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DUNAVET-B ZRT. I. CsARNok
109

1126 Budapest, Dolgos u. 2. III. ép. V/19. 
Levélcím: 7020 Dunaföldvár, Ady E. u. 5-9.
Telefon: (36) 75/542-940 Fax: (36) 75/542-941 
 (36) 70/316-5451 E-mail: titkarsag@dunavet.hu
Web: www.dunavet.hu
Tevékenység: Állatgyógyászati termékek (vakcinák, gyógypremixek, injekciós készítmények, vitaminok) exkluzív importja, 
nagy- és kiskereskedelme. Takarmányozási kiegészítők (toxinkötők, zsírok, savanyítók, probiotikumok) importja és nagy-
kereskedelme. Sertés prestarter, starter takarmány panelek importja és kereskedelme. Sertés prestarter, starter takarmány 
előállítása és forgalmazása. Sertés telepre adaptált medikációs- és vakcinázási programok kidolgozása, szaktanácsadás, 
telepi szerológiai profilvizsgálatok alapján.

ED&f mlp hUNgARy kfT. D sZEkToR
605

2000 Szentendre, Harmat u. 16.
Telefon: (36) 30/645-2554  
Web: www.westwayfeedeurope.com E-mail: istvan.szorad@westwayfeed.com
Tevékenység: Nagy múltú, nemzetközi gyártási és kutatásfejlesztési háttérrel rendelkező cég magyarországi leányvállala-
ta, melynek fő tevékenysége a tejelőszarvasmarhák takarmányadagjának cukorpótlása olyan innovatív megoldásokkal, 
amelyek számos tekintetben túlmutatnak a jelenlegi takarmányozási gyakorlaton. Célunk, hogy a folyékony cukorpótlás 
területén a legjobb megoldást nyújtsuk azoknak a telepeknek, amelyek elérendő célnak tekintik a 6% cukor elérését (sza-
ra) a nagytejű tehenek takarmányadagjában. További információkért kérem látogasson meg bennünket a www.edfman.
hu honlapunkon!)

E-gép TáR kfT. g sZEkToR
929

2131 Göd, Jókai M. 11.
Telefon: (36) 30/662-7107  
Web: www.egeptar.hu  E-mail: info@egeptar.hu

Tevékenység: Multione derékcsuklós rakodók, Enorossi mezőgazdasági munkaeszközök, Cams kompakt rakodók és mini 
kotrók, traktorok, adapterek, körmök, vágóélek, szűrők, gumik és alkatrészek forgalmazása.

Epf kfT. 
II. CsARNok
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1074 Budapest, Baross tér 14. I/2.
Levélcím: 9013 Győr, Pf. 1246.
Telefon: (36) 30/722-0916 E-mail: iroda@epfkft.hu

Tevékenység: GMO mentes takarmányok előállításához használható takarmánykiegészítők gyártása, forgalmazása. Fehér-
je emésztést javító, aminosav bomlást csökkentő, ammónia megkötő hatású takarmánykiegészítők gyártása, forgalmazása. 
Folyadéktakarmányok (melasz, glicerin, karbamid) gyártása, forgalmazása. Energiakiegészítők gyártása baromfiak és ser-
tések részére. A takarmányokba bekevert zsírok és olajok emészthetőségét és felszívódását javító adalékanyag gyártása és 
forgalmazása. Porított glicerin, melasz gyártása és forgalmazása.

ERsTE BANk hUNgARy ZRT. III. CsARNok
331

1138 Budapest, Népfürdő 24-26.
Tel: (36) 40/222 222
Web: www.erstebank.hu  E-mail: info@erstebank.hu
Tevékenység: Az Erste Bank Hungary 1997 óta tagja az osztrák Erste Group-nak, amely az első osztrák takarékpénztár-
ként 1819-ben jött létre. 1997 óta a nemzetközi Erste Csoport Kelet-Európa egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójává 
vált, mely 7 országban (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Románia, Magyarország, Horvátország és Szerbia) közel 46 
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500 munkavállalójával 15,8 millió ügyfelet szolgál ki. Magyarországon az Erste Bank a három legnagyobb bank közé 
tartozik ügyfélszám, fiók- és ATM szám alapján. Országszerte 128 fiók, több mint 2000 kártyaelfogadó hely valamint 401 
bankjegykiadó automatáján keresztül áll ügyfelei rendelkezésére. A Erste Vállalati Megoldás globális pénzügyi partner az 
agrárszektorban tevékenykedő vállalkozásoknak.
Legyen szó akár:
- számlavezetési szolgáltatásról,
- finanszírozásról (Mezőgazdasági Támogatások előfinanszírozása, EXIM)
- tranzakciós szolgáltatásokról,
- lízing szolgáltatásokról,
- faktoringról vagy
- EU Iroda – EU pályázati tanácsadásról.
Hagyományosan jó kapcsolatunk van az agrárium szereplőivel és ennek elmélyítésére alapítottuk meg az Agrár Kompe-
tencia Központot és az AgriNetwork-öt. Az Agrár Kompetencia központ az általános szakmai tudásbázis adja, és a meg-
lévő szakismeretek szintetizálásával segíti elő a szektor fejlődését. Egyszerűen: célunk, hogy minél több mezőgazdasági 
vállalkozásnak segítsünk termékeinkkel a sikeressé válásban! Az Erste Agrár Kompetencia Központ szakmai irányítása alá 
tartozó AgriNetwork a „gyorsreagálású”, mobil agrárfinanszírozói szakemberhálózat 2016 első félévének végén, elsősor-
ban a nagy mezőgazdasági termék-előállító térségekben, 9 megyében indult. A Magyar agrárium nekünk is szívügyünk! 
Sőt, több annál: kiemelt stratégiai ágazat. Hiszen minden korábbinál több, sok ezermilliárd forint fejlesztési támogatással 
számolhatnak az iparág résztvevői a 2014-2020-as EU időszakban. A sikeres pályázáshoz viszont elengedhetetlen a stabil 
pénzintézeti háttértámogatás – az Erste pedig pontosan ebben segíthet! Bankunknál korábban is nagy hagyományai voltak 
az agrárfinanszírozási szolgáltatásoknak. Ismerjük a felmerülő igényeket, speciális körülményeket, és ezeknek megfelelően 
alakítjuk ki a szektornak - tehát Önnek - szóló innovatív termékeinket. Ezen termékek (számlacsomagok, hitelek, egyéb 
szolgáltatások) összefoglaló neve az Erste Agro Megoldások. Agrár Kompetencia központunk az általános szakmai tudás-
bázis szerepét tölti be, a meglévő szakismeretek szintetizálásával segíti elő az Erste agrárstratégiájának megvalósulását. 
Legfontosabb feladata az ügyféligények, ügyféltárgyalások, a finanszírozási elképzelések agrárszakmai támogatása – ennek 
érdekében a központ szorosan együttműködik a bank uniós finanszírozású, pályázati lehetőségekkel foglalkozó EU Irodá-
jával is. Bankunk a következő öt évre hatvanmilliárd forintot különít el az ágazat támogatására – mely összeg egy része 
akár az Ön vállalkozását is segítheti! A központ vezetője, Hollósi Dávid agrárközgazdász és kollégái azon dolgoznak, hogy 
a megfelelően összeállított, innovatív szolgáltatáscsomagok révén az Erste neve újra a professzionális pénzügyi partner 
szinonimájává váljon az agrárágazatban. Egyszerűbben: hogy minél több mezőgazdasági vállalkozásnak segítsünk termé-
keinkkel a sikeressé válásban!

EURophARmAVET kfT. III. CsARNok
348

1077 Budapest, Rózsa u. 10-12.
Telefon: (36) 1/413-6240 Mobil: (36) 30/517-8169
Web: www.europharmavet.hu E-mail: europharmavet@europharmavet.hu

Tevékenység: Kiegészítő takarmányok gyártmányfejlesztése, gyártása és kereskedelme, valamint külföldi cégek 
(Phytobiotics GmbH, PATENT CO) termékeinek magyarországi forgalmazása tartozik cégünk profiljába.

fAIR Cow kfT. I. CsARNok
121

6763 Szatymaz, hrsz. 2428
Telefon: (36) 30/326-8431 
Web: www.faircowkft.5mp.eu E-mail: dragossy@vnet.hu

Tevékenység: Extra minőségű holstein-fríz szaporítóanyag forgalmazás. Független tenyésztési szaktanácsadás. Számítógé-
pes állományelemzés, párosítási terv készítés.

fANoN D.o.o.  III. CsARNok
326

42206 Petrijanec, Vladimira Nazora 126., Croatia
Telefon: 00385 42250-381 Fax: 00385 42250-397
 (36) 30/2077-883
Web: www.fanon.hr  E-mail: hungary@fanon.hr

Tevékenység: FANON – A petrijáneci FANON takarmánygyár, az egyik vezető takarmány gyártó cég Horvátországban. Az 
éves kapacitásunk körülbelül 90.000 tonna, amelyből 60.000 tonna kész táp és annak kiegészítői, ezen kívül 30.000 tonna 


