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bunge zrt.  I. Csarnok
127

1134 Budapest, Váci út 33.
Telefon: (36) 1/2376-438 Telefon: (36) 30/389-3731
    E-mail: eva@bunge.com

Tevékenység: A Bunge Zrt. hazánk legnagyobb gyártási kapacitással rendelkező olajosmag-feldolgozó vállalata. A cégcso-
port tagjai Európa mellett gazdasági tevékenységet folytatnak mind az USA-ban, Kanadában, Dél-Amerikában valamint 
Ázsiában is. A Bunge Zrt. fő tevékenysége a magfelvásárlás és feldolgozás mellett az étolaj finomítás és palackozás. Feldol-
gozó tevékenységének központja a Martfűi Növényolajgyár. Itt folyik a főként hazai napraforgó és repcemag feldolgozás-
ból származó nyers és finomított növényi olajok, valamint a takarmányozási célú olajosmag darák előállítása. A martfűi 
gyártású napraforgó ill. 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 33. Telefon: +36 1/237-6400 Fax: +36 1/239-8962
Martfűi Gyár 5435 Martfű, Szolnoki út 201. Telefon: +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 
szabványok alapján. A Bureau Veritas független tanúsító szervezet, amely nemzetközi hálózattal rendelkezik, így biztosí-
tani 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 kirakodást, 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 kereskedelmi 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 szerint lefedi a teljeskörű beltartalmi elemzést és speciális vizsgálatokat is (mikotoxinok, mikrobiológia, 
GMO, peszticidek stb).

CargILL takarmány zrt. b szektor
405

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.
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Ceva-phyLaxIa oLtóanyagtermeLő zrt. I. Csarnok 
115

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. Az állatbetegségek folyamatos 
innovációra ösztönöznek bennünket, hogy sikeresen vívjuk meg a küzdelmet többek között olyan kórokkal, mint a madár-
influenza, a brucellózis vagy a Q-láz. 42 országban vannak leányvállalataink, 13 kutató-fejlesztő központunk, 21 gyártó-
részlegünk és több mint 3500 alkalmazottunk van világszerte. A Ceva-Phylaxia több mint 100 fős csapata mellett a Ceva 
Biomune illetőleg egy kisebb team Japánban dolgozik a jövő innovatív állategészségügyi megoldásain. A Ceva-Phylaxia a 
Ceva S.A. állatgyógyászati csoport kiemelkedő stratégiai bázisaként folytatja a vakcinák kutatását és előállítását, és termé-
kei 95%-át olyan jelentős hústermelő országokba exportálja, mint Brazília, Thaiföld, Kína, Mexikó és Dél-Afrika. A hazai 
teljesítmény elismerése mellett a cég jövőképét is mutatja, hogy 2002 és 2016 között mintegy 50 millió € értékben történt 
beruházás a vakcinagyártó kapacitás növelése érdekében, legújabb üzemünk várhatóan 2017 második felében kezdi meg 
a termelést. A vállalat jelmondata („Együtt, az állategészségügyön túl”) kifejezi azt az elkötelezettséget, amelyet a globális ál-
lategészségügyi 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.

CIb LízIng zrt. III. Csarnok
312

1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Tel./fax: (36) 40/242-242  
Web: www.cib.hu  E-mail: cib@cib.hu

Tevékenység: A CIB Csoporthoz tartozó CIB Lízing mezőgazdasági gépfinanszírozási területe több éve meghatározó sze-
replője a lízingpiacnak, amely az ügyfelek igényeihez igazodó, egyedi lízing konstrukciókkal segít bármely típusú mező-
gazdasági eszköz beszerzésénél. Emellett az ügyfelek számára elérhetőek a CIB Csoport széleskörű banki szolgáltatásai is, 
legyen szó akár testre szabott számlavezetésről vagy finanszírozási megoldásról.

ConCordIa közraktár kereskedeLmI zrt. III. Csarnok
334

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
Levélcím: 1518 Budapest, Pf. 30.
Telefon: (36) 1/456-3400  Fax: (36) 1/456-3406
Web: www.concordia.hu  E-mail: toth.anita@concordia.hu

Tevékenység: A Concordia Közraktár Zrt. tevékenysége a közraktári piacon több mint 20 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, a Művi Üzletág, valamint a Lombardhitelezés. 
A Concordia Zrt. létrehozta leányvállalatát, a Concordia Integrátor Kft.-t egyrészt azzal a céllal, hogy a termelők a terme-
léshez szükséges input anyagokat (vetőmag, műtrágya, növényvédőszer) megvásárolhassák a telepeinken, másrészt, hogy 
a megtermelt gabonák értékesítési csatornáit bővítse. Partnereinknek továbbra is a következő szolgáltatásokat kínáljuk: 
gabonafélék és egyéb áruk raktározása, közraktározás saját és bérelt tárolókban, közraktári jegy kibocsátása, művi köz-
raktározás, közraktári zálogkölcsönnyújtás (lombard hitel), raktárak, tárolók bérbeadása, minőségellenőrzés és vizsgálat, 
minőség tanúsítvány kiállítása, mérlegelés, áruk közúti, vasúti ki- és berakodása, uszály ki- és berakodás, gabonatisztítás, 
szárítás, árukezelés és tárolás, terménykereskedelem, termelési integráció. Mottónk: Az Ön üzleti sikere a mi sikerünk is.

Cont-eCo kerítÉsteChnIkaI kft. d szektor
609

9700 Szombathely, Csaba u. 10/a.
Tel./fax: (36) 94/325-672  E-mail: info@cont-eco.hu
 (36) 30/913-9022  
 (36) 30/677-6139  Web: www.cont-eco.hu

Tevékenység: Elektromos és mechanikus kerítések kivitelezése. Lacme villanypásztorok és Tornado kerítéstermékek for-
galmazása.
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Császárfa.hu kft. h szektor
1006

1115 Budapest, Bártfai u. 49. 
Telefon: (36) 70/391-6768 E-mail: info@csaszarfa.hu
Web: www.csaszarfa.hu
Tevékenység: Shan Tong Császárfa, megbízható minőség megeredési garanciával. 4 évente tüzelő, 8 évente bútorfa, 
újratelepítés nélkül! És díszfának is gyönyörű. Bár több fiatal hibrid császárfa fajta jelent meg napjainkban, a Shan Tong 
Császárfa a hibridek közül nemzetközileg a legrégebben bizonyított fajta, -27 C fok fagyállóságával, a többi császárfa fajhoz 
képest is kiemelkedő gyors fejlődésével, nagyobb szárazságtűrésével, és természetesen - újrasarjadási képességével. Több 
évtizedes múlttal rendelkezik és sok millió fát telepítettek már belőle a világon. Nemzetközileg jól bevált fajta és a császárfa 
összes pozitív tulajdonsága ötvöződik benne.


