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Tevékenység: A LOGOSOL a fafeldolgozás területén alkalmazott egyedi gépeket és szolgáltatásokat fejlesztő és forgalma-
zó Svédországi központú vállalat. Innovatív és megfizethető áru megoldásainkkal már több mint 20 éve észrevehetően 
megváltoztattuk az erdőgazdálkodás és famegmunkálás arculatát. Termékeink egyszerű tervezésükről, megbízhatóságukról 
és hatékonyságukról ismertek. Termékeink és tartozékaink moduláris jellege azt jelenti, hogy a vásárlóink az üzleti vál-
lalkozásuk növekedésének megfelelő ütemben könnyen továbbfejleszthetik a tőlünk vásárolt eszközeiket. A 65 országban 
jelenlévő, a termékek választékában és a nyújtott szolgáltatásokban legszélesebb kínálat globális vezető szerepet biztosít 
számunkra az iparágunkban. Kérjük, szánjon rá időt, és ismerje meg a vállalatunkat! 

magtár termeltető KeresKedelmi Kft. g szeKtor
923

5000 Szolnok, Kombájn u. 2.
Telefon: (36) 56/510-030 Fax: (36) 56/510-033
Web: www.magtarkft.hu  E-mail: marketing@magtarkft.hu
        www.ontozes-magtarkft.hu  magtar@magtarkft.hu

Tevékenység: A szolnoki székhelyű MAGTÁR Kft. közel 30 éve foglalkozik mezőgazdasági gépek forgalmazásával, pót-
alkatrész-ellátással, valamint az értékesített gépek teljes körű szervizelésével. A vállalat alapítása óta minőségi termékek 
forgalmazását és megbízható szolgáltatás nyújtását tűzte ki célul. Mindig fontos szempont volt a mezőgazdasági termelők 
egyedi igényeinek figyelembe vétele. Ez a szemléletmód és értékrend határozza meg az üzleti stratégiáját és mindenna-
pi munkáját. Fő törekvése a gazdálkodókkal és a beszállítókkal kialakított hosszú távú, bizalmon alapuló kapcsolat. A 
MAGYAR Kft. 2016. decemberétől a STEYR traktorok egyetlen hivatalos, közvetlen gyártói kapcsolattal és ezáltal teljes 
terméktámogatással rendelkező hazai forgalmazója. A CNH cégcsoporton belül a STEYR traktorok PRÉMIUM kategóriájú 
termékek, melyek a mai kor követelményeinek mindenben megfelelnek és a fejlesztésekben pedig élen járnak. A traktorok 
forgalmazása mellett a MAGTÁR Kft. kiemelt hangsúlyt fektet a magas színvonalú szerviz-és alkatrészellátásra is. A gazdák 
teljes körű kiszolgálását a Magtár Kft. országosan kiépített szervízhálózata, több mint negyed évszázados agrárgép-piaci ta-
pasztalata és területi képviselőinek szaktudása teszi lehetővé. A MAGTÁR Kft. munkatársainak szakértelmére a szántóföldi 
öntözés terén is számíthat. A vállalat számos öntözési beruházásban vett részt, a néhány gépből álló kisebb beszerzésektől 
az egészen nagy, több száz hektáros öntözésfejlesztési projektekig. A MAGTÁR Kft. mára az egyik legnagyobb öntözőgép 
forgalmazóvá nőtte ki magát Magyarországon. 

magyar aKvaKultúra és Halászati szaKmaKözi szervezet f szeKtor
814

1115 Budapest, Ballagi Mór utca 8.
Telefon: (36) 1/355 7019 Mobil: (36) 30/3613685
Web: www.magyarhal.hu E-mail: iroda@magyarhal.hu

Tevékenység: 2017-ben két szervezet egyesülésével megalakult a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet, 
rövidített nevén: MA-HAL, melynek általános célja, hogy javítsa Magyarország területén a hal termékpálya szereplőinek 
a versenyképességét, ellássa a halászati és akvakultúra ágazat szakmai érdekképviseletét, hosszú távon elősegítse a hazai 
haltermelés fenntarthatóságát, elérje a halgazdálkodási tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megíté-
lését. A MA-HAL szorosan együttműködik az FM-mel, a MOHOSZ-szal és a NAK-kal. A XXV. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezõgazda Napokon a hazai halfaunát bemutató 22.000 literes óriásakváriummal és halas kóstolóval várjuk a kedves 
érdeklődőket.

magyar állattenyésztőK szövetsége f szeKtor
806

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: (36) 30/206-0800  E-mail: masz@t-online.hu

magyar cHarolais tenyésztőK egyesülete f szeKtor
802

3525 Miskolc, Vologda u. 3.
Telefon: (36) 46/412-265 

 (36) 46/506-763 E-mail: info@charolais.hu
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magyar cuKor zrt. iii. csarnoK
335

7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14.
Levélcím: 1112 Budapest, Budaörsi út 161.
Telefon: (36) 1/309-1101  Fax: (36) 1/247-1143
 (36) 30/387-4982

Web: www.koronascukor.hu E-mail: henriett.simonnagy@agrana.com

Tevékenység: Melasz alapú takarmányok legolcsóbban a Kaposvári Cukorgyárból. A Magyar Cukor Kaposvári Cukorgyá-
rában precíziós adagolással teljes automatizálás mellett állítjuk elő a melasz alapú folyékony takarmánykeveréket, melye-
ket MelaMix márkanéven forgalmazunk. A melaszon kívül további értékes komponensek, mint a magas energiatartalmú 
takarmányglicerin és a kiemelkedő fehérjetartalmú koncentrált élesztővinasz bekeverésére is van lehetőség. A termékekbe 
kizárólag hazai cukorrépából előállított ellenőrzött minőségű és stabil összetételű melasz kerül. A célunk, hogy a melasz 
alapú takarmányokat a lehető legrövidebb ellátási láncon jutassuk el a végső felhasználókhoz, kiiktatva minden közbülső 
elemet, mely az ellátási láncot drágává és alacsony hatékonyságúvá teszi. Hosszútávon ezzel garantáljuk partnereink részé-
re a magas ár-érték arányú termékválasztékot.

magyar export-import banK zrt. iii. csarnoK
352

magyar exporthitel biztosító zrt.
1065 Budapest, Nagymező u.46-48.
Telefon: (36) 1/374-9100 Fax: (36) 1/269-4476
 (36) 1/374-9200        (36) 1/269-1198
Web: www.exim.hu  E-mail: exim@exim.hu

Tevékenység: A Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt álló Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a 
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) célja, hogy gazdaságpolitikai ösztönző eszközként támogassa a hazai exportáló vál-
lalkozásokat, elősegítve a munkahelyek megőrzését, a foglalkoztatás növekedését és a magyar exportkapacitások bővülését, 
különös tekintettel az agráriumban tevékenykedő termelő és feldolgozó vállalkozásokra. Az integrált keretek között működő 
Bank és Biztosító látja el Magyarországon az exporthitel-ügynökségi feladatokat, melyet OECD és uniós keretek szabályoznak, 
azzal az alapvető célkitűzéssel, hogy elősegítsék a magyar áruk és szolgáltatások külpiacokon történő értékesítését.

magyar fajtatiszta sertést tenyésztőK egyesülete c szeKtor
506

7400 Kaposvár, Zárda u. 12.
Telefon: (36) 82/512-203 Fax: (36) 82/512-204
 (36) 30/288-3551 E-mail: eicher.jozsef@mfse.eu

magyar juHtenyésztőK és KecsKetenyésztőK szöv. d szeKtor
602

1134 Budapest, Lőportár u. 16. Levélcím: 1242 Budapest, Pf. 365.
Telefon: (36) 1/412-5030 Fax: (36) 1/412-5031

Web: www.mjksz.hu  E-mail: iroda@mjksz.hu

magyar lótenyésztőK országos szövetsége f szeKtor
811

1134 Budapest, Lőportár u. 16. Levélcím: 1245 Budapest, Pf. 1080.
Telefon: (36) 1/412-5010  Fax: (36) 1/412-5011

Web: www.mlosz.hu  E-mail: info@mlosz.hu

magyar mezőgazdaság Kft. i. csarnoK
101

1141 Budapest, XIV. ker. Mirtusz u. 2.
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Telefon: (36) 1/470-0411 Fax: (36) 1/470-0410
 (36) 30/600-8358 E-mail: mmg@magyarmezogazdasag.hu
Web: www.magyarmezogazdasag.hu

Tevékenység: Magyarország legnagyobb agrárszaklap kiadója. Hetilapjai a Magyar Mezőgazdaság és a Kertészet és Szőlé-
szet, legnépszerűbb havilapja a Kistermelők Lapja. Évente további 9 kiadványa jelenik meg rendszeresen: Kertbarát Ma-
gazin, Kerti Kalendárium, Méhészet, Állattenyésztés, Borászati Füzetek, TÁM-Takarmányozás, Állategészségügy Magyaror-
szágon, valamint már hét éve kiadója a 22 állami erdőgazdaság hivatalos lapjának, „A mi erdőnk”-nek. 2013-tól a Kiadó 
gondozásában jelenik meg a Magyar Lovassport Szövetség kiadványa, a Pegazus- a lovasok lapja is. A lapkiadói tevékeny-
ségen kívül rendezvényszervezéssel is foglalkozik a cég. Nevéhez köthető egyebek között a több mint 10 éves Kaposvári 
Állattenyésztési Napok kiállítás, az Agrármarketing és Média Nap, Agrárakadémia és a Smartfarm Precíziós Mezőgazdasági 
konferenciák szervezése is. 2018-ban a Bábolnai Gazdanapok szervezői feladatait is a Kiadó látja el. 2013-tól a lapcsoport 
hét vezető szaklapját digitális változatban is megjelenteti! 2017-ben teljesen megújult honlapja, a magyarmezogazdasag.hu 
agrárhírportál, mely naprakész információval látja el a mezőgazdasági piac egészét.

magyar szürKe szarvasmarHát tenyésztőK egyesülete 
f szeKtor

808

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Telefon: (36) 1/412-5095 Fax: (36) 1/412-5096

Web: www.mszte.hu  E-mail: info@szurkemarha.hu

Tevékenység: Az egyesület célja: A magyar szürke szarvasmarha fajta tenyésztése, védelme, terjesztése, bemutatása, vala-
mint értékes tulajdonságainak fejlesztése és hasznosítása a géntartalékok megőrzésének szabályai szerint. A fajtát nemzeti 
értéknek tekintjük, amelynek tiszta fenntartása a jövő érdeke. Az igényes, változatos formában történő genetikai érték-
őrzés állami feladat. Fenntartunk és megőrzünk egy olyan genetikai és kultúrtörténeti kincset, mely a magyarság sajátja 
és pótolhatatlan érték. Feladatunk: Törzskönyvi nyilvántartás vezetése, Szaktanácsadás, Génmegőrzés, Termékek piacra 
jutásának segítése, Hús eredetigazoló rendszer működtetése (SMS), Szürkemarha Vigadalom szervezése, Kapcsolattartás a 
gazdákkal, Kultúra és Hagyományőrzés, Gulyásversenyek rendezése, Érdekvédelem. Magyar Szürke szarvasmarha: Erede-
te bár pontosan nem ismert, de valószínűsíthetően a honfoglaló magyarsággal érkezett. A középkorban már bizonyítottan a 
Kárpát-medencében élő fajta. Szilárd szervezetű, szívós, színe rendkívül variábilis ezüst szürkétől a sötét daruszínig, szarva 
hosszú, változatos állású. A fajta jelentősége napjainkban növekvőben van. Ellenálló, minőségi bio húst állít elő, kiváló 
borjúnevelő, magas genetikai és esztétikai értéket képvisel. Jó partner a haszonállat-előállító keresztezéseknél, béranya-
ként kiváló intenzív fajták szaporítására alkalmas. HASZNOSÍTÁS: Géntartalék, betegségekkel szemben ellenálló, Legelő 
karbantartás, kultúrtáj fenntartása, Hústermelés fajtatiszta állománnyal, Hústermelés haszonállat-előállító keresztezéssel, 
Egyéb értékesítési lehetőségek (bio hús, közvetlen értékesítés, termékelőállítás), Béranyaként kiváló szaporasága és bor-
júnevelő képessége.

magyartarKa tenyésztőK egyesülete f szeKtor
804

7120 Bonyhád, Zrínyi u. 3.
Telefon: (36) 30/348-3033 E-mail: info@magyartarka.hu

magyarországi sertésteny. és sertéstartóK szöv. c szeKtor
500

2053 Herceghalom, Gesztenyési út 1., Pf. 1.
Telefon: (36) 23/200-320 Fax: (36) 23/200-322
 (36) 20/332-2406
 (36) 20/327-0817
Web: www.mstsz.eu  E-mail: info@mstsz.eu

Tevékenység: A Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége tagjai sorában több mint 930 sertéstartó és 4 
tenyésztőszervezet található. A Szövetség elsődleges feladata „a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és 
Azonosítási Rendszeréről" szóló 83/2015 (XII. 16.) FM rendelet alapján a magyarországi tenyészsertések egyedi nyilván-
tartásának koordinálása, sertéságazati területi felelősei az említett jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásban 
működnek közre, segítik az állattartókat, számukra információt szolgáltatnak. A sertéságazati területi felelősök a Szövetség 
megbízásából aktívan részt vesznek „a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről" szóló 7/2015. (III. 



44

11.) FM rendelet negyedéves kifizetési kérelmeihez kapcsolódó mérések és jegyzőkönyvek elkészítésében és igazolásában. 
Az MSTSZ tenyészsertés krotália-forgalmazóként is jelen van a piacon. Termékeinkkel kapcsolatos bővebb tájékoztatást 
találnak a honlapon, valamint a sertéságazati területi felelősök útján is kérhetnek. Standunkon termékeinkről bővebb tájé-
koztatást nyújtunk. A Szövetség hivatalos honlapja: www.mstsz.eu. Központi elérhetőség: 2053 Herceghalom, Gesztenyés 
út 1. Tel.: +36 23 200-320 

m.a.H. food controll Kft. iii. csarnoK 
314

1211 Budapest, Déli bekötő út 8.
Telefon: (36) 20/941-1911 E-mail: branduse.laszlo@vet-controll.hu
 (36) 20/297-9708            director@mah-food-controll.hu
Web: www.vet-controll.hu
Tevékenység: A M.A.H. Food Controll Kft. akkreditált mikrobiológia vizsgáló laboratóriuma állategészségügyi, élelmiszer, 
ivóvíz és higiéniai vizsgálatokat végez országos mintabegyűjtéssel.

mazug ponyva Kft. b szeKtor
423

6500 Baja, Keleti körút 24.
Tel/fax: (36) 79/472-034 Mobil: (36) 30/557-5740
    E-mail: szomor.renata@mazugponyva.hu

m.c.i. Kft. g szeKtor
916

2837 Vértesszőlős, Bánhidai út 7.
Telefon: (36) 34/579-100 Fax: (36) 34/579-109
Web: www.mci.hu  E-mail: mci.kft@gmail.com

Tevékenység: Az M.C.I. Nemzetközi Gépkereskedelmi Központ Kft. több mint 20 éve van jelen a hazai gépforgalmazási 
piacon. Cégünk az olasz Merlo gyár hazai márkaképviseletét látja el, márkaképviseletünk tevékenységi köre e mellett a 
Thaler, derékban csuklós homlokrakodó gépeinek és adaptereinek, valamint a HPV-VHX hidraulikus bontókalapácsok 
forgalmazására is kiterjed. Tevékenységi körünkbe tartozik még a használt és új John Deere traktorok forgalmazása csak-
úgy, mint a Kverneland mezőgazdasági munkaeszközök értékesítése. Cégünk erőssége a megbízhatóság, a jó minőség, és 
a rugalmasság mind az értékesítés mind a szervizellátás területén. Különösen ajánljuk figyelmébe szerviz szolgáltatásunkat. 
Az M.C.I Kft. a kizárólagosan képviselt géptípusokhoz teljes körű szerviz- és alkatrész-ellátást biztosít. A gépjavítás 800 
m2-es daruzott csarnokban történik vértesszőlősi telephelyünkön. Szervizünkben a legszigorúbb európai szabványoknak 
megfelelően, bevizsgált munkaeszközökkel dolgoznak szerelőink. A 980 polcfolyóméteren tárolt alkatrészraktárból gör-
dülékenyen zajlik az alkatrészellátás. A komplett gépmosáshoz külső mosó áll rendelkezésre. Szerelőink magas műszaki 
szakértelemmel rendelkeznek. A karbantartásokat, a kisebb és közepes javításokat a helyszínen végezzük jól felszerelt 
műhelykocsik segítségével. A szükséges alkatrészt, segéd- és kenőanyagot a szerelő a helyszínre szállítja, a lecserélt fáradt 
kenőanyagot pedig - igény esetén - az M.C.I. Kft. telephelyére visszaszállítja. Amennyiben cége egyelőre nem szándékozik 
új gépet vásárolni, azonban szezonális munkákra BÉRGÉPET keres, úgy az M.C.I. Kft. bérgép- választékából tudunk 
ajánlani megfelelőt. Számos gépet kínálunk bérbeadásra, gépkezelő nélkül.

metalucon Kft. c szeKtor
501  

6630 Mindszent, Szabadság u. 92.
Telefon: (36) 62/225-652 Mobil: (+36) 20/209-3071
Web: www.metalucon.hu E-mail: metalucon@metalucon.hu

Tevékenység: METALUCON Kft. egyedi acélszerkezetek, csarnokok, konténerek épületek, ipari és 
mezőgazdasági célú tárolók, géptárolók, hűtőházak gyártásával, valamint trapéz- és cserepes leme-
zek, szelemen, szendvicspanel, színazonos szegők, csatornák, takarók készítésével, értékesítésével foglalkozik. Lemez ter-
mékeink kiváló Eu alapanyagokból, horganyzott vagy horganyzott lakkozott kivitelben készülnek, illetve 0,5 mm, 0,7 mm 
vagy 1 mm- es alumíniumból. Minden lemez termékünk gyártható alumíniumból is! Az alu előnye, hogy könnyebb az 
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acélnál így a tartószerkezet is könnyebb. Időtálló és bizonyos korróziónak jobban ellenáll. Ajánljuk régi alutetők, csamokok 
építéséhez, felújításához hagyományos termékeinket. Referenciáink iparban, mezőgazdaságban több mint 40 éves múltra 
tekintenek vissza. Új termékeínk: 1. íves szerkezet, íves lemez, acél vagy alumínium alapanyagból, illetve komplett íves 
csarnok acélszerkezettel, alumínium vagy acél íves lemez borítással, lapraszerelt kivitelben, mely jó ár-érték arányú termék, 
moduláris elemekből az Önök igénye szerint összeállítható. 2. Állattartó telepekre kínálunk öltöző, tusoló, wc, (szoc. blokk) 
konténert, igény szerinti kialakítással. 3. Famintás kerítés és kerítéselemek, mely időtálló, kömyezetkímélő, nem kell évente 
festeni. Vásároljon közvetlen a gyártótól, méretre gyártunk, nincs kárba veszett anyag, gyors kiszolgálás, rendelés előtt 
megtekintheti aktuális kínálatunkat. 

mezőgazda lap- és KönyvKiadó Kft. i. csarnoK
120  

1066 Budapest, Jókai u. 6.
1097 Budapest, Gubacsi út 30.
Telefon: (36) 1/489-8891 E-mail: kereskedelem@mezogazdakiado.hu
Web: www.mezogazdakiado.hu 

Tevékenység: Kereskedelem: 1097 Budapest, Gubacsi út 30., Telefon: (36) 1/489-8891, 

E-mail: kereskedelem@mezogazdakiado.hu, Web: www.mezogazdakiado.hu. 

mezőHÍr print Kft. 
ii. csarnoK

206

6000 Kecskemét, Gyenes tér 1. II/3. Pf. 614.
Telefon: (36) 30/943-9158  E-mail: fodor.mihaly@mezohir.hu

Tevékenység: A Mezőhír Print Kft. a Mezőhír és a GÉPmax c. agrárszaklapok kiadója. A Mezőhír 1997 óta az egyik 
legkedveltebb, több tekintetben piacvezető országos terjesztésű mezőgazdasági szaklap. 2001-ben elsőként auditáltatta pél-
dányszámait, jelenleg a legnagyobb példányszámban postai úton, névre-címre terjesztett újság a hazai piacon. A GÉPmax 
a kiadó agrártechnikai magazinja, mely már öt éve a mezőgazdasági gépesítés iránt érdeklődők egyik legfontosabb infor-
mációforrása. Szintén auditált példányszámmal rendelkezik. (A pontos adatok mindkét lapnál a www.matesz.hu címen 
megtekinthetők).

milK center Kft. 
i. csarnoK

126

1055 Budapest, Falk Miksa u. 19.
Telefon: (36) 1/302-3041 Fax: (36) 1/302-3047
 (36) 30/445-2723 E-mail: mc@milkcenter.hu
Web: www.milkcenter.hu

Tevékenység: Milk Center Kft. - 1990 óta a tejtermelők szolgálatában! Egyedülálló robottechnológia és hagyományos fejés-
technológia (Gea) innovatív megoldásokkal, istálló- és trágyatechnológia (Gea, Pignagnoli), valamint etetőkocsik (Peecon, 
Storti, Keenan) a megbízhatóság jegyében. Kiváló minőségű, széles termékkínálat a tejfeldolgozó berendezések területén 
(Sacma Inox, Plevnik), a kis-közepes méretű üzemek számára. Speciális érlelő technológia (Standard Tech) az érlelt sajtok 
elengedhetetlen, hatékony eszközei. Komplett szolgáltatás: tervezés, kivitelezés, szerviz.

mintagazda magazin 
iii. csarnoK

308

1152 Budapest, Illyés Gy. u. 2-4.
Telefon: (36) 70/364-1840 E-mail: rebekabojtos@gmail.com
 (36) 70/609-0546 Web: www.mintagazda.hu
Tevékenység: A MintaGazda Magazin az agrárágazat témakörét öleli fel. Felében érdekes cikkeket, felében partnereink 
szolgáltatásait, ajánlatait tartalmazza, illetve középen egy meglepetés poszter található. Látogasson el standunkhoz a ki-
állításon, s meglepjük egy magazinnal, valamint egy kis játékkal, mely során számos nyeremény közül lehet választani. 
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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.


