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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. A Erste Vállalati Megoldás globális pénzügyi partner az 
agrárszektorban tevékenykedő vállalkozásoknak.
Legyen szó akár:
- számlavezetési szolgáltatásról,
- finanszírozásról (Mezőgazdasági Támogatások előfinanszírozása, EXIM)
- tranzakciós szolgáltatásokról,
- lízing szolgáltatásokról,
- faktoringról vagy
- EU Iroda – EU pályázati tanácsadásról.
Hagyományosan jó kapcsolatunk van az agrárium szereplőivel és ennek elmélyítésére alapítottuk meg az Agrár Kompe-
tencia Központot és az AgriNetwork-öt. Az Agrár Kompetencia központ az általános szakmai tudásbázis adja, és a meg-
lévő szakismeretek szintetizálásával segíti elő a szektor fejlődését. Egyszerűen: célunk, hogy minél több mezőgazdasági 
vállalkozásnak segítsünk termékeinkkel a sikeressé válásban! Az Erste Agrár Kompetencia Központ szakmai irányítása alá 
tartozó AgriNetwork a „gyorsreagálású”, mobil agrárfinanszírozói szakemberhálózat 2016 első félévének végén, elsősor-
ban a nagy mezőgazdasági termék-előállító térségekben, 9 megyében indult. A Magyar agrárium nekünk is szívügyünk! 
Sőt, több annál: kiemelt stratégiai ágazat. Hiszen minden korábbinál több, sok ezermilliárd forint fejlesztési támogatással 
számolhatnak az iparág résztvevői a 2014-2020-as EU időszakban. A sikeres pályázáshoz viszont elengedhetetlen a stabil 
pénzintézeti háttértámogatás – az Erste pedig pontosan ebben segíthet! Bankunknál korábban is nagy hagyományai voltak 
az agrárfinanszírozási szolgáltatásoknak. Ismerjük a felmerülő igényeket, speciális körülményeket, és ezeknek megfelelően 
alakítjuk ki a szektornak - tehát Önnek - szóló innovatív termékeinket. Ezen termékek (számlacsomagok, hitelek, egyéb 
szolgáltatások) összefoglaló neve az Erste Agro Megoldások. Agrár Kompetencia központunk az általános szakmai tudás-
bázis szerepét tölti be, a meglévő szakismeretek szintetizálásával segíti elő az Erste agrárstratégiájának megvalósulását. 
Legfontosabb feladata az ügyféligények, ügyféltárgyalások, a finanszírozási elképzelések agrárszakmai támogatása – ennek 
érdekében a központ szorosan együttműködik a bank uniós finanszírozású, pályázati lehetőségekkel foglalkozó EU Irodá-
jával is. Bankunk a következő öt évre hatvanmilliárd forintot különít el az ágazat támogatására – mely összeg egy része 
akár az Ön vállalkozását is segítheti! A központ vezetője, Hollósi Dávid agrárközgazdász és kollégái azon dolgoznak, hogy 
a megfelelően összeállított, innovatív szolgáltatáscsomagok révén az Erste neve újra a professzionális pénzügyi partner 
szinonimájává váljon az agrárágazatban. Egyszerűbben: hogy minél több mezőgazdasági vállalkozásnak segítsünk termé-
keinkkel a sikeressé válásban!

europharmavet kft. III. Csarnok
348

1077 Budapest, Rózsa u. 10-12.
Telefon: (36) 1/413-6240 Mobil: (36) 30/517-8169
Web: www.europharmavet.hu E-mail: europharmavet@europharmavet.hu

Tevékenység: Kiegészítő takarmányok gyártmányfejlesztése, gyártása és kereskedelme, valamint külföldi cégek 
(Phytobiotics GmbH, PATENT CO) termékeinek magyarországi forgalmazása tartozik cégünk profiljába.

faIr Cow kft. I. Csarnok
121

6763 Szatymaz, hrsz. 2428
Telefon: (36) 30/326-8431 
Web: www.faircowkft.5mp.eu E-mail: dragossy@vnet.hu

Tevékenység: Extra minőségű holstein-fríz szaporítóanyag forgalmazás. Független tenyésztési szaktanácsadás. Számítógé-
pes állományelemzés, párosítási terv készítés.

fanon d.o.o.  III. Csarnok
326

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 
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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 
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
937

1051 Budapest, Arany J. u. 7. 2. em. 22.
Levélcím: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212.
Telefon: (36) 84/510-524 Fax: (36) 84/510-523
 (36) 30/3779-302 E-mail: info@szerviztechnika.com
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.

farmroteCh magyarország kft. g szektor
922

6720 Szeged, Algyői út 98.
Telefon: (36) 62/464-484 E-mail: zoltankiraly@farmrotech.hu
     cluj@farmtech.ro

Tevékenység: A Farmrotech Magyarország Kft. teljes körű állattenyésztési és rakodógép csomagot ajánl önnek: SCHAFFER- 
homlokrakodók, TEAGLE- bálabontó, aprítógépek, GARANT KOTTE - tartálykocsik, CHIODA - pótkocsik és trágyaszórók, 
GOWEIL-körbálázók, bálacsomagolók. SCHAFFER rakodógépek előnyei: akár 30%-kal töb toló-, szakító- és emelőerő, a 
vezetőülésből tökéletes körbelátás és rálátás a munkaeszközre, rendkívüli fordulékonyság, szokatlanul pontos kormányozható-
ság, igény szerinti méretvariációk. A partnereinkkel együtt nagy tapasztalattal rendelkezünk, biztonságos magas szintű eladást, 
javítást és ellenőrzést, cserealkatrész forgalmazást, biztonságos minőségű terméket ajánlunk. Személyre szabott megoldást 
ajánlunk Önnek, amely segít a vállalkozása növekedésében.

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: Cégünk kizárólagos forgalmazója a JYGA Gestal kocatakarmányozási rendszereknek, ezen túl a sertéstartás 
technológia minden területén állunk ügyfeleink rendelkezésére.

fehér-kék belga szmte f szektor
809

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

fItohorm kft. b szektor
422

6500 Baja, Iparos u. 12. 
Telefon: (36) 30/708-1461 E-mail: iroda@fitohorm.hu
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fIX net kft. b szektor
406

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 8.
Telefon: (36) 23/530-492 Fax: (36) 23/312-682 
Web: www.fix-net.hu  E-mail: peter@fix-net.hu

Tevékenység: Ipari tisztítóberendezések és kézi takarítóeszközök forgalmazása, szervizelése 23 éve. Hideg- 
és melegvizes magasnyomású mosók, habosítók, tömlődobok, ipari porszívók, seprő- és súroló automaták, 
gőzzel tisztító gépek, istállóhűtés, kültéri klíma, hidraulikatömlő-gyártás.

flIegl abda gépgyártó kft. g szektor
915

9151 Abda, Pillingerpuszta
Telefon: (36) 96/553-503 Fax: (36) 96/553-317 
Web: www.fliegl.com  E-mail: doniz.pali@fliegl.hu

Tevékenység: Mezőgazdasági pótkocsik, tartálykocsik, szervestrágyaszórók,  adapterek gyártása és forgalmazása.

foCusynergy mezőgazdaságI termék forgalmazó kft. III. Csarnok
354

2040 Budaörs, Gyár utca 2
Telefon: (36) 23/880 712 Fax: (36) 23/880 713 
Web: www.agrosolution.hu E-mail: janos.levente@agrosolution.hu

Tevékenység: Az AGROSOLution GmbH & Co. KG értékesítő partnereként a FOCUSYNERGY Kft. tevékenységét a 
kompromisszumot nem ismerő védelem, az értékes energiatartalékok támogatása és azok kihasználása fémjelzi.Öröm 
számunkra, hogy 2011-től generál importőrként forgalmazhatjuk az AGROSOL liquid szabadalmaztatott terméket, mely 
iránt a világon Amerikától Zimbabwéig óriási az érdeklődés. Az immár 40 országban elérhető, innovatív „új trágyázási 
technológia” a jövő két legfontosabb piacán, a mezőgazdaság és a táplálkozás területén egyre meghatározóbb pozíciót 
tölt be! A mezőgazdaságra új kihívások várnak. A bio-trágyázás, a természeti erőforrások védelme, a hozamnövelés, a 
minőség optimalizálása és az egészséges növényi fejlődés mind a folyamatosan bővülő, új mezőgazdaság kiemelt témái. 
Az AGROSOL liquid ideje elérkezett, az új elvárások megalapozzák a CO2- trágyázás jövőjét. A tények teszik hihetővé az 
elképzelhetetlent: a kísérleti eredmények és a hosszú távú vizsgálatok világszerte igazolják az AGROSOL hatását. Utun-
kon konzekvensen továbbhaladunk, biztosítjuk a terméshozamot és kiváló indulási feltételeket nyújtunk a növényeknek. 
Bízunk benne, hogy hamarosan termékeink lelkes felhasználójaként üdvözölhetjük. Tartson velünk, és legyen aktív részese 
e fejlődési folyamatnak!

forro-plast kft. 
III. Csarnok

330

4273 Hajdúbagos, Ady Endre u. 68.
Telefon: (36) 70/319-4140 Fax: (36) 22/780-418
 (36) 70/907-4444 E-mail: forroplastkft.@gmail.com 

Tevékenység: Forro-Plast - TERMÉNY felvásárlás - TERMÉNY kereskedelem. Mezőgazdaság a Mi Munkánk - mert Érde-
mes Velünk! Felvásárlási tevékenységünk országos - Folyamatosan egész évben PIACI ÁRON vásárolunk Repcét - Nap-
raforgót - Kukoricát - Gabonát és egyéb szántóföldi terményeket! Miért Mi? - Mert ... Üzletvitelünk alapja a Kölcsönös 
BIZALOM és MEGBÍZHATÓSÁG - TAPASZTALAT ! Gyors, Pontos Teljesítés. Keressen Bennünket! Hívja TERMÉNYVO-
NALUNKAT: +36-70/319-4140, E-mail: forroplastsro@gmail.com, forroplastkft@gmail.com

galamb józsef mezőgazdaságI szakképző Iskola         h szektor
1007

6900 Makó, Szép u. 2-4.
Telefon: (36) 20/335-5213 E-mail: galambj.szakma@gmail.com


