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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
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opal média és kommunikáCió bt.  iii. Csarnok
303

1149 Budapest, Angol u. 34.
Telefon: (36) 30/1816-101 Mobil: (36) 20/314-5377
Web: www.agroinform.hu E-mail: barkoczi.bernadett@agroinform.com
Tevékenység: Agroinform.hu: Magyarország mezőgazdasági portálja!
- Naponta friss szakmai hírek, cikkek, tudósítások
- Gazdafórum - gyakorlati tapasztalatok első kézből
- Piactér ingyenes apróhirdetés-feladással, több, mint 96.000 ajánlattal
- Mezőgazdasági időjárás előrejelzés

országos mesterséges termékenyÍtŐ zrt. i. Csarnok
113

2100 Gödöllő-Nagyremete, 081/15 hrsz.
Levélcím: 2100 Gödöllő, Pf. 74.
Telefon: (36) 20/368-1110 Fax: (36) 28/430-449
 (36) 30/943-1059  E-mail: s.matyas@omtrt.hu
 (36) 30/4458-440 Web: www.omtshop.hu

Tevékenység: OMT Zrt. - 1960 óta a hazai állattenyésztés talpköve. Szarvasmarha, sertés szaporítóanyag termelés, forgal-
mazás; szarvasmarha, sertés, baromfi, juh-kecske, nyúltartás eszközök forgalmazása; fejőgépek és alkatrészek forgalmazá-
sa; ló és lovas felszerelés forgalmazása; cseppfolyós nitrogén, biológiai minta és nitrogén tárolók forgalmazása.
www.omtshop.hu; www.omtrt.hu; www.omtlabtech.hu

orvia magyarország kft. 
iii. Csarnok

307

6346 Sükösd, Szántópuszta 0537/48 hrsz.
Telefon: (36) 20/253-0884 E-mail: timea.rakoczi@orvia.hu

Tevékenység: Az ORVIA MAGYARORSZÁG KFT. víziszárnyas tenyésztéssel foglalkozik. Saját 
tulajdonú 3 db állattartó telepünkön mulard szülőpár állományokat termeltetünk. Éves kibocsájtásunk 2,5 millió napos 
gácsér, melyeket magyarországi partnerek felé értékesítünk. Emellett nagyszülőpár fokozatban az ORVIA francia tenyésztő 
központ pekingi kacsa, szürke lúd és fehér lúd fajtáit tartjuk és termeltetjük további telepeinken. Cégünk alkalmazotti lét-
száma 85 fő, utolsó éves árbevételünk 1,5 Mrd Ft. Szigorú higiéniai és járványvédelmi szabályokat tartunk be telepeinken 
a stabil állategészségügyi hátterű naposállat előállítása érdekében. Partnereinkkel való kapcsolatainkban törekszünk a 
hosszútávon fenntartható, mindkét fél számára előnyöket jelentő együttműködésre. Célunk a folyamatos fejlődés az infra-
struktúrát és a szakmai munkát tekintve is. Önmagunkkal szemben támasztott magas szintű elvárásainknak a folyamatos 
fejlődés képességével tudunk megfelelni. Hiszen tudjuk, hogy mindig lehet jobb! Jól képzett, megbecsült, elkötelezett mun-
katársakkal dolgozunk, akik szakmai fejlődését személyre szabott tervek mentén támogatjuk. Szenvedélyesen szeretjük a 
szakmánkat!

otp bank nyrt. 
ii. Csarnok

218

1051 Budapest, Nádor u. 16.
Telefon: (36) 1/666-666  Mobil: (36) 70/902-6350
Web: www.otpbank.hu   E-mail: wohnere@ext.otpbank.hu

Tevékenység: Az OTP Bank számos egyedi megoldást kínál a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások számára, ezzel 
járulva hozzá üzleti elképzeléseik sikeres megvalósításához. Agrárfinanszírozási szakértőink készséggel állnak rendelkezésükre.

panadditÍv kft. i. Csarnok
118

2040 Budaörs, Gyár u. 2/127. 
Telefon: (36) 23/886-940 Fax: (36) 23/886-941
 (36) 30/976-7141 E-mail: rita.pataki@panadditiv.hu
Web: www.panadditiv.hu, www.takarmanyadalekok.hu, www.ivovizhigienia.hu


