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ISV HÚSTERMELÉST SZERVEZŐ ZRT. I. CSaRnok
102

1012 Budapest, Logodi u. 34/a
Levélcím: 1525 Budapest, Pf. 73.
Telefon: (36) 1/489-7062 Fax: (36) 1/489-3186
 (36) 30/6944-909 E-mail: arendasneisv@gmail.com

Tevékenység: Magyarország legnagyobb sertésintegrátora. Takarmánygyártás és forgalmazás, sertés és baromfi tartástech-
nológia, tenyésztés, ISV-Pannonhibrid, kereskedelem, szaporodásbiológia, állategészségügy, szaktanácsadás.

k&H bank ZRT. III. CSaRnok
301

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.

kaLMáR MoToR kfT. b SZEkToR
415

6728 Szeged, Algyői út 58.
Telefon: (36) 20/934-8085 E-mail: info@kalmarmotor.hu

Tevékenység: Cégünk 1982-ben indult, kezdetben motorok szervizelésével és azok alkatrészeinek kereskedésével fog-
lalkoztunk. 1992 óta van szerződéses kapcsolatunk a YAMAHA márkával és látjuk el a régióban a YAMAHA márka-
képviseletet, szerviztevékenységet. A YAMAHA termékeken belül foglalkozunk új motorkerékpárok, vízi termékek (csó-
nakmotor, jet-ski), Atv négykerekű quadokkal is. 2010 óta üzemel a telephelyünkön autó szerviz, hatósági műszaki és 
eredetvizsgaállomás. A Yamaha termékforgalmazás mellett széles kínálatot tartunk bukósisak, motoros ruházati termékek-
ből. Az új motorok mellett használt motor kereskedéssel, hitelügyintézéssel is állunk vásárlóink rendelkezésére.
TáRSkIáLLíTó:
nRG Car kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.  
Telefon: (36) 70/633-0438 E-mail: eszter.fekete@nrgcar.eu

kaLo-pELLET EnERGy kfT. G SZEkToR
917

6300 Kalocsa, Martinovics u. 15.
Telefon: (36) 30/9555-349 Fax: (36) 78/465-923
    E-mail: biopellet.nagy@gmail.com

Tevékenység: Mintegy 30 éves gyártási és értékesítési tapasztalattal készítünk darálógépeket, roppantógépeket, tápkeverő 
berendezéseket, szállítócsigákat, granuláló és pelletálló berendezéseket, kis és közepes farmergazdaságok számára.

kaL-SySTEM IpaRI, kERESkEdELMI ÉS SZoLGáLTaTó kfT. G SZEkToR
945

6500 Baja, II. kerület 404/58.
Telefon: (36) 79/428-138  E-mail: ertekesites@kalsystem.hu
 (36) 30/2064-680 Web: www.kalsystem.hu

Tevékenység: Takarmány tároló-szállító-daráló-keverő-granuláló rendszerek tervezése, kivitelezése.
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k.bÉLa kfT. III. CSaRnok
357

1213 Budapest, Tihanyi út 35.
Levélcím: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 38.
Telefon: (+36) 30/758-8367  Fax: (36) 1/4255-058
Web: www.kbelakft.hu   E-mail: info@kbelakft.hu
         www.markhu.hu
Tevékenység: 1213 Budapest, Tihanyi út 35., Telephelyek: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 38., 6000 Kecskemét, 
Belső-Szegedi út 18/b., Telefon: (+36) 30/758-8367, E-mail: info@kbelakft.hu
Cégünk 1992 óta áll partnereink rendelkezésére. Felszerelt szervizgépkocsikkal rendelkezünk, gyakorlott felkészült kol-
légákkal. Szervízhálózatunkat bővítettük, hogy rugalmasabb, árban kedvezőbb, előre kiszámolható és megszokott kiváló 
minőségű szolgáltatást tudjunk nyújtani ügyfeleink részére. Tevékenységi köreink: Légkompresszorok (új, használt) érté-
kesítése az egyik legnagyobb légkompresszor gyárnak, a MARK-nak a képviseletében. Ezen felül, karbantartás, javítása 
típus függetlenül, igény esetén akár csereberendezést is biztosítunk. Vákuumszivattyúk, légfúvók, értékesítése, a D.V.P. 
Olaszországi gyár képviseletében. Vállalunk karbantartást, és javítást, igény esetén beszámítunk használt berendezést. 
Építünk léghálózatot, engedélyeztetünk légtartályt, forgalmazunk jó minőségű ipari tisztítószereket.

kC-bÉkÉS kfT. G SZEkToR
911

5600 Békéscsaba, Felsőnyomás Tanya 428.
Telefon: (36) 30/409-1634 Tel/Fax: (36) 66/445-111
 (36) 30/685-0039 E-mail: g.gabor@kcbekes.hu
Web: www.kcbekes.hu
Tevékenység: Zetor, Novotnyi csúszókormányos rakodó, Lemken szántóföldi gépek, Strautmann takarmánykeverő kiosz-
tó, Fella szálas takarmány betakarítás, Gaspardo-Machio munkagépek, Oros adapterek, Tornum (svéd), Deluxe (amerikai) 
szárítók és silótárolók.

kEHoSZ kfT. H SZEkToR
1005

6728 Szeged, Fonógyári út 13. Pf. 560.
Telefon: (36) 30/908-0636 E-mail: mail@kehosz.hu

kEMIn HUnGaRy kfT. I. CSaRnok
112

1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.
Telefon: (36) 1/275-4190 Fax: (36) 1/391-7250
Web: www.kemin.com  E-mail: veronika.csepeli@kemin.com

Tevékenység: A Kemin több mint fél évszázada elkötelezett az alkalmazott tudományok iránt az életminőség javítása érde-
kében. Globális vállalatként naponta 3,8 milliárd embert ér el termékeivel. A Kemin elhivatott az egészséggel kapcsolatos 
termékek, élelmiszerek és takarmányok minőségének, biztonságának és hatékonyságának javításáért, hogy elegendő 
élelmiszer állhasson az egyre növekvő populáció rendelkezésére és juthasson erőforrás a rászorulók számára is. Küldeté-
se a takarmányiparban partnerei igényeinek és elvárásainak teljesítése a gazdaságos termelés érdekében. A Kemin által 
javasolt termékek és takarmányozási megoldások az alábbi alapértékek mentén csoportosíthatók:
Biztonság – antimikrobiális szerek, penészedésgátlók, mikotoxinkötők, antioxidánsok
Hatékonyság – enzimek, abszorpciónövelők, védett aminósavak és vitaminok
Állategészségügy – aktív mikrobiális szerek, probiotikumok, az emésztőrendszer egészségének fenntartására szolgáló termékek.

kÉSZEnLÉT ZRT. 
G SZEkToR

954

8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Telefon: (36) 89/510-180  Fax: (36) 89/510-189
Web: www.keszenlet.hu  E-mail: keszenlet@keszenlet.hu

Tevékenység: Állattenyésztési és növénytermesztési gépek forgalmazása, szervize és karbantartása, építészeti beruházások, 
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istállótechnológiai és fejéstechnológiai beruházások. Faresin takarmánykeverő-kiosztó kocsik, Faresin Handlers teleszkó-
pos rakodógépek, Pichon szervestrágyaszórók és hígtrágya szippantók, udvari rakodók, Dairymaster fejéstechnológia, 
Serap tejhűtők, Agrotel istállótechnológia, Jourdain nyakbefogók, pihenőbokszok, Veneroni trágyakezelés, Techno íves 
szerkezetek, Bobman almozók, Climair 50 lucernabála szárító, Hypred mosó-, fertőtlenítő szerek, Agromilk fejés- és hűtés-
technológiai alkatrészek, Chapron villanypásztorok, Vink lábfürösztők.

TáRSkIáLLíTó:
agrár pláza Mezőgazdasági Gépalkatrész kereskedelmi és Szolgáltató kft.
5900 Orosháza, Török Ignác u. 26.  
Telefon: (36) 30/228-2769 E-mail: szollar.szabolcs@agrarplaza.com

kÉT-kaTa kfT. 
G SZEkToR

927

2118 Dány, Zöld út 20.
Tel./fax: (36) 28/465-053 Fax: (36) 28/700-650
 (36) 30/202-3410 E-mail: info@ketkata.hu
Web: www.ketkata.hu
Tevékenység: Cégünk a Kubota márka kizárólagos hazai forgalmazójaként japán gyártmányú Kubota fűnyírók, kompakt 
traktorok, mezőgazdasági erő- és munkagépek értékesítésével és szervizelésével foglalkozik Magyarország teljes területén. 
Tevékenységünk az alkatrészek forgalmazását is magába foglalja.

kISkUnSáGI nEMZETI paRk IGaZGaTóSáG f SZEkToR
810

6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.
Tel./fax: (36) 76/482-611  Fax: (36) 76/481-074

TáRSkIáLLíTó:
bükki nemzeti park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 4.  Telefon: (36) 30/277-4750

kISMETáL 
f SZEkToR

812

5051 Zagyvarékas, Fekete L. u. 82.
Telefon: (36) 20/556-1990 Fax: (36) 56/490-248
Web: www.kismetal.hu  E-mail: info@kismetal.hu

Tevékenység: Állattartási eszközök gyártása és forgalmazása. Szarvasmarha-, juh-, lótartástechnológia: körbálaetetők, 
szénarácsok, etető-itatóvályúk, válogatókarámok, nyakbefogók, kezelőkalodák, mérlegek, borjúóvodák, bárányóvodák, 
elletőboxok, állatfelhajtók, lóboxok.

kokofERM kfT. II. CSaRnok
202

3231 Gyöngyössolymos Csákkői út 10.
Tel./fax: (36) 37/370-892 Mobil: (36) 30/965-11083
Web: www.kokoferm.hu  E-mail: kokofm@t-online.hu, kokofermkft@t-online.hu
Tevékenység: LALLEMAND cég LALSIL nagy koncentrációjú silóstartereinek kizárólagos magyarországi forgalmazása és 
szaktanácsadása. Növényfajtánkénti, szárazanyag tartalom és aerob stabilitás szerinti speciális termékpaletta (Lalsil CL HC, 
Lalsil Fresh HC, Lalsil DRY HC, Lalsil PS HC, Lalsil BIOGAS). Siló takarási rendszerhez időtálló takaró zsákok értékesítése.

kond-Coop kfT. G SZEkToR
901

5555 Hunya, Petőfi u. 5.
Tel./fax: (36) 66/532-700 Mobil: (36) 30/6336-452
Web: www.kirovec.hu  E-mail: info@kirovec.hu
Tevékenység: A Kond-Coop Kft. forgalmazza a Kirovec traktorokat és a PromAgro munkagépeket. Kiváló minőség-meg-
bízható teljesítmény, tartós szerkezet.
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konCEnTRáLT TEjű fajTák TEnyÉSZTŐ EGyESüLETE E SZEkToR
705

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

konTRopoRT MUnkaüGyI SZERVEZŐ ÉS SZoLG. kfT. III. CSaRnok
311

6723 Szeged, Tarján széle 4/a.
Telefon: (36) 62/489-394  Fax: (36) 62/998-424
Web: www.kontroport.hu E-mail: info@kontroport.hu

köCkERLInG GMbH & Co kG MaGyaRoRSZáGI kÉpVISELET G SZEkToR
908

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 12.
Telefon: (36) 30/298-0274  
Web: www.koeckerling.de E-mail: jens.michels@koeckerling.com

Tevékenység: Köckerling: talajművelés és vetés felsőfokon. Szántóföldi kultivátorok (grubberek), tárcsás boronák és vető-
gépek német precizitással és minőséggel 1955 óta a tudatos mezőgazdászoknak!

köRöS-MaRoS nEMZETI paRk IGaZGaTóSáG f SZEkToR
807

5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Telefon: (36) 66/313-855 E-mail: kmnp@kmnp.hu
Web: www.kmnp.hu

kUHn CEnTER MaGyaRoRSZáG kfT. G SZEkToR
936

6000 Kecskemét, Búzakalász u. 20.
Telefon: (36) 76/500-460 Fax: (36) 76/500-461
 (36) 30/945-8528
Web: www.kuhncenter.hu E-mail: info@kuhncenter.hu

Tevékenység: A Kuhn Center Magyarország Kft. a Kuhn mezőgazdasági munkagépek hivatalos forgalmazója Magyarországon.
TáRSkIáLLíTó:
agrofórum kft.
2120 Dunakeszi, László köz 10. 
Telefon: (36) 70/378-0901 
Web: www.agroforum.hu E-mail: kosztolanyi.attila@agroforum.hu

Tevékenység: Az Agrofórum immáron 28. éve - hazánk legrégebbi havi mezőgazdasági szaklapjaként - tájékoztatja a 
magyar gazdálkodókat a legújabb technológiákról, kutatásokról, gyakorlati tudnivalókról. Évente 12 havi és 5 hóközi 
extra lapszámunk jelenik meg, melyeket alapvetően az 50 hektár feletti igényes családi gazdálkodók, valamint a közepes 
és nagygazdaságok, ill. azok döntéshozó szakemberei olvasnak. Az 5 extra lapszám közül a januáriban gyümölcster-
mesztéssel, a februáriban olajos növényekkel és szójával, a márcíusiban kalászosokkal, az áprilisiban szőlőtermesztéssel, 
míg a decemberi extrában pedig a kukoricával, e kultúrák termesztéstechnológiai kérdéseivel foglalkozunk. Szaklapunk 
mellett immár 4. éve a nagy mezőgazdasági kiállitásokhoz igazodva kiállítási lapunkat, az Agrofórum Online Magazint 
(AFOM) is megjelentetjük, melyben szaklapunkból és online portálunkból közlünk érdekes és figyelemfelkeltő cikkeket 
a kiállítások látogatóközönsége számára. 2014 szeptemberében indult, és azóta hónapról hónapra egyre több látogatót 
vonz az Agrofórum Onlíne agrárportál, ahol egyedi szakmai cikkeken, növényvédelmi előrejelzéseken, szaktanácsadáson, 
terménypiaci információkon, időjárás-előrejelzésen kívül friss mezőgazdasági híreket, továbbá érdekes blogbejegyzéseket 
is olvashatnak a gazdálkodók. 


