út 13.
Telefon: (36) 1/455-4010 E-mail: agri@mertcontrol.com
Web: www.mertcontrol.com 
Tevékenység: A MERTCONTROL csoport több mint 70 éve van jelen a minőségellenőrzés területén Magyarországon. Saját 
akkreditált mintavevő hálózatunkon keresztül minőségi és mennyiségi ellenőrzéseket végzünk mezőgazdasági termények, 
talajok, műtrágyák, környezetvédelem, élelmiszer -, ásványolaj-, valamint fémipari területeken Magyarországon és a környe-
ző országokban. A minőségellenőrzéshez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatokat a három telephelyünkön található akkredi-
tált laboratóriumainkkal végezzük: Kerepesen főként terményvizsgálatokat, Komáromban környezetvédelmi-, ásványolaj- és 
fémipari vizsgálatokat, Debrecenben pedig talaj-, gabona-, környezetvédemi- és élelmiszer vizsgálatokat végzünk. Szakértőink 
a mezőgazdaság, a környezetvédelem, és a kémiai biztonság területén adnak a megbízóink részére szakmai támogatást. A 
Mertcontrol nemzetközi hálózata lehetővé teszi, hogy ma már Európa szinte bármely pontján magas színvonalon az ügyfeleink 
rendelkezésére tudjunk állni, egy személyre szabott szolgáltatáscsomaggal. Nemzetközi szervezetek által regisztrált tevékeny-
séget folytatunk, ezért az általunk kiadott certifikátokat a gazdasági élet minden szereplője világszerte elismeri és elfogadja. 

MEZőGAZDASÁGI ESZKÖZ- ÉS GÉPfoRG. oRSZÁGoS SZÖV. D SZEKToR
605  

2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4.
Telefon: (36) 30/653-7195 E-mail: viczian.agnes@megfosz.com
Web: www.megfosz.com 
Tevékenység: A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) 
célja a magyarországi eszköz- és gépforgalmazók szakmai érdekeinek képviselete, a közös célok 
meghatározása, azok érvényre juttatása. „Legyél Te is agrárgépész!” pályaorientációs programján keresztül népszerűsíti az 
agrárgépész szakmát és 8 pontban segíti az érdeklődő fiatalokat. www.agrargepesz.hu; www.megfosz.hu

TÁRSKIÁLLÍTÓ:
MKB Pénzügyi Csoport
1056 Budapest, Váci u. 38.
Tevékenység: MKB Pénzügyi Csoport - Partner az agrárfinanszírozásban! Az MKB Bank és 
az MKB-Euroleasing a 2021-es évben is fontos partnerként tekintenek az agrárvállalkozások-
ra és több évtizedes tapasztalatukkal, szaktudásukkal állnak a gazdálkodók rendelkezésére. 
Tevékenységük középpontjában a gyors és egyszerű ügyintézés, a támogató szakértelem, a 
megbízható partneri viszony, a digitális megoldások és az innovatív gondolkodás áll.
Az MKB Agrárpartner Program a mezőgazdaságot ismerő és értő pénzügyi partnerként tá-
mogatja az agrárvállalkozások működését. Kifejezettem az agrárium részére kialakított termékpalettával segít akár az 
Európai Uniós és hazai fejlesztési pályázatok elkészítésében is. Szívügyünk az agrárium. mkb.hu/agrar, euroleasing.hu

MILK CENTER KfT. 
I. CSARNoK

124

1055 Budapest, Falk Miksa u. 19.
Telefon: (36) 1/302-3041 Fax: (36) 1/302-3047
 (36) 30/502-7366 E-mail: mc@milkcenter.hu
 (36) 30/220-9574 Web: www.milkcenter.hu
Tevékenység: Milk Center Kft. - 1990 óta a tejtermelők szolgálatában! Egyedülálló robottechnológia és hagyományos 
fejéstechnológia (Gea) innovatív megoldásokkal, istálló- és trágyatechnológia (Gea), új ventilációs módszerek (Artex),  
etetőkocsik (Peecon, Storti, Keenan) a megbízhatóság jegyében. Kiváló minőségű, széles termékkínálat a tejfeldolgozó be-
rendezések területén (Sacma Inox, Plevnik), a kis-közepes méretű üzemek számára. Speciális érlelő technológia (Standard 
Tech) az érlelt sajtok elengedhetetlen, hatékony eszközei. Komplett szolgáltatás: tervezés, kivitelezés, szerviz.
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MoBIL TEChNoLoGY KfT. B SZEKToR
408

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 79.
Telefon: (36) 23/444-5060 Mobil: (36) 30/945-4277
Internet: www.mobilsept.hu E-mail: mt@mobiltechnology.hu
Tevékenység: Mobilsept kórokozómentesítő gépek tervezése-gyártása a növény-agrár és állattenyésztési ágazatok számára. 
Gazdaságos-vegyszermentes-környezetkímélő.

MuRRAY GREY TENYÉSZTő EGYESÜLET f SZEKToR
806

7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.
Telefon: (36) 70/429-6840 
Web: www.murraygrey.hu E-mail: murraygreyegyesulet@gmail.com
TÁRSKIÁLLÍTÓ:
Brit húsmarhafajtákat Tenyésztők Egyesülete
7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1.

NAGISZ MEZőGAZDASÁGI TERMELő ÉS SZoLGÁLTATÓ ZRT. I. CSARNoK
110

4181 Nádudvar, Fő út 119.
Telefon: (36) 54/525-500 Fax: (36) 54/525-555
Internet: www.nagisz.hu  E-mail: nagiszrt@nagisz.hu
Tevékenység: A nádudvari székhelyű Nagisz Csoport (Nagisz Zrt., és többségi tulajdonban lévő leányvállalatai) fő tevé-
kenysége az állattenyésztés. Ennek keretében a cégcsoport szülőpár pulyka-, szülőpár tyúk-, illetve sertés-, és tejelő szar-
vasmarha-tenyésztéssel foglalkozik. Szervesen kapcsolódik az állattenyésztéshez a saját takarmánygyártás, melynek alapja 
a növénytermesztés, és az integráció. Az egyes megtermelt állati termékek tovább feldolgozását végző élelmiszergyártás, 
ahol a „Vidék íze” érzését kívánjuk tej-és húskészítmények előállítása során átadni a fogyasztóinknak. 

NAGYfA-ALfÖLD KfT. h SZEKToR
1010

6724 Szeged, Cserzy M. u. 11.
Telefon: (36) 30/382-4334 E-mail: szollosi.zsolt@nagyfaalfold.hu

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA III. CSARNoK
305

1119 Budapest, Bartók B. út 105-113.
Telefon: (36) 80/900-365 
Web: www.nak.hu  E-mail: info@nak.hu
Tevékenység: A 2013-ban megalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor 
erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása. A NAK vezető szerepet tölt 
be a nemzeti agrár- és élelmiszerstratégia alakításában és megvalósításában, továbbá a kormányzat első számú szakmai tár-
gyalópartnereként széles körű igazgatási és szolgáltatási közfeladatokat lát el. A NAK tevékenysége során az alapszolgáltatá-
sai (ügyfélszolgálat, ágazati stratégiák kialakítása, együttműködés szakmaközi szervezetekkel és határon túli gazdaszerveze-
tekkel, szakmai egyeztetések szervezése, etikai bizottság működtetése, földbizottsági feladatok ellátása, jogsegélyszolgálat) 
mellett információszolgáltatást is nyújt, falugazdász-hálózatot üzemeltet, szakreferens-hálózatot tart fenn. Hazánk természeti 
adottságai, földje, vízkészlete, éghajlati viszonyai kivételes lehetőségek tárházát jelentik. A kamara egyik legfontosabb 
célkitűzése: biztosítani, hogy ezen lehetőségekkel elsősorban azok élhessenek, akik a hazai értékteremtő munkában és 
az ehhez kapcsolódó közteherviselésben is tevőleges szerepet játszanak. A kollégáink által képviselt tudás nélkül elkép-
zelhetetlen a sikeres kamarai működés. Kollégaként tekintünk tisztségviselőinkre, területi és szakmai szervezeteinkben 
tevékenykedőkre és munkatársainkra. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy kollégáink naprakész szaktudásukkal stabil 
szervezeti keretek közt hatékonyan támogassák tagjaink gyarapodását. Kollégáink értékrendünk alapján elkötelezetten 
tevékenykednek a magyar agrár- és élelmiszergazdaság jövedelmező működéséért. 



40

TÁRSKIÁLLÍTÓ:
GeoNet 2000 Kft.
6630 Mindszent, Téglás u. 15.
Telefon: (36) 30/228-5357 E-mail: droneimaging@gmail.com

NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA III. CSARNoK
305

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI IGAZGATÓSÁG
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17.
Telefon: (36) 80/900-365 
Web: www.nak.hu  E-mail: info@nak.hu

NEoCoNS PLuS KfT. II. CSARNoK
221

1122 Budapest, Goldmark K. u. 3.
Telefon: (36) 1/952-2054 Mobil: (36) 30/862-5691
Web: www.neoconsplus.hu E-mail: info@neoconsplus.hu
Tevékenység: Magyar tulajdonú családi vállalatként immár 10 éve kínálunk hatékony és korszerű megoldásokat az állat-
tenyésztés és a takarmányozás területén. Takarmánykiegészítők és takarmányalapanyagok forgalmazásával és gyártásával 
foglalkozunk, termékpalettánkon helyet kaptak a teljesség igénye nélkül a toxinkötők, a fehérjepótlók, az antioxidánsok, az 
aromák, a savanyítók, a szerves kötésű mikroelemek és az aminosavak. Saját fejlesztésű és gyártású termékeink mellett szak-
mailag elismert nemzetközi cégek termékeit is forgalmazzuk úgy, mint az Adisseo, az Archer-Daniels-Midland és a hozzájuk 
tartózó Wisium, Pancosma és Provit, továbbá az R2Agro. Partnereink teljeskörű és egyedi kiszolgálása érdekében a termékek 
mellé szaktanácsadóink közreműködésével kiegészítő szolgáltatásokat is nyújtunk: pl. egyedi termékek gyártását, takarmány-
receptúrák összeállítását, takarmánytartósítást, multitoxin vizsgálatot stb. Tavaly Kiskunmajsán megépítettük gyártóüzemün-
ket, ahonnan kizárólag ellenőrzött alapanyagokból összeállított termékek kerülnek ki. A rugalmasság és a pontos kiszállítás 
biztosításáért nagy raktárkapacitással rendelkezünk, a kiszállítást részben saját flottával végezzük. Ezzel is segítjük partnereink 
munkáját. Keressen minket bizalommal! NeoCons Plus Kft. - kiegészítjük egymást.

NoVARA CooP KfT. B SZEKToR
401

2316 Tököl, Csépi út 2643/1.
Telefon: (36) 30/195-8876 
Web: www.novara.hu   E-mail: pilisi.andor@fix-net.hu

NoVA-Tox PRofI KfT. f SZEKToR
815

2013 Pomáz, Meselia u. 43.
Telefon: (36) 20/371-7252 Mobil: (36) 70/675-8584
Web: www.novatox.hu  E-mail: info@novatox.hu

Tevékenység: Cégünk neve mára már sokak számára biztosíték és egyben garanciája a kártevőmentes 
környezetnek! Számunkra nincsenek problémák, csak megoldandó feladatok! Cégünk már több mint 
35 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik és az, hogy a Nova-Tox Profi Kft. egy képzett és mára elismert szakembergárda, 
biztosíték arra, hogy a megbízóink igényeihez igazodva, a tökéletességre törekedve lássuk el feladatunkat. Az együttműködés 
sikere megbízóink szerint abban rejlik, hogy rugalmasságunk, gyors alkalmazkodóképességünk, nyitottságunk, maximális 
megbízhatóságunk egyedivé tesz bennünket.

NYÍRVIDÉK MÉDIA KfT. III. CSARNoK
303

4400 Nyíregyháza, Virág u. 22.
Telefon: (36) 70/250-2301 

Web: www.mezolap.hu  E-mail: agrartermelo@gmail.com
Tevékenység: AGRÁRVILÁG - országos agrokulturális magazin, Mezőlap.hu Online Hírportál Csoport.
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oNGo VETTECh KfT. h SZEKToR
1006

2462 Martonvásár, Szent László u. 3.
Telefon: (36) 31/202-0671 Mobil: (36) 70/411-1111, 30/547-4097
Web: www.ongovettech.com/hu E-mail: info@ongovettech.com
Tevékenység: Hordozható. Pontos. Egyszerű. A tenyésztésért felelős szakemberek egyik problémája, hogy az örökítőanyag 
érzékeny a külső tényezőre (pl. tartási körülmények, takarmányozás, hígítás, tárolás, szállítás stb.). Ezek hatására ész-
revétlenül minőségromlás következhet be. Az ONGO, mint hordozható spermabevizsgáló berendezés segítségével az 
örökítőanyag koncentrációja és motilitása a helyszínen szakértelem nélkül, laboratóriumi pontossággal azonnal meghatá-
rozható. Ezen mérési eredmények birtokában ügyfeleink késedelem nélkül olyan döntéseket képesek hozni, amellyel időt 
és pénzt takarítanak meg. Adatpontot hozunk a precíziós állattenyésztésben.

oPuS MARTIS KfT. III. CSARNoK
316

7521 Kaposmérő, Rákóczi u. 49.
Mobil: (36) 30/222-5102 E-mail: kaponya@kapos-net.hu

oTP BANK NYRT. 
II. CSARNoK

219

1051 Budapest, Nádor u. 16.
Web: www.otpagrar.hu   
Tevékenység: Bankként akkor lehetünk sikeresek, ha ügyfeleink is azok. Így amellett, hogy biztosítjuk számukra a céljaik 
eléréséhez szükséges pénzügyi hátteret, egyebek mellett pályázati tanácsadással és a határon túli terjeszkedés szakértelmével 
is segítjük őket.

PANADDITÍV KfT. I. CSARNoK
117

2040 Budaörs, Gyár u. 2/127. 
Telefon: (36) 23/886-940 Mobil: (36) 30/976-7141
    E-mail: pana@panadditiv.hu
Web: www.panadditiv.hu, www.haszonallat.hu
Tevékenység: A Panadditiv Kft. teljes körű megoldásokat kínál az állattenyésztés és a takarmányozás különböző területén 
felmerülő problémákra! Az általunk forgalmazott termékek magas minőséget és kiváló ár-érték arányt képviselnek. Vállala-
tunk a legjobb takarmányadalék-gyártók vezető, hazai forgalmazója. Kiemelt partnerünk az AB Vista: Signis® - a mikrobióma 
kettős aktiválása. Quantum Blue® - újgenerációs fitáz enzim, Econase XT® — NSP enzim, Vistacell - élő élesztő, VistaPre-T 
—szálastakarmány előkezelés. További forgalmazott termékeink a teljesség igénye nélkül. SLOTEN -magas minőségű zsír, fe-
hérje és laktózforrás (Nuklospray és Nuklospray Yoghurt), INNOVAD - por és folyékony készítmények: savanyítók (Novibac, 
Novyrate, Novicid), penészgátlók (Novirnod), toxinkötők (Escent), antioxidánsok (Novinox), pelletragasztó (Novipel), aromák-
édesítők (Cibus, Mellis), KANTERS: itatásos réz és cink-kelátok (Intesti-Fit), ivóvíz higiénia (Aqua-Clean). HYSOLV intercid 
és Interkokask- hatékony fertőtlenítő és tisztítószerek. APC: porlasztva szárított vérplazma és hemoglobin. Továbbá színezők 
(GP Oro), fermentált fehérjekoncentrátumok (EP200, EP100). Saját gyártású, kifejezetten ipari célra kifejlesztett tisztítószerek, 
amelyek a fertőtlenítőszerek  mellett átfogó higiéniás programot kínál a telepek részére: Panaclean Acid, PanaFlush. 2021-től 
telepi fogyóeszközök is elérhetőek kínálatunkban: jelölőkréták, fecskendők, tömegoltók, lábzsák, elletőkesztyű, katéterek, stb. 
Kérjük, látogasson el honlapunkra, ahol termékeinkről bővebb információt talál: www.panadditiv.hu. Termékeink egy részét 
webshopunkban is megvásárolhatja: www.haszonallat.hu  

PANNoNIA BIo ZRT. III. CSARNoK
309

1051 Budapest, Zrínyi u. 16. I/1.  Levélcím: 7020 Dunaföldvár, Sas u. 7. 
Telefon: (36) 1/696-1500  
Web: www.pannoniabio.com   Email: info@pannoniabio.com
Tevékenység: A Pannonia Bio többféle terméket előállító biofinomítót üzemeltet a Tolna megyei Dunaföldváron. A 
biofinomító világszínvonalú termelési eljárásokat alkalmaz, és élen jár az új biomasza-alapú technológiák fejlesztésében 
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is. Az üzem célkitűzései között szerepel a környezettudatosság, a klímaváltozás hatásainak mérséklése. A Duna partján 
található finomító évente több mint 1 millió tonna hazai takarmánykukorica feldolgozásával több százezer tonna fehér-
jében gazdag takarmányt (Pannonia Gold), több mint 500 millió liter bioetanolt és 10 ezer tonna feletti mennyiségű 
kukoricaolajat (Pannonia DCO) termel. Az állati takarmány-összetevők előállítása hozzájárul az európai élelmiszerbizton-
sághoz, míg a Pannonia Bio etanolja - a benzinhez viszonyítva - 70%-kal alacsonyabb üvegházhatást okozó gáz (ÜHG) 
kibocsátása révén védi a környezetet. www.pannoniabio.com; www.pannoniagold.com 

PETER KRÖGER GMBh G SZEKToR 
922

Bloge 4, 49429 Rechterfeld-Visbek, Germany
Telefon: +49 4445-96360 Fax: +49 4445-96366 
 (36) 20/427-4211
Web: www.kroeger-nutzfahrzeuge.de  E-mail: info@kroeger-nutzfahrzeuge.de
Tevékenység: Mi a Kröger Agroliner gyárban nem elégszünk meg a meglévő technikával. Folyamatosan fejlesztjük a 
szállítási járműveinket, hogy a magas minőségű alapanyagokból precíz munkával a széria és az egyedi igényekre gyártott 
járművek újabb generációi álljanak a vásárlóink részére.

PRo BC KfT. III. CSARNoK
313

3532 Miskolc, Böngér u. 3/a.
Levélcím: 8230 Balatonfüred, Csajághy G. köz 3.
Telefon: (36) 20/230-4209 E-mail: probc@probc.hu

PRo-fEED TAKARMÁNYoZÁSI KER. ÉS SZoLG. KfT. II. CSARNoK
222

2161 Csomád, Kossuth L. u. 42.
Telefon: (36) 28/541-031 Fax: (36) 28/541-035
 (36) 28/541-038
Web: www.profeed.hu  E-mail: h.karoly@profeed.hu
Tevékenység: Cégünk közel 22 éve keresi az újszerű innovatív termékeket, szolgáltatásokat, új megoldásokhoz vezető 
utat-utakat:
- Hidrolizált fehérjék: hatékony fehérje emésztés a növekedés kritikus szakaszaiban baromfiknál, és sertéseknél.
- Redutox®:program a gazdasági állatok részére a mikotoxinok által okozott problémák megelőzésére,csökkentésére és 
kezelésére.
- A DIAMOND V Original XP egy fermentációs termék, amely válogatott száraz és nedves gabona magvak összetevői 
valamint sütőélesztő (saccharomyces cerevisiae) felhasználásával és szárításával készül, amely folyamat során az egész 
fermentációs anyagot megszárítják, ügyelve az élesztő összetevők, B vitaminok és más fermentációs tápanyagok épségé-
nek megőrzésére. Hivatalos AAFCO besorolás 96.8
Az élesztő kultúra* egy szárított termék, amely összetételében az élesztőt és azt a táptalajt tartalmazza, amelyen az élesztő 
fejlődött. A szárítás olyan körülmények között történik, amelyben az élesztő megőrzi fermentációs képességét.( Elfogadva 
1957) (GRAS) élelmiszer és gyógyszerbiztonsági minősített termék. Több mint 300 bioaktív anyagot tartalmaz.Felhasz-
nálása: Tejelő tehenészetekben a laktáció első 70 napjában jelentősen növeli a szárazanyag felvételt. A laktáció további 
folyamán javítja a takarmány hasznosulást. Minden állatfaj és kategória takarmányozásában javítja a termelési, immunbio-
lógiai, szaporodásbiológiai – ezáltal gazdaságossági mutatókat. Egyszerű, gyakorlatias felhasználás, gazdasági hatékonyság 
és biztos eredmények teszik a terméket széleskörűen hatékonnyá és elfogadottá világszerte. - Rumen magic: új koncepció 
a tejelő szarvasmarhák szárazanyag felvételének, és a bendő emésztési hatékonyságának fokozására.
- A Culina cup line Szabadalmaztatott és bizonyított technológia amely meleg, folyékony tejpótlót és prestartert biztosit 
a malacoknak.
- Antibiotikum kiváltás: újonnan összeállított, kipróbált koncepciónk a NANOSTOP; NANOCID termékek, melyekkel 
hatékonyan csökkenthető a sertésnevelésben felhasznált antibiotikumok mennyisége.
- Takarmánytartósítás és savanyítás: ProPhorce, ProSid és ProMyr termékcsaládok, saját fejlesztésű technológiával és 
több éves tapasztalattal.
- Új megközelítés a növényi stressz kezelésben Terra Sorb®, AminoQuelant® és Armurox® termékcsaládok.
JELSZAVUNK: „BE GREAT BY INNOVATIONS!” Célunk további innovatív termékek és a meglévő termékcsoportok 
fejlesztése a vásárlók igényei szerint!
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RAIffEISEN BANK ZRT. III. CSARNoK
319

1133 Budapest, Váci út 116-118.
Telefon: (36) 80/488-588 Web: www.raiffesen.hu
Tevékenység: A Raiffeisen Bank  nemzetközi hátterű pénzintézet, amely a lehető legszélesebb termékpalettával és egye-
di, testreszabott konstrukciókkal várja meglévő és jövőbeni partnereit. Elkötelezett agrárfinanszírozó bankként, kiváló 
piac- és áruismerettel, valamint partneri kapcsolatokkal a mezőgazdaság valamennyi szereplőjének nyújtja finanszírozási 
szolgáltatásait - a termelés, értékesítés, kereskedés, feldolgozás és az export területén.

RAKoDÓGÉP KfT. G SZEKToR 
921

5350 Tiszafüred, Pakotay Jósa György út 6.
Telefon: (36) 30/609-0230 
Web: www.rakodogepkft.hu  E-mail: iroda@rakodogepkft.hu

SALVANA KfT. II. CSARNoK
204

1213 Budapest, Mária Királyné útja 207. Levélcím: 7030 Paks, Hidegvölgy u. 1.
Telefon: (36) 30/992-4668 
Web: www.salvana.hu   E-mail: salvana@salvana.hu
Tevékenység: Cégünk 1994 óta segíti azokat az állattartókat, akik előnyben részesítik a minőségi takarmányozást. A Kft. 
a németországi Salvana GMBH által gyártott takarmánykiegészítőket forgalmazza, amelyeket sikerrel használnak a ma-
gyarországi szarvasmarha-, ló-, juh-, sertés- és kutyatartók. Ezek között megtalálhatóak az anyatej helyettesítésére szolgáló 
tejporok, premixek, toxinkötő, vitamin- és ásványi anyag kiegészítők, jutalomfalatok, nyalótálak, tápok, müzlik,stb. Igyek-
szünk a partnereink segítségében lenni és támogatni minden olyan takarmányozási probléma megoldásában, amelyhez 
nem szükséges gyógyszeres beavatkozás, illetve előnyben részesítjük a hiánybetegségek kialakulásának megelőzését. A 
Kft. az évek során többször vett részt az állatkertek tenyésztési-programjainak segítésében különböző szaporodás biológiát 
javító kiegészítőkkel, melyek segítségével több, fogságban nehezen szaporodó állat hozott világra életképes utódokat. 
Termékeink személyesen megvásárolhatók paksi raktárunkban, nagyobb mennyiség esetén kiszállítással, illetve országos 
viszonteladói hálózatunkon keresztül. Minden termék megtalálható webáruházunkban a www.salvana.hu oldalon.

SANo-MoDERN TAKARMÁNYoZÁS KfT. E SZEKToR
703

2949 Csém, Külterület 069/6.
Telefon: (36) 34/556-700 
Web: www.sano.hu  E-mail: sano@sano.hu
Tevékenység: Megoldások a modern takarmányozáshoz és az egészséges növekedéshez! A Sano kiváló minőségű, egye-
di takarmányozási koncepcióba illeszthető termékek széles skáláját kínálja kisüzemi és professzionális állattartáshoz. A 
premixeket, koncentrátumokat, tejpótlókat, állatorvosi- és egyéb kiegészítő termékeket, silózó szereket gazdag beltartalmi 
értékek jellemzik. A Sano takarmányozási szaktanácsadói személyes, partneri és teljes körű tanácsadást adnak mindazzal 
kapcsolatban, amire a gazdálkodók egyéni igényeinek szüksége van. A Sano Agrár Intézet tudományos ismereteiből és 
kipróbált gyakorlati alkalmazásaiból a Sano partnerek azáltal profitálnak, hogy világszerte bevált, piaci know-how-hoz és 
takarmányozási koncepciókhoz kapnak hozzáférést. A Sano termékek kiváló minőségű takarmányokat és kiváló minőségű 
alapanyagokat garantálnak vásárlóiknak. 

SERSIA fARM KfT. III. CSARNoK
311

2009 Pilisszentlászló, Béla király u. 2.
Tel./fax: (36) 26/338-129 Mobil: (36) 20/571-9103
Web: www.sersiafarm.hu  E-mail: info@sersiafarm.hu
Tevékenység: Sersia Farm - intenzív, természetszerű gazdálkodási technológia állattenyésztő és növénytermesztő gazdasá-
gok számára a gazdaságosabb működésért, a talajjavítástól a takarmánytermesztésen és a növényvédelmen át a takarmá-
nyozási megoldásokig.
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SGS huNGÁRIA KfT. III. CSARNoK
323

1124 Budapest, Sirály u. 4. 
Telefon: (36) 1/309-3300 
 (36) 30/537-5379
Web: www.sgs.hu  E-mail: ilona.szolnoki@sgs.com
Tevékenység: Tisztaságvizsgálatok, rakodásfelügyelet, mintavételezések, gázosítás, akkreditált laboratóriumi vizsgálatok, 
zöldség-gyümölcs ellenőrzés. Szántóföldi kísérletek beállítása, talajmintavétel, talaj- és lombvizsgálatok, mezőgazdasági ter-
mékekkel és élelmiszerekkel kapcsolatos egyéb ellenőrzések. Takarmány és élelmiszerbiztonsági rendszerauditok, egyedi 
terméktanúsítások és képzések.

SILoKING MAYER MASChINENBAu GMBh G SZEKToR
904

D-84529 Tittmonig, Kehlstein str. 4.
Telefon: (36) 34/556-700 E-mail: sano@sano.hu
Web: www.siloking.com
Tevékenység: A SILOKING Mayer Maschinenbau GmbH innovatív takarmányozási technológiát gyárt SILOKING már-
kanév alatt, amit Magyarországon a Sano - Modern Takarmányozás Kft. forgalmaz és szervizel. A takarmánykeverő 
berendezéseket nagy gyártási hozzáértéssel állítják elő Németországban a legújabb gyártási technológiáknak megfelelően. 
A termékportfólióban találhatók vontatott és önjáró takarmánykeverő-kiosztó kocsik állattartó telepek részére, valamint 
rögzített keverő- és adagoló rendszerek takarmány központok és biogáz létesítmények részére.

SIMILK KfT. D SZEKToR
606

6800 Hódmezővásárhely, Makói országút 7717/4.
Telefon: (36) 20/319-3296 E-mail: similkbt@gmail.com
Tevékenység: Fejőházi tisztító-, fertőtlenítőszerek, tőgyhigiéniai termékek, lábvégfertőtlenítők forgalmazása, takarmány-
kiegészítők.

SoLARGRouP ENERGY KfT. h SZEKToR
1009

5675 Telekgerendás, Tanya 420.
Levélcím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 42.
Telefon: (36) 20/926-9761 E-mail: info@solargroup.hu
Web: www.solargroup.hu
Tevékenység: Több mint tíz éves tapasztalattal rendelkezünk a napelemes rendszerek szerelésében, cégünk rendkívül 
elkötelezett a zöld energia népszerűsítése mellett. Legyen akár kiserőmű, vagy háztartási méretű napelemes rendszer, 
fontos számunkra, hogy a lehető legjobb áron és minőségben jusson hozzá a nap energiájához. Székhelyünk Békéscsabán 
található, az ingyenes felmérés és ajánlakészítés mellett, a garantáltan megbízható minőséget, valamint az összehangolt 
csapatmunkát, rugalmasságot és a profi szintű problémamegoldást kínáljuk ügyfeleinknek.

STALLPRofI MAGYARoRSZÁG KfT. C SZEKToR
503

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 84.
Telefon: (36) 28/514-485 
 (36) 30/924-9554
Web: www.stallprofi.hu  E-mail: info@stallprofi.hu
Tevékenység: Sertés- és marha tartástechnológiájának forgalmazása. Lekerekített élű beton rácspadló gyártása. 
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STRAuTMANN GÉPGYÁRTÓ huNGÁRIA KfT. G SZEKToR
905

3143 Mátranovák, Szabadság út 51.
Telefon: (36) 32/548-210 Fax: (36) 32/548-214
Web: www.strautmann.com E-mail: info@strautmann-hungaria.com
Tevékenység: Kimagasló technológia, megbízható minőség, hosszú élettartam ez a Strautmann gépek jellemzői. Legyen 
az vontatott vagy önjáró takarmánykeverő-, kiosztó kocsi, szerves trágyaszóró pótkocsi, szecskázó rendfelszedő pótkocsi, 
különféle pótkocsik. Közvetlenül a gyártótól! Mert nekünk nem csak az értékesítés az elsődleges célunk, hanem az, hogy 
megkönnyítsük a gazdák mindennapjait, és segítséget nyújtsunk nekik a hatékony és költséghatékony termeléshez.

SuGÓ-GÉP KfT. G SZEKToR
918

6500 Baja, Teller E. u. 11.
Tel./fax: (36) 79/420-427 E-mail: sugogepoffice@gmail.com
 (36) 30/978-1180 Web: www.sugogepkft.hu
Tevékenység: Gabonatárolók, gabonaszállító gépek, gabonaszellőztetés, takarmánykeverők, takarmánykeverő rendszerek, 
takarmánykeverő kiosztó kocsik, darálók, bálabontók.

SZEGÁNA KfT. 
G SZEKToR

911

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Tel/fax: (36) 62/554-640 Mobil: (36) 30/915-2730
 (36) 30/6252-574 E-mail: szegana1@t-online.hu
Web: www.szegana.hu
Tevékenység: Import mezőgazdasági gépek és alkatrészek kis- és nagykereskedelme. Vetőmag előállítás, termeltetés, forgalmazás.

SZEGEDI TuDoMÁNYEGYETEM MEZőGAZDASÁGI KAR III. CSARNoK
308

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
Telefon: (36) (62) 532-990  
Web: www.mgk.u-szeged.hu  
Tevékenység: Hódmezővásárhelyen az agrároktatásnak több mint 120 éves múltja van, ez a tradíció kötelezi, és meg is  
határozza a Mezőgazdasági Kar képzési jellegét. 
Amit kínálunk: 
∙ gyakorlatorientált képzések, duális és kooperatív formában is 
∙ stabil tudás a változó világban, 
∙ piacképes diploma, 
∙ kedvező kollégiumi elhelyezés, 
∙ ösztöndíjprogram 
∙ külföldi cserekapcsolatok 
∙ ECL nyelvvizsgaközpont. 
Alapképzési szakok (BSc) (nappali és levelező tagozat): 
- Mezőgazdasági mérnöki BSc – duális képzésként is (képzési specializációk: agrárökonómiai, állattenyésztési, kertészeti, 
növénytermesztési); 
- Mezőgazdasági mérnöki BSc angol nyelven (képzési specializációk: agrárökonómiai, állattenyésztési, kertészeti, növény-
termesztési); 
- Vadgazda mérnöki BSc – duális képzésként is; 
- Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc – duális képzésként is. 
Felsőoktatási szakképzési szakok (FOSZ) (nappali és levelező tagozat): 
- Gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés 
- Ménesgazda felsőoktatási szakképzés  
- Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés 
Mesterképzési szak (MSc) (nappali és levelező tagozat): 
- Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc 
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Szakirányú továbbképzési szakok (levelező tagozat) (Felvétel feltétele – diploma): 
- Agrárlogisztikai szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 
- Fenntartható precíziós kertészeti szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak 
- Gyógy- és fűszernövény termesztő és feldolgozó szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési  szak 
- Hivatásos lótenyésztő szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak - Mezőgazdasági értékbecslő szakmérnök/
szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak - Növényvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 
- Precíziós agrárgazdálkodási szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak - Vadgazdálkodási szakigazgatási szak-
irányító szakmérnök

SZER-KÖL KfT. f SZEKToR
802

6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 5.
Telefon: (36) 62/534-566 Fax: (36) 62/534-565
 (36) 70/212-4939
Web: www.karolyszerszam.hu E-mail: szerkolkft@gmail.com
Tevékenység: Fő tevékenységünk mezőgazdasági gépek (elsősorban fűnyírók, fűnyíró traktorok, motoros fűkaszák, rotáci-
ós gépek, láncfűrészek), építőipari gépek (különböző bontókalapácsok, fúrógépek, lapvibrátorok, döngölőgépek, aszfaltvá-
gók, stb.), egyéb szerszámok, kötőelemek értékesítése. Áruházunkban, a Károlyi Vaskerben, 37000 darabos választékból 
több mint 18000 féle termék van raktáron. Partnereink a százat is meghaladó kölcsönözhető gépparkunkból választhat-
nak (pl. party sátrak 400 m2-ig, fúrógépek, vésőgépek, aszfaltvágó, hőlégbefúvó, páramentesítő, stb.) Áruházunkban 
kisgépszervizt is üzemeltetünk: kizárólagos garanciális szervize vagyunk a Dél-Alföldön a Makita, Oleo Mac, MTD és 
Agrimotor gépeknek. A Ferris fűnyíró traktorok kizárólagos Dél-Alföldi képviselete vagyunk!

TALENTIS AGRo ZRT. III. CSARNoK
320

8086 Felcsút, Fő u. 65.  Levélcím: 1062 Budapest, Andrássy út 105.
Telefon: (36) 30/290-4835 
Web: www.talentisagro.hu E-mail: vass.balazs@t-eam.hu
Tevékenység: A Talentis Agro Zrt. egy 100%-ig magyar tulajdonú mezőgazdasági és élelmiszeripari holdingvállalat, amely-
nek leányvállalatai olyan prémium termékeket állítanak elő, amelyek kizárólag hazai gazdálkodásból származnak. Számos 
nagymúltú, történelmi hagyományokra is visszatekintő agráripari vállalat, élelmiszeripari alapanyag és fogyasztási javakat 
termelő üzem található a Talentis Agro Zrt. portfóliójában.

TÁRSKIÁLLÍTÓ:
Gallicoop Zrt.
5540 Szarvas, Ipartelep u. 531/1.
Levélcím: 1062 Budapest, Andrássy út 105.
Telefon: (36) 30/290-4835 E-mail: vass.balazs@t-eam.hu

Viresol Kft.
3271 Visonta, 0158/5 hrsz.
Levélcím: 1062 Budapest, Andrássy út 105.
Telefon: (36) 30/290-4835 E-mail: vass.balazs@t-eam.hu

Kall Ingredients Kft.
5211 Tiszapüspöki, Fehértó part 1.
Levélcím: 1062 Budapest, Andrássy út 105.
Telefon: (36) 30/290-4835 E-mail: vass.balazs@t-eam.hu

Tevékenység: A KALL Ingredients Kft. 100%-ban magyar tulajdonú kukorica feldolgozó vállalat, mely magas hozzáadott 
értékű élelmiszer- és takarmány alapanyagokat állít elő. A Tiszapüspökiben található gyár éves szinten több mint 500 ezer 
tonna GMO-mentes, hazai kukoricát dolgoz fel a legmodernebb, környezetbarát technológiával. Az izocukor termelés 
mellett gyógyszer- és élelmiszeripari alkohol, glükóz, folyékony dextróz és fruktóz, valamint széles körben felhasználható 
takarmány alapanyagok (nedves és száraz CGF, kukorica glutén, kukorica csíra) gyártásával és értékesítésével foglalkozik. 
A KALL Ingredients Kft. kizárólagos alapanyag beszállítója a TRIGO Kft. A kizárólag magyar tulajdonban lévő, 1995-ben 
családi vállalkozásként alapított TRIGO Kft. dinamikus fejlődést követően ma Magyarország meghatározó terményke-
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reskedő és inputanyag értékesítő vállalata. A Társaság az elmúlt 20 évben folyamatosan megbízható partnere a magyar 
termelőknek, évente átlagosan 5000 integrált ügyfelüknek nyújtunk komplett megoldásokat. Országszerte magasan kva-
lifikált, több éves szakmai tapasztalattal bíró területi képviselői hálózattal, évi 800 000 tonna terményforgalommal és 
nagyságrendileg azonos tárolókapacitással, valamint egyéb telephelyi szolgáltatásokkal állnak partnereik rendelkezésére.

TAKARÉKBANK ZRT. D SZEKToR
609

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.
Web: www.takarekbank.hu  
Tevékenység: A Takarékbank önálló agrár üzletágát a Takarékbank Agrárcentrumok képviselik országszerte 6 régióban, 
közel 50 helyen. Birtokmérettől függetlenül szolgáljuk ki a szántóföldi növénytermesztő, állattenyésztő, kertészeti, szőlész-
borászati és élelmiszerfeldolgozó ügyfeleinket. Finanszírozás terén egyablakos kiszolgálással elérhetők a Takarék Csoport 
lízing és faktoring szolgáltatásai is. Elemzőink és szakértő finanszírozóink tudását nem csak bankként biztosítjuk az ágazat 
számára.

TAuRINA-AGRÁR KfT. I. CSARNoK
126

5200 Törökszentmiklós, Sziget dűlő 3. Pf. 40.
Tel./fax: (36) 56/390-082 E-mail: taurina@t-online.hu
 (36) 30/445-4570
Web: www.taurinaagrar.hu  
Tevékenység: DeLaval fejő és tejhűtő gépek teljes körű vevőszolgálata. Háztáji és nagyüzemi DeLaval típusú fejőgé-
pek, számítógépes telepirányítás, komplett technológia, tejhűtő berendezések, állásszerkezetek, pihenőboxok, itatók, 
lekötőszerkezetek, csigák, szállítószalagok gyártása, szarvasmarha tartással kapcsolatos kereskedelmi termékek forgalma-
zása, szerviz, vevőszolgálat.

TARGoNAx KfT. B SZEKToR
410

2142 Nagytarcsa, Csonka J. út 1.
Telefon: (36) 28/920-896 Fax: (36) 28/920-897
 (36) 30/902-0904, 30/430-2296
Internet: www.targonax.hu E-mail: info@targonax.hu

Tevékenység: Fő tevékenységünk targoncák és elektromos csúszókormányos rakodók bérbeadása és értékesítése, melyet 
országos lefedettségű professzionális márkafüggetlen szervizünk támogat. Szolgáltatásaink közé tartozik továbbá kézi eme-
lők és egyéb kiegészítő berendezések értékesítése, valamint emelőgépek vizsgáztatása. Központ: Nagytarcsa M0 autópálya 
keleti szektor, M0-M31 csomópont. Szervizpontok: Budapest, Ajka, Jászberény, Martfű, Pécs, Székesfehérvár, Nyíregyháza.

TEChNoPIG KfT. II. CSARNoK
201

7700 Mohács, Pécsi út 66.
Telefon: (36) 69/510-258 Fax: (36) 69/510-259
Web: www.technopig.hu  E-mail: info@technopig.hu
Tevékenység: Sertéstartás-technológia forgalmazása és gyártása.

TEChNoZoo S.R.L. I. CSARNoK
111

Via Piave 120-35017 Piombino Dese Pd Italy 
Telefon: 00 39 0499350700 Fax: 00 39 0499350701
Web: www.technozoo.it  E-mail: technozoo@technozoo.it
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TELEPELLÁTÓ KfT. II. CSARNoK
220

3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 9. fsz. 1.
Telefon: (36) 30/507-1941 
Web: www.telepellatokft.hu E-mail: telepellato@telepellatokft.hu
Tevékenység: Igyekszünk az állattartásban tevékenykedő valamennyi termelő részére teljes körű ellá-
tást biztosítani. Átfogó megoldásokat kínálunk a tejházi tisztító és fertőtlenítő szerek, a tőgyhigiéniai 
termékek, az állattenyésztési segédanyagok, és a takarmány kiegészítők területén. Portfóliónkat folyamatosan fejlesztjük. 
Igyekszünk innovatív megoldásokat találni partnereink számára. Legfőbb szempontunk a szakmaiság, a korrekt üzleti 
magatartás a személyes kapcsolatok ápolása, amelyet ma már több mint 300 üzletfelünk is visszaigazol, immáron hetedik 
éve. Káli István, tel: 30/507-1941, telepellato@telepellatokft.hu.

ToLNAGRo KfT. II. CSARNoK
229

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146.
Telefon: (36) 74/528-528 Fax: (36) 74/528-530
Központ: (36) 30/33-11-111 Skype: tolnagro.kft
  (36) 30/633-4545 E-mail: info@tolnagro.hu
Ügyelet: (36) 30/22-666-33 Web: www.tolnagro.hu

T-uNIVERZÁL 2001. KER. BT. E SZEKToR
712

6728 Szeged, Kiskert u. 13.
Telefon: (36) 20/4240-236 E-mail: tothmiklos71@gmail.com
Tevékenység: Natúr, préselt gyümölcslevek, és fokhagyma készítmények forgalmazása.

uBM fEED ZRT. II. CSARNoK
216

2085 Pilisvörösvár, Kisvasút u. 1.
Telefon: (36) 26/530-540 Fax: (36) 26/530-541
 (36) 30/900-7956  E-mail: hanna.horvath@ubm.hu
 (36) 30/700-6017  
Web: www.ubm.hu   
Tevékenység: Az UBM Feed Magyarország piacvezető keveréktakarmánygyártó és forgalmazó cége, az UBM Grain a 
legnagyobb hazai gabona- és szójakereskedelmi vállalata. Ez a két magyar tulajdonú vállalkozás meghatározó szereplője a 
magyar és a közép-európai térség takarmányiparának. Tevékenységünket a 25 éves ágazati tudás és tapasztalat, a széles 
és bővülő termékpaletta, az innovatív termékfejlesztés és a széleskörű szerviz támogatja, amelyre alapozva bátran törek-
szünk itthoni piacvezető pozíciónk megőrzésére, továbbfejlesztésére az előttünk álló években is. Térségi tevékenységünket 
szlovákiai és romániai gyáraink termelése és értékesítése mellett a horvát, szerb és más közép-európai piaci értékesítés is 
erősíti. A Szerbiában induló új takarmánygyár beruházásunk ezt tovább fogja javítani, amihez alapanyag- és premix érté-
kesítésünk is nagymértékben hozzájárul. Törekszünk az eddig elért eredményeink továbbvitelére, nemzetközileg is jelentős 
kapacitásaink eredményes hasznosítására partnereinkkel szorosan együttműködve. Csak a fejlődés tarthat bennünket az 
élvonalban, amihez a szakmai tevékenység kiugró teljesítménye szükséges: ezt számos szakmai díjunk is alátámasztja, mint 
a 2014-ben és 2019-ben is elnyert Magyar Állattenyésztés Termék Nagydíjak. 

VADÁSZATI KIÁLLÍTÁS f SZEKToR

Együtt a vadgazdálkodás és a vadászat jövőjéért!
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VALKoN 2007 KfT. G SZEKToR
912

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
Telefon: (36) 76/579-008 Fax: (36) 76/579-009
 (36) 30/955-7687
Web: www.valkon.hu  E-mail: krizsanm@valkon.hu
Tevékenység: Mezőgazdasági gépek és alkatrészek kereskedelme.

VÁRoSKERT GÉPIPARI ÉS KERESKEDELMI KfT. G SZEKToR
903

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a.
Telefon: (36) 23/523-800 Fax: (36) 23/523-801
 (36) 70/622-4717
Web: www.varoskert.hu  E-mail: pavlyas.arpad@varoskert.hu
Tevékenység: ISEKI mezőgazdasági kistraktorok első osztályú japán minőség a legmagasabb technikai színvonalon. Az 
ISEKI Agroline kiváló ár/érték arányú, magas minőségű és megbízható kistraktorokat kínál elsősorban talajművelési 
feladatokhoz. Természetesen a csatlakoztatható számos eszköznek köszönhetően a kompakt és fordulékony, összkerék 
meghajtású kistraktorok egész évben bevethetők kertészetekben, erdőgazdaságokban, lótenyésztő telepeken, stb. A közel 
60 éves traktorgyártási múlttal rendelkező ISEKI gyártómű gépei japánban, a legszigorúbb minőségellenőrzési rendszer 
felügyelete alatt készülnek, a traktorok fő egységei (motor, váltó, hajtómű, stb.) és az adapterek zöme is saját fejlesztésű és 
gyártású. Az ISEKI erősségének azt tartja, hogy komplett rendszerként kínálja összeállításait, és minden feladathoz képes 
megfelelő teljesítményű, felszereltségű alapgépet és saját gyártásból származó eszközöket ajánlani. Az ISEKI Agroline kíná-
latában jelenleg 7 modell szerepel, 18 , 24, 27, 30, 37, 40, 55, 86 és 102 LE-s kivitelben. Mindegyik modell szabványos 
hátsó hárompont csatlakozással és TLT kihajtással rendelkezik, megtalálhatók közöttük hagyományos mechanikus és 
hidrosztatikus hajtású típusok is.

VERBIS KfT. 
G SZEKToR

908

1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E.
Telefon: (36) 1/306-3770 Fax: (36) 1/306-6133
 (36) 30/732-5325
Web: www.verbis.hu  E-mail: v.peto@verbis.hu
Tevékenység: Az AVANT, a DIECI magyarországi márkaképviselete a VERBIS Kft. 1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E., 
Telefon: (36) 1/306-3770, Fax: (36) 1/306-6133, (36) 30/732-5325, Web: www.verbis.hu, E-mail: v.peto@verbis.hu

VITAfoRT ELSő TAKARMÁNYGYÁRTÓ ÉS foRG. ZRT. II. CSARNoK
225

2370 Dabas, Szabadság u. 3.
Telefon: (36) 29/360-155   Fax: (36) 29/362-360
 (36) 30/371-9155  E-mail: vitafort@vitafort.hu
Web: www.vitafort.hu    
Tevékenység: A Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. a közép-európai térség meghatározó takarmányvállala-
ta. A magyar takarmánypiac egyik piacvezető, élenjáró takarmánygyártó és szolgáltató szereplője. Közel egy millió tonna 
késztáppal egyenértékű terméket állít elő, s ezzel Magyarország takarmányellátásának több mint 25%-át koordinálja. In-
novatív gyártmányfejlesztéssel, komplex takarmányozási programokkal és szolgáltatásokkal áll partnerei rendelkezésére a 
versenyképes és a fenntartható állattenyésztésért. Az idén fennállásának 40. évfordulóját ünneplő vállalat több milliárdos 
beruházási programmal készül a következő évtizedekre. Jelentős tapasztalattal és dinamikusan bővülő export tevékeny-
séggel egyaránt jelen van Közép-Kelet Európában, Dél-Kelet Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában. 
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VITERRA huNGARY KfT. II. CSARNoK
226

1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B/14.
Telefon: (36) 1/451-4010  Fax: (36) 1/451-4090
Web: www.viterra.hu
Tevékenység: A Viterra a világ egyik legnagyobb olyan multinacionális vállalata, amely többféle 
természeti erőforrás kitermelését és hasznosítását végzi, és világszerte több mint 50 országban tevékenykedik. A 14 000 
dolgozót foglalkoztató Mezőgazdasági Üzletága meghatározó nemzetközi szinten az agráráruk felvásárlása, kezelése, fel-
dolgozása és forgalmazása terén. A Viterra kereskedelmi tevékenysége megbízható hátteret biztosít a magyar termelők 
számára. A vállalat segítségével a magyar gazdák terményei a világ legtávolabbi tájaira is eljuthatnak és megjelenhetnek 
a világpiacon. A Viterra cégcsoport minőségügyi politikája az általa feldolgozott takarmányok és élelmiszer-alapanyagok 
gyártása során „a farmtól a felhasználóig” szemléletmódot tükrözi. A Magyarországon három tagvállalattal rendelkező 
Viterra a hazai olajos magok kereskedelmének egyik fontos szereplője, valamint gyártási és raktározási tevékenységet 
is folytat. A Magyarországon több, mint 25 éve jelen lévő Viterra Hungary Kft. (www.viterra. hu) gabonafélék, olajos 
magvak, növényolajok és állati takarmány-alapanyagok kereskedelmével, valamint logisztikájával foglalkozik. Regioná-
lisan is jelentős szerepe van Kelet-Közép-Európában, ahol kereskedelmi, logisztikai, termelési bázisokkal rendelkezik. A 
Viterra Növényolajgyártó Kft. (www.viterra.hu) Közép-Európa egyik legnagyobb növényolajgyárát üzemelteti Foktőn. A 
gyár csúcsminőségű növényolajgyártási technológiát alkalmaz a ma elérhető legkorszerűbb berendezésekkel, amelyek 
megfelelnek a legszigorúbb EU-s környezetvédelmi előírásoknak. A környezetkímélő technológia alkalmazásával a gyár-
tás során keletkező minden terméket felhasználnak. A Kalocsához közeli üzemben naponta 2500 tonnát meghaladó 
napraforgót dolgoznak fel; de a rendszer alkalmas repcemag, szójabab és kukoricacsíra feldolgozására is. A termények 
átvételének helyén minden terméket akkreditált harmadik fél általi minőségvizsgálatnak vetnek alá, hogy biztosítsák a 
vevők – akár egyedi – elvárásait is. Foktőn egy dunai kikötőt is üzemeltet, ahol ömlesztett szemes termények be- és kira-
kodása végezhető. A Viterra Logisztikai Kft. (www.viterra.hu) fő célja a magyar gabonapiac raktározási, terménytárolási 
és -kezelési igényeinek kiszolgálása. Telephelyei az ország négy pontján helyezkednek el: Gyomaendrődön, Debrecenben 
és Berettyóújfalun – ezen raktárak összes tárolókapacitása 250 000 tonna. Viterra cégcsoport szolgáltatások: Gabona- és 
olajos magvak kereskedelme. Növényolajgyártás. Állati takarmány-alapanyagok kereskedelme. Raktározás. Gabonafélék 
minőségvizsgálata. Toxinmérés. Terményszárítás és -tisztítás. Mezőgazdasági termények ki- és betárolása. Készletellenőrzés 
.Vasúti rakodás, mérlegelés. Szabad kikötő mezőgazdasági termények berakodására (Foktő).

VuLCANAGRo KfT. 
h SZEKToR

1008

2092 Budakeszi, Arany J. u. 16/5.
Telefon: (36) 70/905-5000 
Web: www.vulcanagro.hu  E-mail: v.laszlo1970@gmail.com

WEBSÉTA - PANoMÉDIA KfT. 

6726 Szeged, Pillich K. u. 15.
Telefon: (36) 70/4310-794 E-mail: info@webseta.hu
Web: www.webseta.hu
Tevékenység: A cég webes tartalom fejlesztéssel foglalkozik már 10 éve. Kiemelt profilja a legújabb megoldások alkal-
mazása és bevezetése, melyekkel a cégek kommunikációját segíti. A magyar piacon vezető szerepet játszanak a virtuális 
séták, 360 fokos földi és légi videók és különleges marketing játékok készítésében. Mindez segíti a cégeket, hogy inter-
netes környezetben tudják magukat valósághűen bemutatni. Ezeket a technológiákat használja többek között a Google is 
az utcanézeteinél körbetekintésre. Jelenleg az országban 16 helyen áll a cég partnerei rendelkezéseire, weboldal készítés, 
fotózás, videózás, légi felvétel és virtuális valóság szolgáltatással. A kiállító jövő standja ezen technológiákból ad kipró-
bálható ízelítőt. A standon megtekinthetőek a jelenlegi és az elmúlt 7 év hódmezővásárhelyi kiállításáról készült virtuális 
séták vr szemüvegekkel is.
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ÁBRAhÁMNÉ SuRINYA MÁRTA

 
6800 Hódmezővásárhely, Nagy András J. u. 17.
Telefon: (36) 30/983-6148
Tevékenység: Helyszínen készített kürtőskalács.

ANA NATuRfARM KfT.

 
8474 Csabrendek, Nyárfa sor 1.
Telefon: (36) 30/620-6314
Tevékenység: Natúrkozmetika.

BABÉJ EDINA E.V.

 
6800 Hódmezővásárhely, Zivatar u. 40.
Telefon: (36) 30/599-7097
Tevékenység: Pálcikás gofri, jégkása popcorn, törökmogyoró 
árusítás.

BALLAI ISTVÁN
2315 Szigethalom, Vosztok u. 11.
Telefon: (36) 70/612-0595
Tevékenység: Vadászruházat, csontból készült termékek.

BETűNET KfT.

 
5600 Békéscsaba, Szent László u. 12.
Telefon: (36) 70/639-1842
E-mail: betunet@betunet.hu
Web: www.csabaibioklinika.hu
Tevékenység: Bihar kincse gyógynövényes, -teakészítő termékek.

BoRDÁS ATTILA

 
3324 Felsőtárkány, Fő út 175.
Telefon: (36) 30/434-7552, 36/434-887
Tevékenység: Pónilovagoltatás.

CZEGLE LÁSZLÓ

 
3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 42.
Telefon: (36) 30/935-3893
Tevékenység: Faműves.

CSABAI ZoLTÁN

 
6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt u. 14/1.
Telefon: (36) 30/911-5543
Tevékenység: Lakásdekoráció.

DoBSA TIBoR

 
6800 Hódmezővásárhely, Róka u. 26.
Telefon: (36) 30/267-6671
Tevékenység: Kistermelői chili készítmények.

DoMoKoS NÓRA

 
5520 Szeghalom, Toldi u. 1.
Telefon: (36) 70/626/8058, 70/7019-177
Tevékenység: Kötéláru, lovasfelszerelés.

ÉVCA NATuRAL KfT.

 
6353 Dusnok, István király u. 59.
Telefon: (36) 20/572-8646
E-mail: evcaszappa@gmail.com
Tevékenység: Kézműves natúr kozmetikumok.

fARKAS fALKA KoMMuNIKÁCIÓ KfT.

 
8683 Somogytúr, Kossuth L. u. 36.
Telefon: (36) 70/424-4421
Tevékenység: Állattenyésztési felszerelések forgalmazása, gyártása.

fEKETE ZSANETT

 
8200 Veszprém, Batthyány u. 19/d.
Telefon: (36) 70/636-4300
Tevékenység: Póló, vadászruházat.

foDoR KÁRoLY

 
2023 Dunabogdány, Ady E. u. 97.
Telefon: (36) 70/331-5250
Tevékenység: Kézzel merített papír, hűtőmágnes, acél ékszer.

GARAI KERÁMIA KfT.

 
6800 Hódmezővásárhely, Könyök u. 29.
Telefon: (36) 62/534-125, (36) 20/4247-338
Fax: (36) 62/534-126
E-mail: info@garaikeramia.hu
Web: www.garaikeramia.hu
Tevékenység: Pöttyös kerámia, saját készítésű.

GARAMVÖLGYI GYuLA

 
6762 Sándorfalva, Sport u. 4.
Telefon: (36) 20/800-5001
Tevékenység: Édesség, aszalt gyümölcs.

Árusok
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GoMBÁR JuLIANNA

 
3580 Tiszaújváros, Kosztolányi u. 35.
Telefon: (36) 30/417-2072
Tevékenység: Parasztingek, öltözékek, kiegészítők.

GYIfKÓ ZSoLT

 
6760 Kistelek, Petőfi u. 37.
Telefon:  (36) 20/9755-285 
E-mail: gyifkozsolt@vipmail.hu, Web: www.gyifkoharness.hu
Tevékenység: Szíjgyártó.

huRGuLY-SZABÓ GYÖRGY

 
5700 Gyula, Budapest krt. 16/a. 3/11.
Telefon: (36) 70/416-2684
Tevékenység: Lufihajtogatás.

KALÁRKA KfT.

 
2051 Biatorbágy, József A. u. 10.
Telefon: (36) 30/317-8788
Tevékenység: Csont- és szarutermékek.

KAMILLÓ ÉS TÁRSA KfT.

 
6726 Szeged, Közép fasor 42.
Tel/fax: (36) 62/432-477, 20/9937-164
E-mail: kamillosaru@gmail.com
Web: www.kamillosaru.hu
Tevékenység: Bőr kézműves saru, szandál, papucs, cipő.

KIS-KÓBI BT.

 
4125 Pocsaj, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: (36) 20/430-9757
Tevékenység: Karikásostor, kulacs, szarukürt, apró áru.

KoNYÁRI SÁNDoR

 
4034 Debrecen, Kiss József u. 39.
Telefon: (36) 30/461-7756
Tevékenység: Rézműves.

KoVÁCS MANufAKTúRA KERÁMIA KfT. 
Kovács Sándor
5400 Mezőtúr, Tulipán u. 2-4.
Telefon: (36) 30/494-5825
E-mail: sales@kovacskeramia.hu
Web: www.kovacskeramia.hu
Tevékenység: Kerámia.

MAJoRoS ZoLTÁN

 
6760 Kistelek, Damjanich u. 45.
Telefon: (36) 70/387-8386
Tevékenység: Fajátékok, kézműves játékok.

MoLNÁR TAMÁS ZSoLT

 
8621 Zamárdi, Akácfa u. 4.
Telefon: (36) 30/648-1237
Tevékenység: Saját készítésű ásvány ékszerek.

NATúR KÉZMűVES KfT.

 
1034 Budapest, Pacsirtamező u. 24-26. III/36.
Telefon: (36) 70/634-6627
Tevékenység: Kézműves szappan, mosószóda, neves bögre.

NÉPMűVÉSZETI KoSÁRfoNÓ BT.
5630 Békés, Kossuth L. u. 24.
Tel./fax: (36) 66/411-237, (36) 30/281-1392
E-mail: bekeskosar@mail.globonet.hu
Web: www.bekeskosar.hu
Tevékenység: Fűzvesszővel fonott termékek.

oLÁh RÓBERT

 
8420 Zirc, Kertész út 5.
Telefon: (36) 30/954-7169
Tevékenység: Egyedi lakás és dekorációs textilek.

PAPP JÓZSEf RÓBERT

 
1141 Budapest, Szugló u. 82.
Telefon: (36) 30/323-3949
E-mail: robertpapp.70@gmail.com
Web: www.ba-bek.info
Tevékenység: Biomágneses gyógytalpbetétek.

PASSA fERENC

 
7570 Barcs, Semmelweis u. 2/a.
Telefon: (36) 20/926-9032 
E-mail: passag@vipmail.hu
Tevékenység: Saját készítésű bőrdíszmű áruk, traktoros pólók.

PATAKI ANDREA

 
6800 Hódmezővásárhely, Hold u. 28.
Telefon: (36) 20/361-6181
Tevékenység: Vegyes aprósütemény.

PÁNYI ÉS TÁRSA BT.

 
6800 Hódmezővásárhely, Nap u. 17.
Telefon: (36) 30/868-6879, (36) 62/245-651
Tevékenység: Fagylalt.

PoLYÁK SZABoLCS

 
5900 Orosháza, Huba u. 7.
Telefon: (36) 70/355-3554
Tevékenység: Mézeskalács, édesség, aszalt gyümölcs.
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PoPoVICS JÁNoS

 
2314 Halásztelek, Bolgárkertész u. 34.
Telefon: (36) 20/950-8968
Web: www.folkrosedesign.hu
Tevékenység: Kalocsai hímzett ruhák.

RE-MA BIo KfT.

 
1085 Budapest, József krt. 69.
Telefon: (36) 70/622-3338
E-mail: remabiokft@gmail.com
Web: www.gyumolcssajtok.hu
Tevékenység: Kézműves reform élelmiszerek.

RÉBELI SZABÓ JÁNoS

 
6800 Hódmezővásárhely, Zivatar u. 14.
Telefon: (36) 20/351-1588
Tevékenység: Szűcs.

RÉVÉSZ KÉSES MűhELY

 
7000 Sárbogárd, Ady E. út 157.
Telefon: (36) 20/497-2695
E-mail: revesz@bicska.hu
Web: www.reveszbicska.hu
Tevékenység: Késes népi iparművész.

RIGÓ KLÁRA

 
6100 Kiskunfélegyháza, Platán u. 8.
Telefon: (36) 30/819-8828
Tevékenység: Gyapjúféléből kézzel varrt kulcstartók, könyvjel-
zők, csatok.

RÓZSA SZILVESZTER

 
6636 Mártély, Jókai u. 8.
Telefon: (36) 30/621-6296
Tevékenység: Fürjtojásból készült házi tészta, füstölt fürjtojás.

SANToS AVILA GASPAR LAuREANo
6800 Hódmezővásárhely, Görbe u. 11.
Telefon: (36) 30/287-3703
E-mail: nagybrigitta62@gmail.com
Web: www.sanaperu.hu
Tevékenység: Neves karkötő.

SIPoS RÓBERT

 
6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 51.
Telefon: (36) 70/409-8580
Tevékenység: Kovász játszóház, péklángos sütés.

SZABADoS JÁNoS

 
3360 Heves, Deák F. út 3.
Telefon: (36) 70/312-4547
Tevékenység: Üvegcsiszolás, gravírozás.

SZABÓ SÁNDoRNÉ

 
6821 Székkutas, III. körzet 77.
Mobil: (36) 30/924-9596
Tevékenység: Kemencés lángos, túrós lepény.

SZAKÁL ÁGNES

 
6800 Hódmezővásárhely, Eke u. 63.
Telefon: (36) 30/999-7186
Tevékenység: Foltvarrás.

SZAKÁL LÁSZLÓ

 
6800 Hódmezővásárhely, Eke u. 63.
Telefon: (36) 62/234-852, 30/253-5868
E-mail: szakal.citera@gmail.com
Web: www.szakal-citera.hu
Tevékenység: Citerák, citerakészítés.

SZAPPANoS ANDRÁS

 
4400 Nyíregyháza, Dohány u. 5.
Telefon: (36) 70/946-9727
Tevékenység: Méz készítmények.

SZILfA 2008 KfT.

 
2364 Ócsa, Kálvin u. 31.
Telefon: (36) 70/315-7946
E-mail: szilfa@szilfa2008.hu, Web: www.szilfa2008.hu
Tevékenység: Fa kézműves termékek.

SZoMBAThY ZoLTÁN

 
2030 Érd, Diósdi út 78.
Telefon: (36) 30/701-8464
E-mail: kesszakuzlet@gmail.com
Web: www.kesszakuzlet.hu
Tevékenység: Kések, bicskák.

T&K PARTY fAMÍLIA KfT.

 
4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. fsz. 41.
Telefon: (36) 30/111-7785
Tevékenység: Fa-, kerámiaáru, békési kosarak.

TARJÁNYI JÓZSEf ISTVÁN

 
6640 Csongrád, Gr. Apponyi A. u. 13.
Telefon: (36) 30/310-3969 
E-mail: tarjanyi.csongrad@gmail.com
Web: www.tarjanyikesek.bolthalo.hu
Tevékenység: Kizárólag saját készítésű zsűrizett bicskák, kések, 
értékesítése.

TÓTh MIhÁLY

 
6000 Kecskemét, Máriahegy 131.
Telefon: (36) 76/480-599, (36) 30/358-8375
E-mail: teszter29@freemail.hu
Tevékenység: Sapkák, kalapok, ajándéktárgy.
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uDVARI JÁNoSNÉ

 
6600 Szentes, Szűrszabó N. I. u. 9.
Telefon: (36) 20/541-4110
Tevékenység: Kézimunka.

VAJNAI RITA/VÁSÁRhELYI VARRÓhÁZ

 
6800 Hódmezővásárhely, Fény u. 3.
Telefon: (36) 30/436-0672
Tevékenység: Vásárhelyi hímzett felsőruházat, kiegészítők.

VALACZKAI fERENC

 
5931 Nagyszénás, Hősök út 14.
Telefon: (36) 30/525-2692

Tevékenység: Ugrálóvárak.

VALI BúToR 

 
6000 Kecskemét, Szinnyei M. P. u. 15.
Telefon: (36) 20/377-4207
Tevékenység: Kerti bútorok.

VARGA ERIKA

 
6900 Makó, Kelemen L. u. 78.
Telefon: (36) 70/605-2020
Tevékenység: Levendulából készült termékek.

VARGA-TÓTh ATTILA

 
6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos u. 21.
Telefon: (36) 20/669-3100
Tevékenység: Kürtőskalács.

VIARTIS 85 BT.

 
6800 Hódmezővásárhely, Vas u. 10.
Telefon: (36) 30/680-3361
Tevékenység: Csokoládé.

VIRÁG MARCELL

 
8630 Balatonboglár, Bem u. 11.
Telefon: (36) 30/855-8175
Tevékenység: Vattacukor és arcfestés.

1. KIVITELEZÉS

Stabil gazdasági háttérrel működő cégünk a régió-
ban a legnagyobb létszámú, magasan kvalifi kált 
szakember gárdával rendelkezik, akiknek profi  
irányításával és a legmodernebb gépek és be-
rendezések alkalmazásával épülnek azon épüle-
tek, amelyek impozáns megjelenésükkel kiemelt 
referenciái tevékenységünknek. 

2. GYÁRTÁS

Cégcsoportunk életében az egyik legmeghatá-
rozóbb lépés volt, mikor megépítettük építőipari 
gyártással foglalkozó üzemeinket. Tulajdonos-
ként EPS hőszigetelőanyag gyárat, alumínium 
nyílászárókat, acél szerkezeteket és asztalosipari 
termékeket gyártó üzemet működtetünk.

3. ÚJHÁZ-CENTRUM BODROGI 
 ÉPÍTÉSI- ÉS BARKÁCSÁRUHÁZAK

A Bodrogi Bau Kft. építőanyagok és barkácster-
mékek forgalmazásával is foglalkozik, mely mára 
már 8 telephellyel, és egy webáruházzal várja or-
szágszerte vásárlóit. Kereskedéseink által forgal-
mazott termékeket saját kivitelezőink is használ-
ják, így naprakész információkkal rendelkezünk 
az anyagok felhasználását, minőségét illetően. 
Építőanyag kereskedéseink hatalmas áruválasz-
tékkal és professzionális hozzáértéssel állnak 
ügyfeleink rendelkezésére. 

4. SZÁLLÁS-KONFERENCIA

A Bodrogi Bau Kft. 2014 szeptemberében adta 
át Makó első négycsillagos szállodáját, a Grand 
Hotel Gloriust, az országban egyedülálló art deco 
stílusban épült és az 1920-as évek nagyvilági 
hangulatát idéző design szállodáját, melyet a mai 
napig nyereségesen üzemeltet. 
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