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mjf kft. D szektor
610

2100 Gödöllő, Antalhegyi u. 56.
Telefon: (36) 28/512-777 Fax: (36) 28/419-624
 (36) 30/474-1306 E-mail: mjf@mjf.hu
Web: www.mjf.hu

Tevékenység: Száraz, gabona alapú takarmányok kezelése: gabonaszárítás, tárolás, keverékkészítés, a tápok lefogadása, 
kiosztása, kietetése. Takarmány/gabonatároló silótornyok, takarmány/gabonaszállító csigák, spirálos és korongos takar-
mány behordó rendszerek. Könnyűszerkezetes állattartó épületek. Baromfi-, sertés- és nyúl tartástechnológia. Trágyakom-
posztálók. Eurosilos Sirp, Mec-Zoo, Scolari, Contro Fratelli, Freetech, L.C. és Sperotto márkák képviselete.

mkb bank zrt. D szektor
606

III. csarnok
309

1056 Budapest, Váci u. 38.
Telefon: (36) 1/327-8600 E-mail: mkb@mkb.hu
Web: www.mkb.hu

Tevékenység: MKB Pénzügyi Csoport - Partner az agrárfinanszírozásban! Az MKB Bank, az MKB Euroleasing és az MKB 
Consulting Kft. az MKB Pénzügyi csoport tagjaként a 2018-as évben is fontos partnerként tekintenek az agrárvállalkozá-
sokra. Biztos pénzügyi háttérrel, szakértő hozzáértéssel és teljes agrárportfólióval segítik őket az Európai Uniós és hazai 
fejlesztési pályázatok elkészítésében. Az MKB Bank vállalati üzletágán belül életre hívott MKB Agrárpartner központ a 
mezőgazdaságot ismerő és értő pénzügyi partnerként támogatja az agrárvállalkozások létrejöttét és működését. Tapaszta-
lata és szaktudása, a tradíciókat szem előtt tartó és egyúttal innovatív szemlélete a magyar termelők és agrárvállalkozások 
jövőjének fontos meghatározója lehet. Szívügyünk az agrárium.

társkIállító:
mkb-euroleasing autólízing zrt.
1134 Budapest, Lőportár u. 24.

multIva magyarország kft. g szektor
930

1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
Telefon: (36) 30/638-1079 
Internet: www.multiva.hu  E-mail: witzl.tamas@multiva.hu

Tevékenység: A Multiva Magyarország Kft. a finn Multiva munkagépek importőre és országos forgalmazója. Termékpalet-
tánkon magágykészítő kombinátorok, könnyű szántóföldi kultivátorok, függesztett és vontatott rövidtárcsák, mechanikus 
és pneumatikus vetőgépek, szántóföldi cambridge hengerek találhatók.

murray grey tenyésztők egyesülete f szektor
805

7400 Kaposvár, Horgász utca 21.
Telefon: (36) 30/4911-940 E-mail: info@murraygrey.hu

nagIsz mezőgazDaságI termelő és szolgáltató zrt. I. csarnok
111

4181 Nádudvar, Fő út 119.
Telefon: (36) 54/525-512 Fax: (36) 54/525-555
Internet: www.nagisz.hu  E-mail: titkarsag@nagisz.hu

Tevékenység: A Nagisz Zrt. által integrált termelés felöleli a teljes mezőgazdasági vertikumot. Az ipari- és takarmánynö-
vények termesztésétől, premix keverék-takarmánygyártás és értékesítés, állattenyésztés (sertés, tejhasznú szarvasmarha, 
pulyka, tyúk) és az élelmiszer feldolgozáson át az értékesítésig. Bemutatkozik: a tyúktenyésztés, pulykatenyésztés, a takar-
mányipari főágazat, és a sertéstartás technológiaértékesítés.



47

natur agro hungárIa kft. III. csarnok
317

2164 Váchartyán, Fő út 133.
Levélcím: 1038 Budapest, Papírgyár u. 58-59.
Telefon: (36) 1/250-3415 Mobil: (36) 20/374-3575
Web: www.naturah.hu  E-mail: info@naturah.hu

Tevékenység: Célzott tápanyag-utánpótlási megoldások talajnak, növénynek. 2002-ben alakult vállalkozásunk saját fejlesz-
tésű díjnyertes, környezetbarát termékei segítenek abban, hogy a terméseredményeket maximalizálni tudjuk. Saját kutatás-
fejlesztéssel, gyártással és kiszállító csapattal rendelkezünk. Országos lefedettségű tanácsadói hálózattal segítjük a gazdál-
kodókat az egyedi, célzott, gazdára, területre, kultúrára szabott technológia kialakításában. Termékeink: NATUR MICRO 
termékcsalád: szerves talajtrágya, talajkondícionáló. NATUR PLASMA: az első hazai gyártású élőalgás biostimulátor . 
NATUR ACTIVE: 13 tápelemes nagydózisú lombtrágya, makro-, mezo-, mikroelemekkel 15 év eredményei igazolják, 
hogy a kémiai megoldások mellett, ezek a természetes biológiai megoldások egyensúlyban, együtt, magas terméseredmé-
nyeket hoznak. Hozzájárulnak továbbá ahhoz is, hogy termőföldjeinken még unokáink is eredményesen tudjanak gazdál-
kodni. Hisszük, hogy természetesen jövedelmezőbb! Keresse területileg illetékes tanácsadónkat. Információ: facebook.
com/naturagrohungaria, www.naturah.hu 

nemzetI agrárgazDaságI kamara f szektor
801

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.
Telefon: (36) 80/900-365 

Web: www.nak.hu  E-mail: info@nak.hu
Tevékenység: A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 2013 márciusában jött létre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) legfontosabb feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor hatékony képviselete, erősítése, valamint a magyar termé-
kek versenyképességének javítása itthon, illetve a nemzetközi piacokon. A NAK vezető szerepet tölt be a nemzeti agrár- és 
élelmiszer-stratégia alakításában és megvalósításában, továbbá a kormányzat első számú szakmai tárgyalópartnereként 
széles körű igazgatási és szolgáltatási közfeladatokat lát el. A NAK tagjai versenyképességének növelését folyamatosan 
bővülő szolgáltatási kínálattal segíti. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 3 fő szektoron belül 9 szakmai osztályba rendezve 
tartja nyilván tagjait. A NAK tevékenysége során az alapszolgáltatásai (ügyfélszolgálat, ágazati stratégiák kialakítása, együtt-
működés szakmaközi szervezetekkel, együttműködés határon túli gazdaszervezetekkel, szakmai egyeztetések szervezése, 
Etikai Bizottság működtetése, földbizottsági feladatok ellátása, jogsegélyszolgálat, jogszabályok véleményezése) mellett 
információszolgáltatást is nyújt; falugazdász hálózatot üzemeltet, szakreferens hálózatot tart fenn. A NAK térítésmentes 
szolgáltatásként tagjainak online kalkulátorokat, online keresőket, területmérést, gazdálkodási naplót, biztosításközvetítést 
kínál, míg térítés ellenében a tápanyag-gazdálkodási terv készítés, a pályázati tanácsadók hálózata, a felnőttképzés, a terü-
letmérés, valamint az energetikai audit, de akár kedvezményes telekommunikációs szolgáltatás is igénybe vehető.

nemzetI élelmIszerlánc-bIztonságI hIvatal (nébIh) D szektor
611

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Levélcím: 1537 Budapest, Pf. 407.
Telefon: (36) 1/336-9000 
Web: www.portal.nebih.gov.hu E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
Tevékenység: A NÉBIH a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként az egész országban felügyeli az élelmi-
szerlánc-biztonságot, a termőföldtől az asztalig, illetve küzd az élelmiszerhamisítás és a feketegazdaság ellen. A hivatal 
egyik fő célja, hogy a vásárlók biztonságos, kiváló minőségű és lehetőleg hazai élelmiszereket vásárolhassanak. Ezért 
folyamatosan fejleszti laborjait és szakemberei tudását. Szintén fontos célkitűzés, hogy a hivatal folyamatosan tájékoztatja 
a vásárlókat az élelmiszerbiztonsági kockázatokról és megelőzésük lehetőségeiről, például a bevásárlás, tárolás, elkészítés, 
maradékfelhasználás szabályairól. A hatósági intézkedések mellett a NÉBIH mindent megtesz, hogy az ellenőrzésekből 
fakadó információkat összegyűjtse, feldolgozza és érthetően kommunikálja a lakosság felé, ezzel segítve az élelmiszerlánc-
bíztonságot. További információért látogasson el a http://portal.nebih.gov.hu oldalra.
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négy-habók kft. h szektor
1011

1051 Budapest, Október 6. u. 14. I/2a.
Levélcím: 5231 Fegyvernek, hrsz. 0115/4.
Telefon: (36) 20/954-5101  E-mail: negyhabok@gmail.com

Tevékenység: Cégünk állattakarmányok kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. Fehérjehordozók: napradara, szójadara, 
DDGS. Alaptakarmányok: búza, kukorica. Cégünk a következő szolgáltatások nyújtásával is foglalkozik: hegesztés, alumínium, 
saválló, szénacél hegesztés. Pótkocsik lakatosmunkái, talajművelő eszközök, kerítés, kapu, korlátgyártás, szerkezetacél gyártás.

nItrogénművek zrt. III. csarnok
345

8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
Telefon: (36) 88/620-100 Fax: (36) 88/620-102
 (36) 30/386-7959 E-mail: radics.dora@nitrogen.hu
Web: www.genezispartner.hu  nrt@nitrogen.hu

Tevékenység: A Nitrogénművek Zrt. a Bige Holding csoport tagjaként teljes Genezis műtrágyaválasztékkal, vetőmaggal, nö-
vényvédő szerrel, kertészeti termékekkel és terménykereskedelmi szolgáltatással áll a termelők szolgálatára.

noran technologIes g szektor
949

6065 Lakitelek, Bocskai u. 1.
Telefon: (36) 30/601-3161 
Web: www.norantech.hu  E-mail: info@norantech.hu

Tevékenység: Több mint egy éve alakult a NorAn Technologies és ez idő alatt máris a harmadik mezőgazdasági munkagép-
család kifejlesztésével büszkélkedhet. Először egy folyékony műtrágya injektáló, majd egy vetőkultivátor — és ezt követően 
az Agromas Expón a Pro Cutter 3 méteres aprító henger debütált a NorAn Technologies kínálatában. Emellett kínálatunkban 
megtalálhatóak egyedi igényre szabott aprító hengertestek, amelyek a már meglévő cambridge hengerek profiljainak helyére 
szerelhetőek. Továbbá egyedileg tervezett és gyárott ékgyűrűs, STS (u profilos) és DD hengerekek is megtalálhatóak nálunk, 
amit egyéni igényekre szabva szállítunk. Termékeinkről több információt a www.norantech.hu webldalon talál. 
Bővebb információ és rendelés: 06-30/601-31-61, info@norantech.hu  

norma nyomDász kft. III. csarnok
358

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 10.
Telefon: (36) 62/244-499 Fax: (36) 62/241-249
Web: www.norma.hu  E-mail: info@norma.hu

oDIsys bt. g szektor
906

6000 Kecskemét, Könyves K. krt. 109.
Telefon: (36) 76/507-814 Mobil: (36) 70/5879-117
Web: www.odisys.hu  E-mail: info@odisys.hu

Tevékenység: Mezőgazdasági és kommunális gép és alkatrész kereskedelem. Kínálatunkban megtalálhatók a Goldoni, 
Solis, John Deere erőgépek, Grillo parkápoló és kiskertészeti gépek. Moro Aratri talajművelőgépek, Nobili permetezők és 
szárzúzók, BFM, Arrizza és Campagnola ültetvényápoló gépek, Sicma talajmarók, ásógépek, ágaprítók, szárzúzók, Lemken 
talajművelő gépek.

oláh épületgépészetI kft. g szektor
909

2118 Dány, Tavasz u. 7/a.
Telefon: (36) 70/6197-248 E-mail: lzsuzsa@gepeszet.eu


