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solaragro kft. g szektor
939

6000 Kecskemét, Szent László krt. 31.
Telefon: (36) 30/9678-381 E-mail: burany@solarker.hu

sole-mizo zrt. b szektor
410

6728 Szeged, Budapesti út 6.
Telefon: (36) 70/338-8520 E-mail: krisztina.bagi@solemizo.bonafarm.hu

stalltechnik ing. brÄuer gmbh ii. csarnok
217

Levélcím: 1016 Budapest, Zsolt u. 9. 1. em. 2.
Telefon: 0043 7252 73853 Fax: 0043 7252 75435
 (36) 20/575-9036 E-mail: gabor.bonczok@braeuer.cc
Web: www.braeuer.cc
Tevékenység: Szarvasmarha-, sertés-, ló tartástechnológiát gyártó és forgalmazó cég. Etetőberendezések, trágyatechnoló-
gia, állásszerkezetek, telepi management, tartástechnológia, technológiai tervek, országos szervizhálózat.

strautmann gépgyártó hungária kft. g szektor
905

3143 Mátranovák, Szabadság út 51.
Telefon: (36) 32/548-210 Fax: (36) 32/548-214
 (36) 20/2251-151
Web: www.strautmann.com E-mail: info@strautmann-hungaria.com
Tevékenység: Kimagasló technológia, megbízható minőség, hosszú élettartam ez a Strautmann gépek jellemzői. Legyen 
az vontatott vagy önjáró takarmánykeverő-, kiosztó kocsi, szervestrágyaszóró, szecskázó rendfelszedő kocsi, különféle 
pótkocsik. Közvetlenül a gyártótól! Mert nekünk nemcsak az értékesítés az elsődleges célunk, hanem az, hogy megköny-
nyítsük a gazdák mindennapjait, és segítséget nyújtsunk nekik a költséghatékonyabb termeléshez.

sugó-gép kft. g szektor
950

6500 Baja, Teller E. u. 11.
Tel./fax: (36) 79/420-427 E-mail: busaz@t-online.hu
 (36) 30/978-1180 Web: www.sugogepkft.hu
Tevékenység: Gabonatárolók, gabonaszállító gépek, gabonaszellőztetés, takarmánykeverők, takarmánykeverő rendsze-
rek, takarmánykeverő kiosztó kocsik, darálók, bálabontók.

szabit kft. g szektor
919

4440 Tiszavasvári, Kossuth út 39.
Telefon: (36) 42/275-988  E-mail: szabitkft@t-online.hu
Tevékenység: Szabit Kft. - Mérhetően opitmális. Cégünk több profillal rendelkezik: 
mezőgazdasági gépek elektronikai javítása 1996-tól, mezőgazdasági gépek motor 
optimalizálása, JD turbo activator javítás, WTS kombájn sarokoszlop szervizelés, 
javítás (kijelző, cos, ccc, stb.), Vadestad kijelző javítás, Itarchi permetező javítás, 
New Holland tx kombájn CPU panel panel javítás, motor, váltó, központi vezérlők javítása (ecu, bcu,gpc).
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szal-agro kft. g szektor
924

3527 Miskolc, Sajó út 4.
Telefon: (36) 46/505-624 Fax: (36) 46/509-023
Web: www.szalagro.hu   E-mail: info@szalagro.hu

Tevékenység: Elsősorban minőségi lengyel mezőgazdasági gépek kereskedelme országszerte, illetve mezőgazdasági gépek 
szervizelése, alkatrész ellátása, valamint vetőmag, műtrágya és növényvédő szerek értékesítése.

szegána kft. 
g szektor

928

6791 Szeged, Dorozsmai út 143.
Telefon: (36) 62/554-640 Fax: (36) 62/554-640
 (36) 30/6252-574 E-mail: szegana1@t-online.hu
Web: www.szegana.hu
Tevékenység: Import mezőgazdasági gépek és alkatrészek kis- és nagykereskedelme. Vetőmag előállítás, termeltetés és 
forgalmazás.

szegeDi tuDományegyetem mezŐgazDasági kar iii. csarnok
310

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15., Pf. 79.
Telefon: (36) 62/532-990 Fax: (36) 62/532-991
Web: www.mgk.u-szeged.hu E-mail: to@mgk.u-szeged.hu
Tevékenység: Hódmezővásárhelyen az agrároktatásnak több mint 120 éves múltja van, ez a tradíció 
kötelezi, és meg is határozza a Mezőgazdasági Kar képzési jellegét. Amit kínálunk: gyakorlatorientált 
képzések, stabil tudás a változó világban, piacképes diploma, kedvező kollégiumi elhelyezés, külföldi cserekapcsolatok.

Alapképzési szakok (BSc) (nappali és levelező tagozat): Mezőgazdasági mérnöki BSc – duális képzésként is (képzési spe-
cializációk: agrárökonómiai, állattenyésztési, kertészeti, növénytermesztési). Mezőgazdasági mérnöki BSc (angol nyelven) 
(képzési specializációk: agrárökonómiai, állattenyésztési, kertészeti, növénytermesztési).Vidékfejlesztési agrármérnöki BSc  
– duális képzésként is. Vadgazda mérnöki BSc.

Felsőoktatási szakképzési szakok (FOSZ) (nappali és levelező tagozat): Ménesgazda felsőoktatási szakképzés. Mezőgazda-
sági felsőoktatási szakképzés. 

Mesterképzési szak (MSc) (nappali és levelező tagozat): Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc.

Szakirányú továbbképzési szakok (levelező tagozat) (Felvétel feltétele – diploma): Agrárlogisztikai szakmérnök. Gyógy- és 
fűszernövény termesztő és feldolgozó szakmérnök. Mezőgazdasági értékbecslő szakmérnök. Növényvédelmi szakmérnök. 
Vadgazdálkodási szakigazgatási szakirányító szakmérnök.

szent istván egyetem agrár- és gazD. tuD. kar iii. csarnok
359

5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
Telefon: (36) 20/824-6674  E-mail: krajcsovicz.magdolna@gk.szie.hu

szerencsejáték zrt. D szektor
604

1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Telefon: (36) 1/201-6777 Fax: (36) 1/201-3726
Web: www.szerencsejatek.hu E-mail: mundi.erzsebet@szerencsejatek.hu

Tevékenység: A Szerencsejáték Zrt. által forgalmazott termékek: Ötöslottó, Hatoslottó, Skan-
dinávlottó, Puttó, Kenó, Joker, Luxor, Eurojackpot játékok, Tippmix, Totó, Góltotó, Kincsem Plusz fogadások és kaparós 
sorsjegyek árusítása. Keresse lottózónkat a rendezvény területén a D szektorban!
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szer-köl kft. b szektor
424

6800 Hódmezővásárhely, Károlyi u. 40.
Telefon: (36) 62/534-566 Mobil: (36) 70/212-4939
Web: www.karolyivasker.hu E-mail: szerkolkft@gmail.com

Tevékenység: Fő tevékenységünk mezőgazdasági gépek (elsősorban fűnyírók, fűnyíró traktorok, motoros fűkaszák, rotáci-
ós gépek, láncfűrészek), építőipari gépek (különböző bontókalapácsok, fúrógépek, lapvibrátorok, döngölőgépek, aszfaltvá-
gók, stb.), egyéb szerszámok, kötőelemek értékesítése. Áruházunkban, a Károlyi Vaskerben, 37000 darabos választékból 
több mint 18000 féle termék van raktáron. Partnereink a százat is meghaladó kölcsönözhető gépparkunkból választhat-
nak (pl. party sátrak 400 m2-ig, fúrógépek, vésőgépek, aszfaltvágó, hőlégbefúvó, páramentesítő, stb.) Áruházunkban 
kisgépszervizt is üzemeltetünk: kizárólagos garanciális szervize vagyunk a Dél-Alföldön a Makita, Oleo Mac, MTD és 
Agrimotor gépeknek. A Ferris fűnyíró traktorok kizárólagos Dél-Alföldi képviselete vagyunk!

szögi istván e.v. mg. gépgyártó g szektor
920

6135 Csólyospálos, Barátság u. 1.
Telefon: (36) 77/486-231 Mobil: (36) 20/4343-669
Web: www.ekegyartas.hu E-mail: info@ekegyartas.hu
Tevékenység: Ekegyártás. Ágyekék, váltvaforgó ekék 2-5 fejesig, mélyforgató ekék 80 cm szántásmélységig.

takarék csoport iii. csarnok
344

1122 Budapest, Pethényi köz 10.
Telefon: (36) 20/393-8178 E-mail: fodor.katalin@tbank.hu

taurina-agrohóD mezŐgazDasági, ker. és innovációs kft. 
i. csarnok

128

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 160.
Tel./fax: (36) 62/534-000 
 (36) 30/207-8455 E-mail: taurina.agrohod@vnet.hu
Tevékenység: A Taurina-Agrohód Kft. a DeLaval Kft. kizárólagos képviseletét látja el Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Nóg-
rád és Pest megye területén. Tevékenységi köre: szaktanácsadás, fejő- és tejhűtő berendezések forgalmazása, szerelése, 
szervizelése és szarvasmarhatartás technológiai eszközeinek forgalmazása.

technopig kft. ii. csarnok
201

7700 Mohács, Pécsi út 66.
Telefon: (36) 69/510-258 Fax: (36) 69/510-259
Web: www.technopig.hu  E-mail: info@technopig.hu

Tevékenység: Sertéstartás-technológia forgalmazása és gyártása.

technozoo s.r.l. iii. csarnok
333

Via Piave 120-35017 Piombino Dese Pd Italy 
Telefon: 00 39 049-9350700 E-mail: technozoo@technozoo.it
Web: www.technozoo.it

tekro hungary kft. 
ii. csarnok

224

8162 Küngös, Thury major 1130. hrsz.
Telefon: +420 24102211  Telefon: +421 918414074
    E-mail: j.szakacs@tekro.hu


