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SZAKMAI KIÁLLÍTÓK
ABZ DRONE KFT. (KCS)
2000 Szentendre, Kalászi út 3.
Tel.: (06)-(70)-938-5484
E-mail: office@abzdrone.com
www.abzdrone.com
Ipari és mezőgazdasági drónmegoldások A-tól Z-ig.
Ádám és Társa Kft. (KCS)
4028 Debrecen, Kassai út 12.
Tel.: (06)-(30)-619-6425
E-mail: info@adamestarsa.hu
www. adamestarsa.hu
Fő területeink:
• vízgazdálkodás technológiái (öntözés és bevízelvezetés),
• szálas- és tömegtakarmány betakarításának technológiái (előállítás, betakarítás, tartósítás, tárolás),
• korszerű gabonatárolás technológiái.

vonalának növelésével és termékpalettája bővítésével, valamint
állatgyógyszerek, eszközök, felszerelések és takarmányok széles
választékával áll vevői rendelkezésére.
Bábolna Tetra Kft. (KB)
2943 Bábolna, Radnóti M. u. 16.
Tel: (06)-(30)-400-1756
E-mail: katalin.benke@babolnatetra.com
www. babolnatetra.com
Cu-Technik Kft.
2314 Halásztelek belterület 3053/5 hrsz
Tel.: (06)-(30)-941 6300
Email: info@cutechnik.hu
www.cutechnik.hu
Ivó-, eső-, üzemi-, tűzi- és szennyvíz tartályok, tisztító rendszerek és átemelő telepek.

Agrárközösség Kft. (KCS)

Dilaco Lighting Kft. (KB)

1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
Tel.: (06)-(70)-424-4070
Email: info@agrarkozosseg.hu
www. agrarkozosseg.hu

7627 Pécs, Kispiricsizma dűlő 33.
Tel.: (06)-(20)-921-5978
E-mail: info@dilaco.hu
www.dilaco.hu
A Dilaco Lighting Kft. agrárvilágításra szakosodott magyarországi vállalkozás. Fő tevékenysége baromfi állattartó telepek világítástechnikájának tervezése, gyártása, komplett kivitelezése, valamint szaktanácsadás. Az általunk fejlesztett világítástechnikai
rendszerek a baromfitartás minden területén alkalmazhatók.

AgroVIR Kft.
2040 Budaörs, Kinizsi u. 30.
Tel.: (06)-(30)-487-4794
Email: info@agrovir.hu
www.agrovir.com
Az AgroVIR egy innovatív gazdaságirányítási szoftver, mellyel lehetőség nyílik a teljes gazdaság digitalizására. Ez hatékonyabb,
fenntarthatóbb és megbízhatóbb gazdálkodást tesz lehetővé
folyamatos szakmai fejlődéssel, miközben a lehető legkevesebb
idő és energia kerül az adminisztráció fordítására. Az AgroVIR-el
okosabb a gazdálkodás, garantáltak a tudatos döntések és biztosított a jövedelmezőbb gazdaság elérése. Az AgroVIR víziója a
valódi érték teremtése minden gazdálkodó számára. A cég hisz
abban, hogy a gazdálkodás okos digitalizálásával az AgroVIR képessé teheti a gazdák céljainak elérését, társadalmi, környezeti,
fenntarthatósági és jövedelmezőségi aspektusokban egyaránt.
Alpha-Vet Kft. (HCS)
1194 Budapest, Hoffher A. u. 42.
Tel.: (06)-(22)-534-500
E-mail: info@alpha-vet.hu
www.alphavet.hu
Az AlphaVet Kft. folyamatos fejlesztésekkel, szolgáltatásai szín-
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e-GépTár Kft.
2131 Göd, Jókai Mór u. 11.
Tel.: (06)-(30)-662-7101		
E-mail: info@egeptar.hu
www.egeptar.hu
Mezőgazdasági, - építőipari gépek és alkatrészek forgalmazása.
Kizárólagos magyar importőre és márkaképviselete vagyunk
az olasz Enorossi és Cast gépcsaládnak. Kínálatunkban megtalálható a teljes szálastakarmány gépsor: kaszák, rendkezelők,
rendterítők, bálázók, bálacsomagok 2 év garanciával, Törzscsuklós munkagépek, minirakodók, bálázáshoz, etetéshez, trágyázáshoz, előkészítéshez.
FARMERSTARTER Kft.
8683 Somogytúr, Kossuth L. u. 36.
Tel.: (06)-(70)-424-4421
E-mail: info@farmerstarter.hu
www.farmerstarter.hu

Állattenyésztési webáruház gazdálkodóktól a gazdatársaknak.
Saját fejlesztésű- és gyártású Eszközökkel, valamint hiánypótló
termékekkel szolgáljuk a farmergazdaságokat.

Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatóság (KCS)

7912 Nyugotszenterzsébet zárkert 728 hrsz.
Tel.: (06)-(30)-524-6235
E-mail: globalnapelem@gmail.com
www.globalnapelem.hu
Napelemes rendszerek kivitelezése. teljes körű ügyintézéssel.

7401 Kaposvár, Pf. 115.
Tel.: (06)-(70)-682-4117
E-mail: igazgato.kaposvar@allamkincstar.gov.hu
www.allamkincstar.gov.hu
Állampapír forgalmazás (Babakötvény, Magyar Állampapír
Plusz, Prémium Magyar Állampapír, Prémium Euró Magyar Állampapír, Egyéves Magyar Állampapír, Kincstári Takarékjegy),
díjmentes értékpapír nylvántartási-számla vezetés, rugalmas
értékálló befektetés, adómentes kamatbevétel.

Herman Ottó Intézet (KCS)

Magyar Mezőgazdaság Kft. (KCS)

1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: (06)-(1)-362-8100
E-mail: hermanottointezet@hoi.hu
www.hermanottointezet.hu

1141 Budapest, Mirtusz u. 2.
Tel.: (06)-(1)-470-0411
E-mail: mmg@magyarmezogazdasag.hu
www.magyarmezogazdasag.hu
Magyarország legnagyobb agrárszaklap kiadója, a Magyar
Mezőgazdaság Kiadó Sajtó Reklám Propaganda Kft. 1991 decemberében alakult Budapesten. A cég az elmúlt 30 évben
folyamatosan bővítette portfólióját. Jelenleg tíz nyomtatott heti,
havi, kéthavi és negyedéves szaklapja jelenik meg rendszeresen
országos terjesztésben. Az elmúlt években – teljesítve a kor kihívásait – már mind a 10 lap elektronikusan is elérhetővé vált. A
digitalizációs világnak köszönhetően összesen 11 online csatornán keresztül juttatjuk el az információkat az érdeklődőknek. A
Magyar Mezőgazdaság Kft. a lapkiadói és hírszolgáltatói munkája mellett teljes körű PR-, illetve marketingszolgáltatást is kínál
partnerei számára. Emellett szakmai kiállítások, konferenciák,
bemutatók megrendezése is a tevékenységei közé tartozik. A
Kiadó átfogó munkája során havonta közel félmillió, agrárgazdaságban tevékenykedő embert tud megszólítani.

Global Solar & Therm Kft.

Hunzag Kft. (HCS)
1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
Tel: (06)-(1)-201-3089
E-mail: hunzag@hunzag.hu
www.hunzag.hu
Állattenyésztési eszközök kereskedelme, füljelzők és egyéb
állatjelölés, fagymentes itatók és vízelvezetési megoldások,
Gallagher mobil és fix villanypásztor rendszerek hálózatról, akkumulátorról és napelemmel.
Kiskorpád Gépker Kft.
7561 Nagybajom, Virág u. 1.
Tel.: (06)-(70)-393-0409
E-mail: kiskorpadgepker@gmail.com
www.kiskorpadgepker.hu
Mezőgazdasági gépkereskedelem. Traktorok és munkaeszközök értékesítése.
K&K Ház Kft. (KCS)
1165 Budapest , Anilin utca 4/a.
Tel.: (06)-(20)-929-9428
E-mail: szabolcs@kemencemania.hu
www.kemencemania.hu
Hidegfüstgenerátorok, füstölőszekrények, pára- és hőmérséklet szabályozott kocsis füstölőrendszerek fejlesztése, gyártása.
Egyedi füstölőrendszerek kivitelezése.
Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt. (KCS)
7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69.
Tel.: (06)-(82)-502-400
E-mail: kometa@kometa.hu
www.kometahu
Hús és készítmény gyártás.

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (KCS)
1123 Budapest, Park u. 2.
Tel.: (06)-(1)-362-8100
E-mail: mnvh@hoi.hu
www.mnvh.hu
Milch-Technik 2005 Kft.
7400 Kaposvár, Ond vezér utca 1.
Tel.: (06)-(30)-378-1908
E-mail: milchtechnik@gmail.com
www.milchtechnik.hu
Fejés technológia, istálló-technológia, takarmánykeverő-kiosztó
kocsik, tejüzemi technológia, kubota traktorok, huminsavas termékek emberek, állatok, növények részére.
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Tel.: (06)-(80)-900-365
E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu
www.nak.hu
A magyar agrártermelői és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplője – az őstermelőktől a gazdasági
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társaságokig – kötelezően tagjává vált a 2013. március 28-án
megalakult Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK). A kamara feladata az agrár- és élelmiszer-ágazat hatékony képviselete,
versenyképességének erősítése a tagoknak nyújtott szolgáltatások bővítésével.
Nyírvidék Média Kft. (KCS)
4400 Nyíregyháza, Virág utca 22. II/9.
Tel.: (06)-(70)-250-2301
E-mail: agrartermelo@gmail.com
www.mezolap.hu
Agrárvilág – országos agrokulturális magazin.
Mezolap.hu online hírportálcsoport.
Royal Traktor Zrt.
6000 Kecskemét, Budai út 132.
Tel.: (06)-(70)-445-2017
Email: info@royaltraktor.hu
www.royaltraktor.hu
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
7400 Kaposvár Tallián Gy. u. 20-32.
Tel.: (06)-(82)-501-300
E-mail: korhaz@kmmk.hu
Állapotfelmérés és szűrővizsgálatok:
– szív- és érrendszeri szűrés: vérnyomás, pulzus, EKG;
– tápláltsági állapot mérés: testtömeg, testösszetétel, haskörfogat, elhízás mértéke;
– vércukor mérés és cukorbetegség kockázatbecslés;
– vérszegénység szűrés (hemoglobin, hematokrit szint mérés);
– csontritkulás szűrés Ultrahangos csontsűrűség mérővel;
– mozgás, életmód és egészségmegőrzés tanácsadás.
Tej Terméktanács (HCS)
1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c
Tel.: (06)-(1)-203-1450
Email: tejtermek@tejtermek.hu
www.tejtermek.hu

Tomelilla Kft.
7672 Boda, Rákóczi út 2/a
Tel.: (06)-(30)-494-5967
E-mail: istvan@tomelilla.hu
www.tomelilla.hu
Kverneland, Mchale, Garford sorközművelő kultivátor (magyarországi kizárólagosság) eszközök forgalmazása, alkatrész és
szerviz ellátása, technológiai ajánlások, innováció.
Vitafort Zrt. (KCS)
2370 Dabas, Szabadság utca 3.
Tel.: (06)-(29)-360-155
Email: vitafort@vitafort.hu
www.vitafort.hu
A 40 éves Vitafort Zrt. A térség meghatározó takarmányozó cége,
a hazai takarmánypiac egyik vezetője. Közel egy millió tonna
késztáppal egyenértékű termék-előállítás, innovatív gyártmányfejlesztés, komplex takarmányozási programok és szolgáltatások a versenyképes és fenntartható hazai állattenyésztésért.
Csúcstechnológiás üzemi beruházással készül a jövőre.
VulcanAgro Kft.
2092 Budakeszi, Arany János u. 16/5.
Tel.: 06709051575
Email: info@vulcanagro.hu
www.vulcanagro.hu
A talajjavító és termésnövelő anyagok, folyékony lombtrágyák
szakértője! Magas NPK, Mg, S és mikroelem tartalmú lombtrágyák, meszezőanyagok, szerves és szervetlen talajjavítók.
Z-Solar
1027 Budapest, Kapás utca 21. 1/9.
Tel.: (06)-(30)-568-7730
Email: nemeth.miklos@z-solar.hu
www.z-solar.hu

MATE UDVAR KIÁLLÍTÓI
Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet
Intézetigazgató: Dr. Fogarassy Csaba
E-mail: agrargazdasag@uni-mate.hu
Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet kiemelt hangsúlyt
fektet az európai színvonalú oktatási programok bevezetésére,
ennek érdekében kínál angol és magyar nyelvű kurzusokat az
agrár-, élelmiszer-, társadalom-, gazdaság- és műszaki tudományok területén. Oktatási programjait elsősorban alap-, mester-,
doktori képzés, szakirányú továbbképzés, valamint felnőtt- és
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továbbképzés formájában kínálja az európai és Európán kívüli
hallgatóknak egyaránt. Az agrárgazdasági tématerületen gazdasági és üzleti modellezés, valamint az uniós és nemzetközi
politikai irányok oktatása és kutatása a legfontosabb prioritás.
Az általános mező- és élelmiszergazdasági üzemtan, illetve az
egyes mezőgazdasági ágazatokhoz, szakágazatokhoz kapcsolódó vállalat-gazdaságtani kérdések oktatása és kutatása is az
Intézet kulcsterületei közé tartozik. Az Intézethez kapcsolódik
továbbá a klímaadaptáció, a családi gazdaságok, farmgazdasági modellek oktatása, kutatása, valamint precíziós rendszerek
költséghatékony használati rendszereinek beépítése a különbö-

ző oktatási kurzusokba. Az agrárlogisztika, a kereskedelem és
az agrármarketing, a menedzsmentismeretek, valamint a professzionális vezetőképzés is az Intézet által oktatott és kutatott
tudományterületek közé sorolható. A modern felfogásban értelmezésre kerülő agrár- és élelmiszergazdasági szakterületen
az Intézet interdiszciplináris megközelítéssel alkotja, formálja
programjait és speciális kutatócsoportjaiknak (Afrikai Élelmiszerpiacok Kutatócsoport, Arab Világ Élelmiszerpiacai Kutatócsoport, Ázsiai Élelmiszerpiacok Kutatócsoport) tevékenysége
révén, kiemelten nyitott nemzetközi együttműködések kialakítására és hosszú távú gondozására.
Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet
mb. intézetigazgató: Dr. Kriszt Balázs
E-mail: akvakultura@uni-mate.hu
Az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet feladata az akvakultúra – tógazdasági és intenzív haltenyésztés – tenyésztési
technológiák innovatív fejlesztése, környezeti szempontú megközelítése, továbbá a hagyományos takarmányozástechnológia
továbbfejlesztése, teljes értékű haltakarmányok kifejlesztése.
A meglévő és új gazdasági haszonhalak genetikáját és szaporodásbiológiai képességét omikai technikákkal térképezik fel. A
fenntartható és körforgásos haltenyésztési rendszerek kidolgozása mellett meghatározzák az ökológiai szolgáltatásokat ágazati
szinten, továbbá kialakítják a horgászcélú haltermelés feltételrendszerét természetes vizeken. Emellett feladatuk a haltermelő
víztestek vízminőségi és környezet-toxikológiai monitoringja, valamint a felszíni és felszín alatti vizek környezetbiztonsági elemzése. Az Intézet kiterjedt oktatási portfólióval rendelkezik a teljes
felsőoktatási képzési palettán (alap-, mester- és doktori képzés),
továbbá a felnőttképzés területén is aktívan tevékenykedik (szakirányú továbbképzés). Az Intézet K+F aktivitása kiemelkedő, alapkutatások mellett elsősorban a gyakorlati problémákat vizsgáló
és megoldó, alkalmazott (ipari) kutatásokra, valamint a kísérleti
fejlesztésekre koncentrál. Az Intézet célja, hogy a meglévő forprofit és nonprofit együttműködéseit fenntartva, új partnereket
bevonva az ágazat oktatási-kutatási-innovációs-szaktanácsadási
elvárásainak még jobban megfelelve hatékonyan segítse a halászati-akvakultúra-környezetbiztonsági szektor fejlődését.
Állattenyésztési Tudományok Intézet
Intézetigazgató: Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid
E-mail: allattenyesztes@uni-mate.hu
Az Állattenyésztési Tudományok Intézet feladata az állattenyésztéssel kapcsolatos diszciplínák oktatásának összehangolása, az
oktatás megszervezése és végrehajtása, az Intézethez tartozó
tantárgyak programjának a munkaerőpiaci igényeket is figyelembe vevő fejlesztése. Feladata továbbá az Intézet profiljába
illeszkedő, multidiszciplináris tudományos kutatások végzése,
közreműködés a szakmai intézetek kutatási és fejlesztési feladatainak megvalósításában, különösen az állattenyésztés, precíziós
állattenyésztés, állattenyésztési genetika és genomika területén.
Az Intézet olyan tudományterületek kimagasló oktatását végzi,
mely az állattenyésztő szakma igényeit maximálisan kielégíti. Az
oktatási tevékenység Gödöllőn, Kaposváron és Keszthelyen zajlik.

Oktatási feladatait a felsőoktatási szakképzés, az alapképzés, a
mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, a tehetséggondozás
és a doktori képzés keretei között látja el.
Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet
Intézetigazgató: Dr. Friedrich László
E-mail: elelmiszertudomany@uni-mate.hu
Az Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet feladata az élelmiszergazdaság alapjául szolgáló felsőfokú képzettséggel és mérnöki
készségekkel rendelkező humánerőforrás biztosítása a különböző
képzési programokkal. Továbbá az Intézetünk fontos missziója a
kutatás, a termék- és technológiafejlesztés, a tudomány művelése,
a hazai és nemzetközi legújabb kutatás-fejlesztési és innovációs
eredmények iparba való adaptálása, illetve megvalósítása. Az Intézet az egyetlen hazánkban, melynek képzési rendszere átfogja az
élelmiszermérnöki képzés teljes körét (alap- és mesterképzés) és
önálló doktori programmal is rendelkezik.
Élettani és Takarmányozástani Intézet
Intézetigazgató: Dr. Kovács Melinda
E-mail: elettan.takarmanyozas@uni-mate.hu
Az Élettani és Takarmányozástani Intézet missziója az állatélettan
és a gazdasági állatok takarmányozása, valamint a kapcsolódó
területeken nemzetközi kisugárzású oktatási, multidiszciplináris
kutatási, fejlesztési és innovációs tudásközpontként működni,
támogatva az ipari, gazdasági és társadalmi innovációt. Több
campuson, négy tanszék és egy kutatócsoport keretében folyik
az oktató- és kutatómunka. Az Intézet a felsőoktatási képzés
valamennyi szintjén felel az állatélettan, állategészségügy, állathigiénia és takarmányozástan diszciplínák oktatásáért. Kutatási
tevékenységét az agrárium kiemelt stratégiai jelentőséggel bíró,
hazai és nemzetközi szakterületein végzi. Továbbá az Intézet keretében működik az MTA-KE-SZIE Mikotoxinok az Élelmiszerláncban Kutatócsoport, amely egyes mikotoxinok egészségkárosító
hatásának feltárásával foglalkozik.
Genetika és Biotechnológia Intézet
Intézetigazgató: Dr. Posta Katalin
E-mail: genetika@uni-mate.hu
A Genetika és Biotechnológia Intézet kutatás-fejlesztésre, innovációra, oktatásra és az eredmények hasznosítására fókuszál.
Feladata olyan eredmények elérése és szolgáltatások biztosítása
a genetika és a biotechnológia területén, melyek a fenntartható
fejlődés, a minőségi és a fogyasztó-orientált élelmiszertermelés
igényeinek figyelembevételével hozzájárulnak a magyar mezőgazdaság versenyképességének növeléséhez, továbbá biztosítják
ennek oktatási hátterét hazai és nemzetközi viszonylatban is.
Mindemellett az Intézet által alkalmazott multidiszciplináris megközelítési módszereknek köszönhetően, számos gyógyszer- és
humán biotechnológiai kutatásba is bekapcsolódott. Az Intézet
mezőgazdasági biotechnológus mesterképzésén folyik a növényés állatbiológusok képzése.
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Karcagi Kutatóintézet
Intézetigazgató: Dr. Zsembeli József
E-mail: karcag@uni-mate.hu
A Karcagi Kutatóintézet alaptevékenysége a mezőgazdasági kutatásra, fejlesztésre, oktatásra, illetve termelésre terjed ki. Feladata a Közép- Tiszavidék kedvezőtlen ökológiai adottságai között
felmerülő problémák kutatása, a kedvezőtlen fizikai és kémiai
tulajdonságú, kötött talajok művelési és tápanyag-gazdálkodási
rendszerének kidolgozása, a térség ökológiai adottságaihoz leginkább alkalmazkodó növényfajták nemesítése, az alföldi gyepterületek hasznosítása, valamint a juhtartás technológiájának
továbbfejlesztése.
Kertészettudományi Intézet
Mb. intézetigazgató: Dr. Geösel András
E-mail: kerteszettudomany@uni-mate.hu
A Kertészettudományi Intézet a gyümölcs-, a zöldség- és gombatermesztés, valamint a gyógy- és aromanövények termesztése
területén végez oktatói, kutatói és szakmai szolgáltatási munkát.
Célja a naprakész tudással rendelkező szakemberek képzése.
Oktatási tevékenysége négy campuson, Budapesten, Gödöllőn,
Keszthelyen és Gyöngyösön folyik. A kutatási munkák a Gyümölcstermesztési Kutatóközpont, valamint a Zöldségtermesztési
Kutatóközpont vidéki kutatóállomásain zajlanak. Az Intézet a
gyakorlatban is hasznosuló kutatási programok megvalósítása
mellett a hazai termelők számára szaktanácsadást nyújt.
Környezettudományi Intézet
Intézetigazgató: Csákiné Dr. Michéli Erika
E-mail: kornyezettudomany@uni-mate.hu
A Környezettudományi Intézet az agrár- és környezettudományok
területén, a képzési programokban rögzített szakmailag összetartozó képzési, oktatási, tudományos, kutatási és szaktanácsadási
feladatokat látja el, felöleli a környezettudományok valamennyi,
a mezőgazdasági gyakorlat vonatkozásában fontos területét. Az
Intézet küldetése a talaj, a víz és a légkör tulajdonságainak és agroökológiai összefüggéseinek vizsgálata, az eredmények magas
színvonalú képzésbe építése, valamint a fenntartható, klímabarát
mezőgazdasági gyakorlatban és környezetgazdálkodásban történő alkalmazásának megalapozása. Az Intézet környezetmérnök
képzése alapszakon és mesterszakon is elérhető.
Matematika és Természettudományi Alapok Intézet
Intézetigazgató: Dr. Székely László
E-mail: matematika@uni-mate.hu
A Matematika és Természettudományi Alapok Intézet feladata
a matematika-, a biometria- és alkalmazott statisztikakurzusok
oktatásának összehangolása, az oktatás megszervezése és végrehajtása, emellett a bevezető, általános jellegű fizika- és kémia
kurzusok oktatása, a hozzá tartozó tantárgyak programjának
fejlesztése, valamint az Intézet profiljába illeszkedő, főleg inter-
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diszciplináris tudományos kutatások végzése, továbbá közreműködés a szakmai intézetek kutatási és fejlesztési feladatainak
megvalósításában, a szakmai támogatás biztosítása.
Az Intézet fő tudományos tevékenysége az alaptudományok
alkalmazása az agrár- és élettudományokban, továbbá műszaki
tudományokban. Emellett részt vesz interdiszciplináris kutatásokban, valamint együttműködés keretében számos kutatást
támogat, például matematikai modellezéssel, magasszintű statisztikai elemzések szolgáltatásával.
Műszaki Intézet
Intézetigazgató: Dr. Szabó István
E-mail: muszaki@uni-mate.hu
A Műszaki Intézet kiemelkedő oktatási és kutatási infrastruktúrával rendelkezik, laboratóriumai között megtalálhatók a járműtechnika, gépgyártástechnológia, anyagtudomány és mechatronika, elektrotechnika, elektronika, energetika, gépszerkezettan,
az alkalmazott informatikai rendszerek, valamint a mezőgépek
széleskörű vizsgálatát lehetővé tevő komplexumok. Az unikális
műszaki-kutatási infrastruktúra egyedülálló lehetőséget biztosít
a műszaki diszciplínák magas színvonalú oktatásához.
Az Intézet által gondozott graduális oktatási programok a következők:
– gépészmérnök alap- és mesterképzés
– mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök alapés mesterképzés
– műszaki menedzser alap- és mesterképzése
– létesítménymérnök mesterképzés
– mechatronikai mérnök mesterképzés.
Az Intézet a hagyományos képzési programokat számos gyakorlatorientált szakirányú továbbképzéssel (szakmérnöki képzés),
illetve tanfolyammal egészíti ki.
Neveléstudományi Intézet
Intézetigazgató: Dr. Józsa Krisztián
E-mail: nevelestudomany@uni-mate.hu
A Neveléstudományi Intézet a 0–12 éves korosztály nevelésére-oktatására koncentrál, amit speciális módon tesz teljessé a
minden életkort lefedő gyógypedagógiai képzés.
A pedagógusképzési terület iránt érdeklődők a következő képzések közül választhatnak:
– csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzés
– gyógypedagógia alapképzés
– óvodapedagógus alapképzés
– tanító alapképzés, szakirányú továbbképzés
– neveléstudományi mesterképzés
– gyermekkultúra mesterképzés.
Az alap- és mesterképzések mellett a köznevelés igényeire ref
lektáló szakirányú továbbképzések nyújtanak továbbtanulási
lehetőséget a pedagógusok számára.

Növénytermesztési-tudományok Intézet
Intézetigazgató: Dr. Gyuricza Csaba
E-mail: novenytermesztes@uni-mate.hu
A Növénytermesztési-tudományok Intézet fő tevékenysége a
növénytan, a növényélettan, a növényökológia, a földműveléstan, a növénytermesztés és a precíziós gazdálkodás oktatási és
kutatási feladatainak ellátása. Továbbá az Intézet ellátja a profiljába illeszkedő, főleg interdiszciplináris tudományos kutatásokat
is, közreműködik az Egyetem stratégiai kutatási és fejlesztési
feladatainak megvalósításában. Az Intézet meghatározó szakja
a mezőgazdasági mérnöki alapszak, amely gödöllői, gyöngyösi,
kaposvári, keszthelyi és szarvasi képzési helyeken folyik. Az Intézet gondozásában van továbbá a növénytermesztési mérnök
mesterszak, a vetőmag-gazdálkodási szakmérnöki szakirányú továbbképzés és a mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak is.
Az Intézet szerteágazó hazai és nemzetközi vállalati kapcsolattal
rendelkezik, ezzel is segítve a piacképes, gyorsan alkalmazkodó
és gyakorlati alapokkal megerősített szakemberek megjelenését
a hazai agráriumban.
Növényvédelmi Intézet
Intézetigazgató: Dr. Fail József
E-mail: novenyvedelem@uni-mate.hu
A Növényvédelmi Intézet növénykórtani, rovartani és gyombiológiai területen végez oktatói és kutatói tevékenységet. Az
oktatási tevékenység három campuson, Budapesten, Gödöllőn
és Keszthelyen folyik. Célunk a növényvédelmi ismeretek széles
körű átadása, mind a klasszikus, mind a molekuláris vizsgálatok
tekintetében. Az Intézet a hazai agrárszektor így a gyümölcs-,
szőlő-, zöldség- és dísznövénytermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés számára képez országosan a legnagyobb
számban mester- és doktori képzési szinteken, nemzetközi ös�szehasonlításban is kiemelkedő szakmai ismeretekkel rendelkező növényorvosokat és növényvédelmi szakmérnököket. A
növényorvosi mesterképzés egész Európában unikális jellegű.
Rippl-Rónai Művészeti Intézet
Intézetigazgató: Dr. Hatos Pál
E-mail: muveszet@uni-mate.hu
A Rippl-Rónai Művészeti Intézet a magyarországi művészeti és
művészetközvetítő képzésben egyedi, a tárgyalkotó, média- és
előadó-művészeti ágakat magába foglaló, szellemi-kreatív műhely. Célja hozzájárulni Magyarország és a régió kreatív ipari
potenciáljának növeléséhez, országosan és nemzetközileg is
versenyképes művészeti képzési portfólió kialakítása. Az Intézet
képzései az elmúlt évtizedben ismertté váltak határainkon innen és túl, oktatói pedig mind a hazai, mind pedig a nemzetközi
művészeti életben ismertek és elismertek. Az Intézet képzési és
működési struktúrájában versenyképes, és feladatának tekinti a
magyar és európai kulturális értékek megőrzését, továbbadását.
Oktatói vallják, hogy a fejlődés záloga a minőségi oktatás, a magas színvonalú szakmai képzés, a korszerű tudás átadása. Az Intézet küldetésének tekinti, hogy felkészült és tájékozott, valamint

a munkaerőpiacon nemzetközileg is értékes tudással rendelkező
alkotókat és kreatív szakembereket képezzen, továbbá szellemi
és alkotóközpontként a Kaposvári Campus közvetlen és tágabb
környezete számára is a fejlődés fontos és megkerülhetetlen tényezője legyen.
Szőlészeti és Borászati Intézet
Intézetigazgató: Nyitrainé Dr. Sárdy Diána
E-mail: szoleszet.boraszat@uni-mate.hu
A Szőlészeti és Borászati Intézetben folyik hazánk legsikeresebb
szőlész-borász alapképzése. A régóta várt képzési forma keretén
belül oktatjuk a szőlőfajta-ismeretet, a szőlőtermesztési technológiát, a borászati technológiát, valamint a borászati kémiát
és mikrobiológiát is. A szőlész-borász mesterképzést elsőként
indítottuk el Magyarországon, ahol a gyakorlatorientált alapképzéssel szemben mélyebb, bővebb szakmai ismeretre tesz szert a
hallgató. Az Intézetben célunk a szőlő-bor ágazat számára megfelelő szaktudással és kompetenciákkal rendelkező szakemberek
képzése, az ágazat minden egyes szektora részére. Ezen túl mis�sziónk a szakmai élet számára magas szintű szaktanácsadás, valamint kutatási együttműködések kialakítása hazai és nemzetközi
szinten egyaránt. Továbbá az ágazatban dolgozókat és az ágazat
iránt érdeklődőket a legmagasabb szinten kutatási és oktatási
tevékenységgel szolgálni határon innen és túl.
Tájépítészeti, Településszervezési és Díszkertészeti Intézet
Intézetigazgató: Dr. Fekete Albert
E-mail: tajepiteszet@uni-mate.hu
A Tájépítészeti, Településszervezési és Díszkertészeti Intézet az
ország és a szakterület igényeinek, továbbá a nemzetközi trendeknek megfelelően tájrendező és kertépítő mérnököket, okleveles tájépítész mérnököket, okleveles településmérnököket,
okleveles tájépítész-kertművészeket, tájépítés doktorokat képez.
A tervezéshez, fejlesztéshez, a szakterületi és szakpolitikai irányításhoz olyan területi-téri szemléletű szakemberekre van szükség,
akik képesek a táj- és környezethasználat, valamint az urbanisztika globális, kontinentális, országos és helyi problémáinak
felismerésére, előrejelzésére, az elvi és gyakorlati konfliktuskezelésre. Az oktatási, kutatási tapasztalatok, a képzési hagyományok
a díszkertészeti alapokon indított műszaki, építészeti szemléletű
kertépítész-kertművész képzésen a városi zöldfelület-tervezés, a
tájrendezés, a környezet- és talajvédelem, a terület- és tájfejlesztés szakterületein ívelnek át.
Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet
Intézetigazgató: Dr. Heltai Miklós
E-mail: vadgazdalkodas@uni-mate.hu
A Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet célja a természeti
erőforrások védelméhez és az azokkal való gazdálkodáshoz szükséges, egységes, ökológiai szemléletű, a természeti folyamatokat
értő, természetvédelmi és vadgazdálkodási szakemberek képzése.
Feladatunk a MATE vadgazdálkodási és természetvédelmi célú oktatási és kutatási tevékenységének, valamint zoológiai és ökológiai
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oktatásának és kutatásainak összehangolása és szolgáltatása, valamint a szakterületek megismertetése az agrárképzésben részt vevő
alap- és mesterszakos hallgatókkal hazai és nemzetközi szinten.
Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet
Intézetigazgató: Dr. Bujdosó Zoltán
E-mail: videkfejlesztes@uni-mate.hu
A Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet elsődleges
célja olyan magasan képzett pénzügyi, turisztikai, vidékfejlesztési, agrárinformatikai, valamint a humán erőforrással foglalkozó
szakemberek képzése, akik a modern elméleti és szakmai ismereteik birtokában minden tekintetben megfelelnek a munkaerőpiac elvárásainak. Intézetünk nyelvi képzést is folytat: szakfordító,
tolmács és idegennyelvi szakmai kommunikátor. Oktatási tevékenységünket olyan alkalmazott kutatásokra építjük, melyekkel
a hallgatóink gyakorlatcentrikus képzését kívánjuk elősegíteni.
Naprakész és használható tudás!
MATE Egyetemi Laborközpont

nyújtanak mintavételi és vizsgálati szolgáltatásokat az alábbi
területeken:
– talaj-, üledék-, növény- és vízvizsgálatok
– takarmányvizsgálatok
– borvizsgálat
– tüzelőberendezések légszennyező anyag kibocsátási és energetikai vizsgálata
– növényvédőgépek vizsgálata.
A Laborközpont ezen túlmenően oktatási, pályázati, kutatási-innovációs feladatokat is ellát, valamint a szakmai területéhez kapcsolódó képzések szervezésében is részt vesz.
Székely Gazdaszervezetek Egyesülete
A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) biztosítja a székelyföldi gazdaszervezetek összefogását, fejlesztését és működteti a Székelyföldi Falugazdász Hálózatot. Munkatársaink professzionális szaktanácsadást nyújtanak
az alábbi szakterületeken: állattenyésztés, zöldség-, gyümölcs- és gyógynövénytermesztés, kertészet, erdő- és vadgazdálkodás, ökológiai gazdálkodás,
valamint jogi és pályázati tanácsadás, a farmadminisztrációval, precíziós
gazdálkodással és értékesítéssel kapcsolatos témakörökben.

Központvezető: Dr. Béres András
E-mail: laborkozpont@uni-mate.hu
Az Egyetemi Laborközpont keretein belül öt akkreditált laboratórium működik, amelyek belső és külső megrendelők számára

ÁLLATTENYÉSZTŐ TAGSZERVEZETEK
Holstein Fríz Tenyésztők Egyesülete (KCS)
1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Tel.: (06)-(1)-412-5050
E-mail: iroda@holstein.hu
holstein.hu
Juh- és Kecske Ágazatért Egyesület (KCS)
1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Tel.: (06)-(1)-412- 5081
E-mail: iroda@juhkecske.hu
juhkecske.hu
Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete (KCS)
7400 Kaposvár, Zárda u. 12.
Tel.: (06)-(82)-512-203
E-mail: fse.kvar@mfse.eu
mfse.eu/hu
Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesülete (H)
7400 Kaposvár, Dénesmajor 2.
Tel.: (06)-(82)-316-610
E-mail: info@mhagte.hu
mhagte.hu
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Magyar Hidegvérű Lótenyésztő Országos Egyesület (KCS)
7781 Lippó, Kossuth L. u. 89.
Tel.: (06)-(30)-277-1907
E-mail: 1989mhloe@gmail.com
hidegverulotenyesztok.hu
Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége (HCS)
1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Tel.: (06)-(1)-412-5030
E-mail: iroda@mjksz.hu
mjksz.hu

Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók
Szövetsége (KCS)
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.
Tel.: (06)-(23)-200-320
E-mail: fitos.gabor@mstsz.eu
mstsz.eu

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete (KCS)

Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete (H)

7150 Bonyhád, Zrínyi u. 3.
Tel.: (06)-(74)-451-022
E-mail: info@magyartarka.hu
magyartarka.hu

3525 Miskolc, Vologda u. 3.
Tel.: (06)-(46)-412-265
E-mail: info@charolais.hu
charolais.hu

Brit Húsmarhafajtákat Tenyésztők Egyesülete (H)

Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete (H)

7400 Kaposvár, Ond vezér u.1.
Tel.: (06)-(70)-422-7455
E-mail: tenyesztes.bhte@gmail.com
bhte.hu

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Tel.: (06)-(30)-185-0346
E-mail: iroda@szurkemarha.hu
mszte.hu

Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztők Egyesülete (H)

Murray Grey Tenyésztők Egyesülete (H)

1134 Budapest, Lőportár u. 16.
Tel.: (06)-(1)-412-5098
E-mail: iroda@limousin.hu
limousin.hu

7400 Kaposvár, Ond vezér u.1
Tel.: (06)-(70)-422-7455
E-mail: murraygreyegyesulet@gmail.com
murraygrey.hu

HELYI ÍZEK UTCÁJA – KIÁLLÍTÓK
Frühwirt Felicián

Pöttyös Kert

Tel.: (06)-(20)-261-7898
E-mail: csipichili@gmail.com
Chili

Nagy Renáta
Tel.: (06)-(30)-184-8203
E-mail: pottyoskert@gmail.com
Zöldség,fűszernövény, zöldség krémek

Gulyás András méhészete
Gulyás András
Tel.: (06)-(30)-605-1011
E-mail: gulyasandras14@gmail.com
Méz, mézeskalács
Hanzerl Róbert Méhészete
Hanzel Róbert
Tel.: (06)-(30)-916-5551
E-mail: info@hanzelmez.hu
Méz, propolisz, méhkenyér, lépesméz

Somogyi Mangalica
Sági Judit
Tel.: (06)-(70)-320-6579
E-mail: somogyimangalica@gmail.com
Mangalicás termékek
Somogyország ízei a porrogi manufaktúrából
Madarász Zoltán • Tel.: (06)-(20)-393-8046
E-mail: madarasz.zoltan.1@gmail.com
Lekvár, szörp, friss gyümölcs, gyümölcs sajtok

Horváth Zsolt

Tomka Anna

Tel.: (06)-(20)-378-5158
E-mail: copy7107@gmail.com
Méz

Tel.: (06)-(20)-361-4979
E-mail: tomkaeslanyai@gmail.com
Bio gyümölcslé

Papp József

ZOLÍZ

Tel.: (06)-(30)-573-2233
E-mail: papp.jozsi.dodi@gmail.com
Füstölt hús

Krista Zoltán
Tel.: (06)-(30)-324-4132
E-mail: krizozoltan@gmail.com
Szörp, must, savanyúság, sütőtök
Szerkesztette: MASH Kft.
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