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Amikor 2000. év elején a Kari Tanács meg-
tárgyalta és elfogadta a kari Mintagazdasá-
gi Hálózat alapszabályát még csak remélni 
tudtuk, hogy kezdeményezésünk sikerrel jár 
majd. Azóta is büszkék vagyunk azonban 
arra, hogy az agrárfelsőoktatási intézmények 
közül elsőként határoztuk el egy ilyen hálózat 
létrehozását mindenek előtt azzal a szándék-
kal, hogy hallgatóink szakmai gyakorlatá-
hoz megfelelő keretet biztosítsunk. Egy kicsit 
kényszer hatása alatt is cselekedtünk: mező-
gazdaságunk megváltozott struktúrája (kis-, 
és középvállalkozások, családi gazdaságok 
szerepének fokozatos növekedése), illetve 
képzésünk új profiljának gyakorlati oktatással 
szemben támasztott követelménye a korábbi 
tangazdasági (Lajta-Hansági Állami Tangaz-
daság) gyakorlatozási lehetőségek mellett új 
feltételek biztosítását igényelte.

Tudatában vagyunk annak is, hogy intézmé-
nyünk jogelődjében már a 19. század végén 
és a 20. század elején voltak hasonló próbál-
kozások. Ilyenek voltak Hensch Árpád sziget-
közi minta-parasztgazdaságai, vagy Ujhelyi 
Imre Moson-vármegyei tejszövetkezetei, me-
lyeket abból a célból létesítettek, hogy a kör-
nyező parasztgazdaságok számára mintául 
szolgáljanak. Bár a mai társadalmi-gazdasá-
gi körülmények nem hasonlítanak száz évvel 
ezelőtti mezőgazdaságunk viszonyaihoz, az 
akkori adottságok közül néhány ma is ér-
vényben van, ami a mintagazdaságok célját, 
feladatát, szerepét illeti.

A Kari Tanács által 2000 februárjában elfo-
gadott „Mintagazdasági Alapszabály” úgy 
fogalmaz, hogy „A Kar mintagazdasága lehet 
minden olyan gazdálkodási (termelési) egy-
ség (pl. családi gazdaság, gazdasági társa-
ság stb.), amelyik együttes tevékenysége (nem 
utolsó sorban gazdálkodási eredményei) ré-
vén például szolgálhat a régió többi, hasonló 

tevékenységet folytató gazdálkodó egységé-
nek.” A cím odaítéléséhez – a gazdálkodási 
eredményeken túl – a gazdaság működte-
tőjének kiemelkedő szakmai felkészültsége, 
a termelésben alkalmazott technológiák és 
eljárások korszerűsége, a gazdaság, illetve 
a gazda alkalmassága bemutatók tartására, 
az adatnyilvántartási és adatszolgáltatási kö-
rülmények szabályossága és megbízhatósá-
ga, a gazdaság (a telep) rendezettsége stb. 
feltételek teljesülése szolgált alapul. A cím 
elnyerésére benyújtott pályázatokat az erre 
a feladatra létrehozott Mintagazdasági Ku-
ratórium bírálta el, a benyújtott pályázat és 
a helyszíni látogatások tapasztalatai alapján. 
Hogy a címek eddigi odaítélése mennyire 
megalapozott volt az is bizonyítja, hogy a tíz 
év alatt kiválasztott 54 mintagazdaság közül 
mindössze 4 olyan akadt, amelyek időközben 
gazdasági problémák miatt kikerültek a háló-
zatból. A megmaradó 50 gazdaság jelenleg 
is a hálózat aktív és igen hasznos tagja.

A tíz éves jubileum alkalmával megelége-
déssel állapíthatjuk meg, hogy a 2000-ben 
megfogalmazott, és azóta kisebb mértékben 
módosított elvárásoknak mintagazdasága-
ink maradéktalanul eleget tettek. A legfőbb 
elvárás az volt, hogy mintagazdaságaink 
nyújtsanak segítséget a tevékenységi kö-
rükhöz közel álló Kari képzések (szakok) 
hallgatóinak különféle szakmai gyakorlatok 
lebonyolításához. Nem kisebb feladat volt 
az itthonról és külföldről érkező vendége-
ink számára szervezett szakmai látogatások, 
bemutatók megszervezése. Igen jelentősnek 
ítéljük a mintagazdaságoktól érkező szak-
képzési hozzájárulást és az innovációs ala-
pokból részünkre juttatott összegeket, me-
lyek egyben közös kutatási-fejlesztési (K+F) 
együttműködéseket is eredményeztek. A 
tíz év során számos közös szakmai rendez-
vényre, bemutatóra és kiállításra is sor került 

Előszó
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a gazdaságokban, a Karon illetve másutt 
(pl.: Bábolna, OMÉK, stb.). 

Az előzőekben vázolt sikeres együttműkö-
dések elindulásának tíz éves évfordulója jó 
alkalom arra, hogy összegezzük közös tevé-
kenységünk eddigi eredményeit és egyide-
jűleg kijelöljük jövőbeni feladatainkat. Ez a 
Jubileumi Évkönyv mindenek előtt az elért 
eredmények összegzését hivatott szolgálni. A 
jövő feladatainak kijelöléséhez a 2010. októ-
ber 7-én megrendezésre kerülő XXXIII. Óvári 
Tudományos Nap mintagazdasági szekciója 
adhat méltó keretet. 

Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy 
hálás köszönetet mondjak mintagazdasá-
ginknak eddigi önzetlen munkájukért és arra 
kérjük Őket, hogy a jövőben is támogassa-
nak bennünket kitűzött céljaink megvalósítá-
sában. 

Mosonmagyaróvár, 2010. október 7. 

Schmidt Rezső
egyetemi tanár, dékán

A mintagazdaság fogalma és kialakításának 
gondolata nem mai keletű. Nagynevű és ki-
váló tudós elődeink a mai Mezőgazdaság- 
és Élelmiszertudományi Kar jogelőd intéz-
ményeiben már foglalkoztak a bemutató- és 
gyakorlóüzemi intézményrendszer kialakítá-
sával és működtetésével. Igen jelentős volt 
az a tevékenység, amit a parasztgazdaságok 
fellendítése érdekében tettek intézményünk 
oktatói. Például Hensch Árpád a Szigetköz-
ben minta-parasztgazdaságokat szervezett 
az 1900-as évek elején, hogy működésük 
példáján keresztül ismertesse meg a gaz-
dákat az üzemi számtartás fontosságával, 
vagy Ujhelyi Imre már a korabeli időkben is 
azt mondta, hogy a nagyüzem kiváló szak-
emberekkel és feltételekkel rendelkezik, ezért 
a képzés és a tudományos munka mellett a 
kisgazdaságokat kell felkarolni kutatásban, 
oktatásban és szaktanácsadásban. Egy év-
századdal ezelőtt az Ujhelyi Imre által Moson 
vármegyében alapított tejszövetkezetek (Le-
vél, Hegyeshalom, Nezsider, stb.) a maguk 
idejében mintául szolgáltak a dán gazdák 
részére a saját szövetkezeteik szervezéséhez, 
valamint tanácsadó szolgálatok kialakításá-
hoz.

Juhos Lajos (1930) Hensch Árpádhoz hason-
lóan nagy fontosságot tulajdonított a magán-
gazdaságok számtartás-statisztikai vizsgála-
tának, Seress László (1931) szerint „a homoki 
mintagazdaságok a környék termelőinek kiok-
tatásában hatékony részt vehetnének.”
Az 1989-es rendszerváltozást megelőzően, – 
a tervgazdasági rendszerben – is működtek 
úgynevezett bázisgazdasági üzemek, melyek 
szerepe hasonló volt a korábbi időszakok 
mintagazdasági üzemeihez. A Mezőgazdasá-
gi Műszaki Intézet (MÉMMI) által létrehozott 
és működtetett ún. bázisgazdaságok köre 

A Mintagazdasági
Hálózat kialakulása,
fejlődése és szerepe a 
gyakorlati képzésben
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alkotott például „hálózatot” az országban 
(Cser 2001).

Az agrár-felsőoktatás támogatási rendsze-
rének változása és a mezőgazdasági nagy-
üzemek profiltisztítása, a bejáratott kutatási 
együttműködések számának csökkenése, 
valamint más objektív tényezők oda vezettek, 
hogy a különböző képzési szakok (pl.: gazda-
sági-, élelmiszer-minőségbiztosító okleveles 
agrármérnök) tantervében szereplő gyakor-
lati képzést egyre nehezebben tudták meg-
oldani a szakmai tárgyakat oktató tanszékek. 
Karunkon is jelentkeztek ezek a nehézségek 
annak ellenére, hogy a gyakorlati képzést 
legfőképp bonyolító Termeléstechnikai- és 
Munkaszervezéstani Intézeti Tanszék oktatói 
az évtizedes ismeretségekre és hagyomá-
nyokra alapozták minden évben a hallgatók 
hetesi-, valamint a hazai- és külföldi üzemi 
gyakorlatainak szervezését. A gyakorlatozta-
tásra alkalmas és fogadókész gazdaságok, 
élelmiszeripari üzemek, valamint pénzin-
tézetek száma egyre csökkent az 1990-es 
évek közepétől. Mindezeket észlelve a Kar 
Szaktanácsadó és Továbbképző Intézeté-
nek javaslatára született meg az a gondo-
lat, hogy az oktatást, a gyakorlati képzést, a 
szaktanácsadást és a szakterületi kutatást is 
szolgáló kapcsolatbővítést kell megvalósítani 
azokkal a gazdasági szereplőkkel, akik erre 
fogékonyak és gazdálkodásukban élenjárnak 
a megváltozott gazdasági, piaci viszonyok 
mellett is. Az ötletet tett követte, melynek ré-
sze lett az, hogy az együttműködést tanúsító 

„Mintagazdaság” cím odaítéléséről, egy ok-
levél és a címet a látogatók számára is dek-
laráló zománcozott tábla készült, melyeket 
2000 júniusában, diplomaosztó ünnepségen 
adtak át először 4 gazdaság részére.

A mintagazdasági rendszer kialakításának 
célja a meglévő tangazdasági intézményrend-
szer oktatási tevékenységének kiegészítése 
a speciális mezőgazdasági-, élelmiszeripari 
tevékenységeket bemutató gazdasági egysé-
gekkel úgy, hogy azok feladatai között szere-
peljen a hallgatók oktatásán, gyakoroltatásán 
túl a szaktanácsadási tevékenység támogatá-
sa, az elméletben és gyakorlatban képződő új 
kutatási eredmények közvetítésével.
A koncepció egy működőképes intézmény-
rendszer kimunkálását és megvalósítását 
tartalmazta. Legfontosabb eleme volt – és 
kisebb módosításokkal ma is – az ún. krité-
riumrendszer, amely meghatározza a pályá-
zatra jelentkezett gazdaságok minősítését. (1. 
táblázat)
A „Mintagazdaság” definícióját a követke-
zőkben határozta meg a Kar által felkért ok-
tatókból és gyakorlati szakemberekből álló 
Mintagazdasági Kuratórium:
„Mindenképpen olyan gazdálkodási (terme-
lési) egységről (pl. családi gazdaság, gazda-
sági társaság stb.) lehet szó, amely együttes 
tevékenysége (és nem utolsó sorban eredmé-
nyei) révén példaként szolgálhat a régió töb-
bi, hasonló tevékenységet folytató szereplője 
– gazdálkodója – számára.”

KRITÉRIUM

MEGNEVEZÉSE TARTALMA

Gazdálkodás eredményei
(max. 50 pont)

Nem lehet veszteséges, nem állhat csődeljárás és felszámolás 
alatt, tartósan (több éven át) haladják meg a hasonló tevé-
kenységgel foglalkozó egységek színvonalát

Szakmai kvalitások
(max. 15 pont)

Kiemelkedő (példaértékű) szakismeret, továbbképzési hajlan-
dóság, új iránt való fogékonyság

Személyes tulajdonságok
(max. 20 pont)

Megfelelő interperszonális kommunikációs készség, emberi 
kvalitások, viselkedés, stb. 

1. sz. táblázat: Mintagazdaságok kritérium rendszere
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A pályázattal elnyerhető cím a Pályázati kiírás 
szövege szerint:

„1. A Kari Tanács határozata értelmében a 
Mintagazdaság/Mintaüzem címet pályázat 
alapján lehet elnyerni és az a Szabályzat ér-
telmében a visszavonásig viselhető, ameny-
nyiben annak visszavonását valamilyen rend-
kívüli esemény (felszámolás, bírósági eljárás, 
stb.) nem indokolja. 
2. A címet adományozó intézmény az aláb-
biakra vállal kötelezettséget, a címet elnyert 
vállalkozásokkal szemben

• ingyenes szaktanácsadás és információ-
nyújtás
• közös kutatási projektek megvalósítása
• pályázatok megvalósításánál együttműkö-
dő partneri szerep biztosítása
• szakmai segítség pályázatok, hitelkérel-
mek stb. készítéséhez
• térítésmentes szakmai továbbképzési lehe-
tőségek biztosítása stb.”

3.   Az elnyert jogcímet viselő cég az adomá-
nyozó felé vállalt kötelezettségei megállapo-
dás alapján a következők lehetnek:

• hallgatók részére gyakorlati lehetőségek 
biztosítása,
• belföldi és külföldi szakemberek fogadá-
sa, szakmai bemutatók tartása,
• szaktanácsadás gyakorlati feltételeinek 
megteremtése,
• adatszolgáltatás a gazdaság tevékeny-
ségéről, kizárólag oktatási és kutatási célra 
(szakdolgozat, PhD disszertáció, stb.)
• szakképzési és innovációs hozzájárulás.

A „MINTAGAZDASÁG/MINTAÜZEM” illetve 
„MINTAGAZDA” cím odaítéléséről a helyszí-
ni látogatáson tapasztaltak, valamint a be-
nyújtott pályázati anyag és a Mintagazdasági 
Kuratórium javaslata alapján a dékán dönt.

2. sz. táblázat: Pályázati adatlapok tartalma

MEGNEVEZÉSE TARTALMA

Alkalmazott technológiák, eljárások
(max. 20 pont)

Legyenek korszerűek, gazdaságosak és környezetkímélők

Szaktanácsadásban való közreműkö-
dés (max. 20 pont)

Szakmai bemutatók tartása, látogatók fogadása, alkalmaz-
zon szaktanácsadót

Szövetkezési hajlandóság
(max. 10 pont)

Legyen tagja szövetkezés(ek)nek (Raktárszövetkezet, Beszer-
zési szövetkezet, Gépszövetkezet, Gépkör, Hitelszövetkezet, 
Értékesítési alkuszövetkezet, TÉSZ, stb.)

Integrációs tevékenység
(max. 10 pont)

Környékbeli gazdák részére szolgáltatások végzése

Információs rendszer működése
(max. 20 pont)

Megfelelő adatnyilvántartás, adatszolgáltatás (naprakészség, 
tényszerűség, használható információk nyújtása, stb.)

Adományozó intézménnyel való kap-
csolat
(max. 20 pont)

Kölcsönös együttműködés elvén alapul, adományozó részé-
ről: ingyenes szaktanácsadás és információnyújtás, szakmai 
segítség pályázatok készítéséhez, térítésmentes továbbképzés, 
stb., mintagazda részéről: hallgatók gyakorlatra fogadása.

Formai kívánalmak
(max. 15 pont)

Gazdaság tisztasága, rendje, környezete, stb. megfelelő és 
példaértékű legyen

(Megjegyzés: maximális pontszám: 200, a Mintagazdasági cím elnyeréséhez 150 pont szüksé-
ges!) Forrás: Pályázati felhívás 2010.
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MEGNEVEZÉS TARTALOM

1. A vállalkozás
pénzügyi adatai

A pályázó mérlege (eFt) vagy,
A pályázó egyszerűsített mérlege (eFt)

A vállalkozás egyszerűsített eredménykimutatása (eFt), vagy
A pályázó egyszerűsített mérlege (eFt)
A vállalkozás eredménykimutatása összköltséges eljárással (eFt), vagy
A vállalkozás eredménykimutatása forgalmi költség eljárással (eFt)

2. A vállalkozás
földterülete 

Művelési ágak szerint:
Mezőgazdasági földterület (ha), 
Mezőgazdasági földterület (ha), 
Termőterület (ha),
Termőterület (ha),
Művelés alól kivett terület (ha)
Ebből: saját, bérelt

3. A növénytermesz-
tés fontosabb jel-
lemzői

Vetésszerkezet (ha),
Termésátlag (t/ha),
Értékesített mennyiség (t),
Értékesítési átlagár (Ft/t),
Állattenyésztésben felhasznált mennyiség (t),
Termelés önköltsége (Ft/t)

4. A vállalkozás ál-
lattenyésztésének 
fontosabb jellem-
zői

állatlétszám állatfajonként: szarvasmarha, sertés, juh, baromfi, stb.)
termelési mutatók: tejtermelés, borjúszaporulat, éves malacszaporulat, to-
jáshozam, fajlagos abrakfelhasználás: takarmányozási hónapra jutó hízó 
testömeg-gyarapodás, kibocsátott állati termékre jutó abrakfelhasználás, 
stb. értékesítés: állatfajonként (db, t, l, Ft/kg, Ft/db, Ft/l, stb.)

5. Egyéb tevékenysé-
gekkel előállított 
termékek, szolgál-
tatások mennyisé-
ge, értékesítése

Szolgáltatás, termék mennyiségi egység (tonna, üzem-óra stb.)
Egyéb értékesítések nettó árbevétele (eFt)

6. A vállalkozás élel-
miszeripari tevé-
kenységének fon-
tosabb mutatói

Megnevezés TEAOR szerint
Előállított mennyiség
Értékesített mennyiség
Értékesítés nettó árbevétele (eFt)

7. Eszközellátottság Erőgépek és önjáró betakarító gépek: db, típus, motorteljesítmény (kW), 
életkor, stb.
Munkagépek: db, típus, teljesítmény jellemző (kW), életkor, stb.

épület, építmény: istállók, terménytárolók, műhely, stb. (m2, állatlétszám, 
tárolókapacitás, egyéb jellemzők)

8. A vállalkozás be-
ruházásai

beruházásra, fejlesztésre fordított összeg ebből: saját forrás, támogatás, 
hitel

9. Pénzügyi mutatók A vállalkozás pénzügyi, likviditási és jövedelmezőségi mutatói:
Likviditási ráta
Termelési érték-arányos jövedelmezőség
Saját tőke jövedelmezőség
Munka jövedelmezőség
Saját tőke aránya
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A 2000-ben induló és azóta minden évben 
meghirdetett, a mintagazdasági cím elnyeré-
sét célzó pályázat kezdetben a termelő üze-
meket (kis-, közép- és nagyüzemeket) igyeke-
zett bevonni a rendszerbe. Így 2000-ben négy 
különböző profilú gazdaság (biogazdaság, 
növény termesz tő -ve tőmag-termesz tő, 
árunövény előállító, gombatermesztő-
komposztáló-konzervüzem) nyerte el a 
mintagazdaság címet. 2004-re már 30-ra 
bővült a mintagazdaságok száma az újabb 
eredményes pályázatok alapján. 2010-re 
több mint 50 azon gazdaságok, üzemek és 
egyéb gazdasági tevékenységet folytatók 
száma, akik a cím viselésére jogosulttá vál-
tak és azóta folyamatosan részt vállalnak a 
gyakorlati képzésben, szaktanácsadásban, 
vagy kutatási együttműködésben. Az össze-
foglaló táblázatunk időrendben mutatja be a 
Mintagazdaságok, Mintaüzemek és Elismert 
gyakorlóhelyeinek sorát – és aktív együttmű-
ködésüket a Karral.

A családi gazdaságok/vállalkozások előtér-
be kerülésével szerencsére egyre több olyan 
hallgatónk van, aki a diploma megszerzését 
követően a saját „családi-birtokán” kíván 
eredményesen tevékenykedni. Ezt az igényt 
is igyekeztünk kiszolgálni és ezért a képzés 
során az élenjáró családi gazdaságok bemu-
tatására, azok eredményeinek elemzésére és 
értékelésére is sort kerítünk a diákköri, vagy a 
diplomadolgozatok témáinak megválasztásá-
nál és a hallgatók ez irányú tevékenységének 
irányítása során. A családi gazdaságoknak a 
mintagazdasági hálózatba történő bevoná-
sára a jelentkező igények, a nemzetközi pél-
dák és a mai mezőgazdasági gyakorlat alap-
ján került sor. Bízunk benne, hogy ez a munka 
hosszú távon igazolni fogja elképzelésünket. 
A családi gazdaságok, mezőgazdasági kis- 
és közepes méretű vállalkozások aktív és ha-
tékony részesei lehetnek egy régióban a szak-
tanácsadási tevékenységnek is. Ugyanúgy, 
mint a nagyobb gazdasági szervezetek, ők is 
bemutató helyei lehetnek a legújabb kutatási, 
fejlesztési eljárások, szaktanácsadási techni-
kák gyakorlati alkalmazásának.

Az új típusú alapszakos (BSc-s) agrármérnök 
képzés és „mesterképzés” (MSc) szakjai vál-
tozatlanul, sőt még fokozottabban igénylik a 
gyakorlati oktatást, melynek kiváló helyszí-
nei lehetnek a „Mintagazdaság”-ként, vagy 
„Minta gyakorlóhely”-ként működtetett csa-
ládi- és vállalkozói üzemek, egyéb gazdasági 
tevékenységgel foglalkozó egységek.

A Karon folyó okleveles gazdasági agrár-
mérnök képzés és az ebben résztvevő hall-
gatók gyakorlati oktatása megkívánta, hogy 
a pénzgazdálkodással kapcsolatos szakmai 
ismereteket nyújtó pénzintézetek is a hálózat 
tagjai lehessenek. Ennek érdekében a ku-
ratórium – a gyakorlati oktatást koordináló 
tanszék javaslatára – a pénzintézeti fiókok 
részére pályázati felhívást készített, aminek 
eredményeként „Elismert gyakorlóhely” címet 
kaphattak a sikeresen pályázó takarékszövet-
kezetek és bankfiókok. A mintagazdasági há-
lózat bővítése tovább folyik, amit a 2005-től 
indított új szakok gyakorlati oktatása igénye-
ihez igazítottunk. Ezek a képzési formák még 
szélesebb körből bevont gyakorlóhelyeket, a 
gyakorlati tapasztalatokat átadni tudó „Min-
ta üzemeket/ gyakorlóhelyeket” kívánnak. 

A gyakorlati képzést segítő, illetve e képzés-
nek helyet biztosító intézmények, önkormány-
zatok, pénzintézetek és egyéb gazdasági 
tevékenységet folytató szervezetek között sze-
repelnek olyanok, melyek még nem pályáztak 
az elismerő címre, bár a hallgatóink ezekben 
is hetesi-, munkaszervezési gyakorlatokat, il-
letve nyári mezőgazdasági gyakorlatok során 
színvonalas szakmai bemutatókat tartottak.

Az agrár-felsőoktatás kétlépcsős rendsze-
rének kialakítása és az új képzési formák 
bevezetése igen rövid idő alatt megtörtént, 
aminek eredményeként a Karon 2005-2007 
között hét BSc- (alapképzési-) szak beindítá-
sára is sor került. Mindez a 10 szemeszteres 
okleveles agrármérnök, gazdasági agrár-
mérnök és élelmiszer-minőségbiztosító ag-
rármérnök képzéssel párhuzamosan történt, 
egészen 2009. év végéig. Ezek az új szakok, 
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illetve az új, három éves (6+1 szemeszteres) 
képzési forma  változtatások bevezetését kö-
vetelte meg a hallgatók gyakoroltatása, a 
hetesi- és üzemi gyakorlatai során. Ezért a 
korábbi években már jól bejáratott gyakorla-
tok és gyakorlóhelyek mellett újak bevonásá-
ra volt szükség.  Az 5 éves képzés és a 3 éves 
BSc képzésben résztvevők gyakorlati igényét 
továbbra is jól szolgálta a Kari Tangazdaság, 
a régióban működő közép- és nagyüzemek, 
valamint az egyre bővülő „Mintagazdaság”-
ok sora.
Az új szakok újabb gyakorlatokat írtak elő a 
tantervükben, így a korábbi hagyományos 
mezőgazdasági gyakorlatok mellé a szak-
területeknek megfelelő, vidékfejlesztéssel, 
környezetvédelemmel, településfejlesztéssel 
foglalkozó intézmények, vállalatok, szak-
igazgatási szervek bevonását jelentette. A 
különböző pénzintézetek (bankfiókok, taka-
rékszövetkezeti fiókok) szerepe is megmaradt 
a gyakoroltatás területén. 
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. 
szerint a gyakorlatigényes alapképzési szakok 
esetében  –  a Karon indított szakok mind-
egyikén, a 7. félévben  összefüggő szakmai 
gyakorlatot kell szervezni, ami önmagában 
is óriási feladatot jelent a 7 szak népes hall-
gatóságának gyakorlati helyet biztosító egy-
ségnek.  2010-ben ötvenre bővült azoknak a 
gyakorlóhelyeknek a száma, amelyek egyben 
a Kar „Mintagazdasági Hálózat”-át alkotják.

A Kar és a mintagaz-
daságok kutatási-
fejlesztési-innovációs 
kapcsolatai

Jóllehet a Kari Mintagazdasági Hálózat ki-
alakításának tíz évvel ezelőtti gondolata 
eredendően azzal a céllal fogalmazódott 
meg, hogy az egyetemi hallgatók gyakorlati 
oktatása érdekében – a korábbi időszakban 
megszokottnál – még hatékonyabban igény-
be lehessen venni a közeli és távolabbi kör-
nyezetünkben példaértékűen működő mező-
gazdasági és élelmiszeripari vállalkozásokat, 
már a kezdetekben nyilvánvalóvá vált, hogy 
az együttműködés nem korlátozódhat csupán 
az oktatásra és a képzésre, hanem célszerű 
azt kiterjeszteni a kutatás-fejlesztés és az in-
nováció területeire is. Ez többek között azért 
volt szinte magától értetődő, mert jó néhány 
esetben hosszabb időre visszanyúló kapcso-
lat létezett a Mintagazdasági Hálózat leendő 
tagja és a Kar bizonyos szervezeti egysége(i) 
között. Például a Solum Zrt. vagy a Lajta-
Hanság Zrt. számos esetben igénybe vette 
kutatóink és oktatóink szaktudását, tanszé-
keink, illetve intézeteink tudományos kapaci-
tását, szolgáltatásait. Az sem volt ritka, hogy 
bizonyos vállalkozásokkal karöltve indultunk 
el K+F pályázati források megszerzéséért. 
Az említett lehetőségek még jobb kihaszná-
lását tette lehetővé – 2000. évi létrejöttétől 
kezdve – a Mintagazdasági Hálózat, mert a 
kapcsolatok ez által hivatalossá és egyben 
szervezetté váltak.

Mintagazdasági Hálózatunk tagjaival való 
együttműködésünk új dimenzióját teremtette 
meg 2004-től kezdődően a Kutatási és Tech-
nológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi 
XC. törvény, amely innovációs járulékfizeté-
si kötelezettséget írt elő a közép- és nagy-
vállalkozások számára. Ennek értelmében, 
az 50 főnél több dolgozót foglalkoztató, 
vagy 2,5 milliárd Ft-nál nagyobb forgalmú 
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cégek nettó korrigált árbevételüknek bizo-
nyos hányadát (jelenleg 0,3%-át) kötelesek 
innovációs járulékként befizetni, mely ösz-
szeget pl. egyetemektől megrendelt K+F 
tevékenységek költségeinek fedezésére is 
fordíthatnak. E törvény célja mindenek előtt 
a kutatás-fejlesztés hazai és külföldi eredmé-
nyeinek gyakorlati hasznosítása, továbbá a 
technológiai innováció és az innovációs inf-
rastruktúra fejlesztésének támogatása volt. 
Minthogy Kari Mintagazdasági Hálózatunk 
tagjainak mérete rendkívül széles skálán 
mozog, hiszen mikrovállalkozások (családi 
gazdaságok) és nagyvállalatok (részvénytár-
saságok) egyaránt megtalálhatóak közöttük, 
nem egyformán hatékonyan lehet kiaknázni 
az innovációs járulék terhére megvalósítható 
fejlesztésekben rejlő lehetőségeket. E tekin-
tetben kimondottan gyümölcsöző kapcsolat 
alakult ki pl. a KaiserFood Élelmiszer-ipari 
Kft., a HiPP Kft., valamint a SOLUM Zrt. és 
Karunk között.

Az elkövetkező időszakban az eddiginél is 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni a kutatás-
fejlesztés eredményeként létrejövő új termé-
kek, szolgáltatások, eljárások, módszerek és 
rendszerek gazdasági bevezetésére, vagyis a 
már említett innovációra, illetve a technoló-
gia transzferre. Az e területen meglévő lehe-
tőségek mind hatékonyabb kihasználására 
hozta létre egyetemünk – pályázati források 
felhasználásával – a Technológiai Transzfer 
Irodát (TTI), melynek legfőbb célja az, hogy 
a hallgatók, a kutatók és az oktatók munkája 
során keletkező szellemi vagyonnal átlátható 
módon, szabályozott keretek között tudjunk 
gazdálkodni a lehető legszélesebb körű hasz-
nosítás érdekében. A TTI tevékenységével 
minden bizonnyal erősíteni fogja azt az inno-
vációs járulékfizetési kötelezettség kapcsán 
megindult folyamatot, melynek eredménye-
képpen mind több mintagazdaságunk válik 
legújabb kutatási-fejlesztési eredményeink 
gyakorlati bevezetésének és kiterjedt alkal-
mazásának aktív részesévé.

A mintagazdasági
hálózat bővítése,
fejlesztése
A tangazdaságokra és a Bemutató üze-
mekre vonatkozó FVM koncepció és pá-
lyázati csomag megjelenése előtt már ko-
rábban megfogalmazódott bennünk az a 
gondolat, hogy elegendő állami támogatás 
és saját erő hiányában, az egyetemi hallga-
tók gyakorlati oktatásába kell vonni – sza-
bályozott keretek között – a térségben jól 
működő mezőgazdasági és élelmiszeripari 
vállalkozásokat. Ennek megfelelően a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Mezőgazda-
ság- és Élelmiszertudományi Kar Tanácsa 
2000. február havi ülésén határozott a
“MINTAGAZDASÁG/MINTAÜZEM” és 
“MINTAGAZDA” cím létrehozásáról és 
adományozásáról. A „Mintagazdaság” címet 
pályázat útján lehet elnyerni és az a Szabály-
zat értelmében legfeljebb 5 évig, illetve a 
visszavonásig viselhető, amennyiben annak 
visszavonását valamilyen rendkívüli esemény 
(csődeljárás, felszámolás, bírósági eljárás, 
stb.) nem indokolja.

Az alapítástól napjainkig (2000-2010) a Kar 
vonzáskörzetében (Nyugat-dunántúli Régió) 
ill. további kapcsolatrendszerében (gyakorla-
ti fogadóhelyek, kutatás-fejlesztési együttmű-
ködések, stb.) 54 innovatív, különféle profil-
ban és vállalkozási formában tevékenykedő 
cég nyerte el a Mintagazdaság és Minta-
üzem, ill. 2009-től az Elismert gyakorlóhely 
(bankok, takarékszövetkezetek, Nemzeti Par-
kok, stb.) címet. Az elnyert jogcímek között 
41 mezőgazdasági alaptevékenységet végző 
cég “mintagazdaság”, 6 élelmiszeripari cég 
a “mintaüzem” és 3 pénzügyi tevékenységet 
folytató intézmény pedig az “elismert gyakor-
lóhely “ kategóriában kapta meg a kitüntető 
címet. A mintagazdasági hálózat 54 tagjából  
37 társas vállalkozás (26 kft., 7 zrt., 4 szö-
vetkezés) és 17 pedig a családi gazdaság ill. 
egyéni vállalkozás jogi keretei között nyerte 
el a jogcímet. 
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A jogcímek 5 évenkénti felülvizsgálata alap-
ján kiderült, hogy 4 cég felszámolásra került, 
ill. tevékenysége átalakult (Sampinyon Kft., 
Horker Kft., Horváth Csaba ev., Lukullusz Kft.) 
és ezért nem tudja vállalni a mintagazdasági 
kritériumok teljesítésével járó feladatokat. Így 
a jelenleg 50 tagú a mintagazdasági hálózat 
(3. sz. táblázat) tagjai a következő termelési 
profilba sorolhatók:

• Növénytermesztés:   11
• Állattenyésztés:   10
• Vegyesgazdálkodás:   10
• Kertészet:   3
• Szőlészet, borászat:   5
• Élelmiszeripar:   7
• Egyéb tevékenység:   4 

Az eddigi kedvező tapasztalatok alapján to-
vább kell folytatni a mintagazdasági hálózat 
strukturális fejlesztését - területi és szakága-
zati vonatkozásban egyaránt - lehetőleg úgy, 
hogy minél szélesebb spektrumban kerüljenek 
lefedésre a különböző gazdálkodási profilok. 

A Kar szaktanácsadásban betöltött nyugat-
dunántúli regionális központi szerepe miatt 
elsősorban Vas és Zala megyékben célsze-
rű a bővítést szorgalmazni, mert a jelenlegi 
mintagazdaságok többsége értelemszerűen 
Győr-Moson-Sopron megyében található. 
Olyan profilú gazdaságok és élelmiszeripari 
üzemek bevonása célszerű, amelyek bővítik a 
szakterületi katasztert, teljesebbé téve ezzel a 
gyakorlati képzés választékát és illeszkedését 
a kari szakirányokhoz. 
Az új aspiránsoknál célszerű figyelembe ven-
ni a fogadó készséget (hallgatók száma, dip-
lomamunka lehetőség, bemutatók tartása, 
stb.), a gazdálkodás eredményeit, a formai 
kívánalmakat (gazdaság tisztasága, rendje, 
környezete, stb.), a szakmai kvalitásokat, a 
hiányzó szakterületeket, valamint a meglévő 
és korábbi kapcsolatokat (volt hallgatóink!). 
Elsősorban a hiányzó szakterületeket célsze-
rű pótolni, és tovább kell folytatni az 5 éves 
ciklust betöltő mintagazdaságok felülvizsgá-
latát a jogcím további viseletének jogosságát 
illetően.

3. sz. táblázat Kari mintagazdaságok a belépés éve szerint

Bemutató
gazdaság

Város Jogcím Cím 
odaíté-
lése

Tevékenységi kör

1. Ádám család
lovastanyája

Rajka mintagazdaság 2010 Lósport, lótenyésztés

2. Agro Trio Kft Jánossomorja mintagazdaság 2001 Expor t-vetőmagter-
mesztés és műszaki 
szolgáltatás

3. Babarczi pincészet Győrújbarát mintagazdaság 2009 Szőlőtermesztés,
borászat

4. Bábolna Ménesbirtok 
Kft.

Bábolna mintagazdaság 2002 Lótenyésztés,
agroturizmus,
(lovasturizmus, vad-
gazdálkodás, falusi 
vendégfogadás, stb.)

5. Bosits András Szombathely mintagazdaság 2008 Növénytermesz tés, 
állattenyésztés

6. CANKÓ-2000 Kft. Bogyoszló mintagazdaság 2003 Növénytermesz tés, 
állattenyésztés
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Bemutató
gazdaság

Város Jogcím Cím 
odaíté-
lése

Tevékenységi kör

7. CERES Sütőipari Kft. Győr mintaüzem 2002 Élelmiszeripar
(sütőipar)

8. Cserpes Sajtműhely Kapuvár mintaüzem 2010 Tejfeldolgozás,
tejtermékgyártás

9. Dobszai Zoltán Soltvadkert mintagazdaság 2010 Gyümölcstermesztés 
(bodza); falusi
turizmus

10. DUNA
Takarékszövetkezet

Halászi elismert
gyakorlóhely

2008 Pénzügyi
tevékenység

11. Dunavölgye Zrt. Naszály mintagazdaság 2002 Növénytermesz tés, 
állattenyésztés
(sertés, juh), mg. 
szolgáltatás

12. Előre Halászati
Termelőszövetkezet 

Kisbajcs mintagazdaság 2010 Haltenyésztés, halá-
szat, halfeldolgozás

13. Farkas
Mezőgazdasági Kft. 

Kaposvár mintagazdaság 2009 Gabonaféle, hüve-
lyes növény, olajos 
mag termesztése

14. Fazekas Kft.
(Kálnoki Pékség)

Máriakálnok mintaüzem 2008 Élelmiszeripar
(sütőipar)

15. Fényes Pincészet Sopron mintagazdaság 2009 Szőlőtermesztés,
borászat

16. Geredy Péter Ballószög mintagazdaság 2010 Növénytermesz tés, 
biogazdálkodás

17. Gróf Gyula Pápateszér mintagazdaság 2002 Lótenyésztés 

18. GSD
Agrárprodukt Kft. 

Zsira mintagazdaság 2010 Mezőgazdasági
termény előállítás

19. Hipp Kft. Hanságliget mintaüzem 2004 Bébiétel gyártás, 
konzervipar

20. Horváth István Maglóca mintagazdaság 2004 Sertéstartás

21. IKR ZRt. Bábolna mintagazdaság 2002 Növény termesz tés 
integrálása, mező-
gazdasági gépek 
forgalmazása, input-
anyag gyártás és for-
galmazás

22. Kaiser Food
Élelmiszeripari Kft. 

Abda mintaüzem 2003 Húsipar
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Bemutató
gazdaság

Város Jogcím Cím 
odaíté-
lése

Tevékenységi kör

23. Kujáni Kft. Kecskemét mintagazdaság 2009 Mezőgazdaság,
szaktanácsadás,
falusi turizmus

24. LAJTA HANSÁG ZRt. Mosonmagyar-
óvár

mintagazdaság 2002 Növénytermesztés,
állattenyésztés,
vadgazdálkodás

25. LAJTA-MAG Kft. Mosonmagyar-
óvár

mintagazdaság 2001 Vetőmag (aprómag) 
előállítás

26. Major Béla Győr mintagazdaság 2004 Szarvasmarha te-
nyésztés, tejtermelés

27. Mentes György Sopronkövesd mintagazdaság 2000 Szántóföldi
növénytermesztés

28. Nagy Gyula Rábacsécsény mintagazdaság 2010 Sertéstenyésztés

29. Németh Csaba Rábas zen tmi -
hály

mintagazdaság 2000 Szántóföldi növény-
termesztés és mező-
gazdasági szolgálta-
tási tevékenységek

30. Németh István Rábcakapi mintagazdaság 2000 Ökológiai (bio) 
rendszerű gazdálko-
dás

31. NORMA Kft. Oszkó mintagazdaság 2008  

32. Pannon Pulyka Mg. 
Kft. 

Sárvár mintagazdaság 2009 Mezőgazdaság,
baromfitenyész tés, 
takarmánygyártás

33. Petőfi Mg.
Szövetkezet

Ostffyasszonyfa mintagazdaság 2001 Szarvasmarhatartás 
(tejtermelő tehené-
szet, húsmarhatartás)

34. Proteus Gold Kft. Lipót mintaüzem 2009 Pékség

35. Raiffesen Bank Mosonmagyar-
óvár

elismert
gyakorlóhely

2009 Pénzügyi
tevékenység

36. Rajka és Vidéke Tak.
szöv.

Rajka elismert
gyakorlóhely

2008 Pénzügyi
tevékenység

37. Répcevölgye 2001. 
Kft. 

Cherne lháza-
damonya

mintagazdaság 2008 Növénytermesztés,
állattenyésztés,
kutyatáp

38. Sárvári Mezőgazda-
sági ZRt.

Sárvár mintagazdaság 2002 Növénytermesz tés, 
állattenyésztés,
mg. szolgáltatás
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Bemutató
gazdaság

Város Jogcím Cím 
odaíté-
lése

Tevékenységi kör

39. SOLUM ZRt. Komárom mintagazdaság 2002 Növénytermesz tés, 
állattenyésztés,
mg. szolgáltatás

40. SOP-VIN Kft. Sopron mintagazdaság 2001 Szőlészet, borászat a 
Soproni borvidéken 
(technológia, finan-
szírozás, marketing, 
stb.)

41. SZELLE
LOVASUDVAR

Dunasziget mintagazdaság 2001 Agroturizmus
(falusi vendéglátás,
lovas turizmus, stb.)

42. SZEMES MŰVEK Kft. Jánossomorja mintagazdaság 2001 Gabonatermelés
integrálása,
vetőmag előállítás, 
takarmánygyártási
tevékenységek

43. Szigetközi
Kecskefarm

Mosonmagyar-
óvár

mintagazdaság 2009 Kecsketartás, kecs-
ketej és tejtermékek, 
falusi turizmus

44. Szöllősi Pincészet
Termelő és Kereske-
delmi Kft.

Neszmély mintagazdaság 2003 Szőlőtermesztés,
borászat

45. Takarmányfuvarozó 
és Baromfiteny. Kft.

Újkér mintagazdaság 2001 Pecsenyepulyka- és 
broilercsirke előál-
lítás 

46. TÓGAZDA
Halászati ZRt. 

Százhalombatta mintagazdaság 2003 Halgazdálkodás,
halászat

47. Wanger Kft. Komárom mintagazdaság 2003 Csincsillatenyésztés, 
szőrmekikészítés

48. Zala-Feed Kft. Zalaegerszeg mintagazdaság 2008 Takarmánygyár tás, 
forgalmazás

49. ZALAGRÁR Kft. Pókaszepetk mintagazdaság 2008 Növénytermesz tés, 
gyümölcstermesztés

50. Winzerkeller - 
ZANTHO GmbH

Andau mintagazdaság 2009 Szőlőtermesztés,
borászat
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Szaktanácsadás, bemu-
tatók, kiállítások, ren-
dezvények

Az igazán jól működő szaktanácsadás az, 
amely a tudomány által létrehozott elméle-
ti eredményeket a gyakorlatban bemutatni 
és adaptálni is egyaránt tudja. Ez megkö-
veteli a legmagasabb technika jelenlétét a 
termelés minden szintjén és a fejlesztéseket 
is ennek megfelelően kell kialakítani. Emi-
att a korszerű műszaki fejlesztést-kutatást 
és szaktanácsadást komplexen kell kezelni, 
amely biológiai, kémiai, technikai és humán 
tevékenységből áll. A biológiai és kémiai fej-
lesztést megalapozza a legújabb fajták, a 
környezetkímélő vegyszerek, és a takarmány-
kiegészítők, stb. használatáról, bevezethető-
ségéről tartott bemutatók és tájékoztatók (pl. 
évenkénti fajtabemutatók.) rendszeres szer-
vezése. A technikai fejlesztés a legkorszerűbb 
gépek használatát, üzemeltetését jelenti és 
a legújabb technológiai eljárásokat mutatja 
be a gépbemutatókon, míg a humán faktor a 
továbbképzés lehetőségét biztosítja (előadá-
sok, tanfolyamok, magasabb iskolai végzett-
ség megszerzése, stb.). 
Az így működő mintagazdasági hálózat le-
hetővé teszi, hogy a régióban gazdálkodók 
hozzájussanak a tudomány legújabb ered-
ményeihez. Természetesen ennek megvaló-
sítása nagyon komoly fejlesztési összegeket 
kíván, de ennek megtérülése talán az egyik 
legbiztosabb befektetés. Ez a célt szolgálják 
a Kar és a Regionális Szaktanácsadó Köz-
pont által szervezett különböző szakmai ren-
dezvények, bemutatók, ahol tájékoztatjuk a 
gazdálkodókat az általuk még nem ismert, új 
eljárások alkalmazásának lehetőségeiről és 
előnyeiről. A mintagazdasági hálózat kialakí-
tása óta számos, szakterülethez kapcsolódó, 
a mintagazdaságok és a Kar együttműködé-
sét demonstráló rendezvény került sikeresen 
megszervezésre. A teljesség igénye nélkül fel-
soroljuk a legfontosabb rendezvényeket:

• 1998-2010: rendszeres részvétel a Bá-
bolnai Nemzetközi Gazdanapokon a minta-
gazdaságok termékeinek kiállításával együtt 
(Bábolna)
• 2003: Mezőgazdasági könyvhét nyitó 
rendezvénye a Karon, egyidejűleg a minta-
gazdaságok termékeinek kiállításával (Mo-
sonmagyaróvár)
• 2004, 2005: Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Kiállítás (Mosonmagyaróvár)
• 2005: 5 éves a Mintagazdasági háló-
zat tevékenysége – jubileumi rendezvény
(Mosonmagyaróvár)
• 2006: A Kar és a Mintagazdasági háló-
zat szerepe az oktatásban, kutatásban és a 
szaktanácsadásban – konzultáció (Kajárpéc)
• 2008: A Kari kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségek és  elért eredmények bemutatása a 
mintagazdasági hálózat részére – előadás 
(Jánossomorja)
• 2009: Tájékoztató rendezvény pályázati 
lehetőségekről a Mintagazdaságok részére 
(UMVP, Leader, ETE, stb.)

A mintagazdasági program szervezése és 
megvalósítása az elért eredmények rendkí-
vüli fontossága miatt folyamatos publicitást 
kapott. Így minden rendezvény közzétételé-
re felhasználjuk a hagyományos és korszerű 
marketing eszközöket (elektronikus és írott 
sajtó, médium kombinációk stb.), továbbá a 
mintagazdasági hálózat tevékenységét szer-
vező Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet 
dokumentum tárában is archiválásra kerül-
nek a különböző eseményeket igazoló doku-
mentumok (fénykép, digitális felvétel, CD, ppt 
bemutató, stb.), lásd. Életképek a Mintagaz-
dasági Hálózat történetéből c. fejezet.
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Mintagazdaságok adatlapjai
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Ádám Család Lovastanyája

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Ádám Kálmán egyéni vállalkozó
Rajka, Ady Endre u. 27.
+36 30 5006 854
lilla22@citromail.hu
http://adamfarm.uni.hu/

Alapítás dátuma (év) 2004

Tevékenységi profil lovas turisztikai vállalkozás

Alkalmazottak száma 1 fő

A vállalkozás tevékenységé-
nek és jelenlegi helyzetének 
bemutatása

Vállalkozásunk székhelye egy külterületi, gyep művelési ágú, mintegy 
1,06 ha egybefüggő terület. Itt élünk a családunkkal és itt tartjuk a 
lovainkat is. Ezen kívül 6 ha területen gazdálkodunk. A székhelyünk-
höz közeli területeket lovaspályaként, illetve legelőként hasznosítjuk, a 
távolabb esőket takarmány termesztésére. Lóállományunk jelenleg 20 
lóból áll. A lovakat elsősorban lovagoltatásra illetve kocsiztatásra al-
kalmazzuk. Fő tevékenységünk a lovasturizmusban való részvétel, lo-
vagoltatás, lovasoktatás, gyermektáborok szervezése, lebonyolítása. 
Ezen túl iskolai programokban való részvétel természetismereti órák, 
osztálykirándulások, családi napok, lovas szakkör tartása.

Az NYME MÉK mosonma-
gyaróvári Karral való gyakor-
lati kapcsolat 

Gyakornokok fogadása, segítség diplomadolgozatok, szakdolgoza-
tok készítéséhez.

A vállalkozás jövőre vonat-
kozó fejlesztési céljai, elkép-
zelései

A lótenyésztésben is szeretnénk részt venni. terveink közt 2010-es év-
ben egy szénatároló építése, egy homokos lovaspálya építése, napos 
túrák bevezetése szerepelnek, emellett középső gyermekünk díjugrató 
lovas versenyeken való elindulása.
Hosszú távú terveinkben egy nagyobb méretű közös helyiség kialakí-
tása, mely összejövetelekre, tanteremként való hasznosításra szolgál-
na. Erre pályázni is szeretnénk, jelenleg sajnos nincs kiírva pályázat 
ilyen célra.
Ezen kívül a lóállományunk genetikai minőségbeli javítását, hagyo-
mányos magyar fajták alkalmazását tűztük ki saját tenyésztéssel illetve 
vásárlással, cserével. A földterületeinket is szeretnénk növelni, saját 
szükségletünkre a takarmányt megtermelni.
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Agro-Trio Kft.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Mike Károly ügyvezető
9200 Mosonmagyaróvár terv 35
+3630/9362924
mike.karoly@t-online.hu

Alapítás dátuma (év) 1993.11.01

Tevékenységi profil Növénytermesztés és mezőgazdasági szolgáltatás

Alkalmazottak száma  5 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A cukorrépa termesztés megszűnése után sajnos egy kicsit nehéz 
helyzetbe kerültünk.  Kénytelenek voltunk új bevételi forrás után 
nézni. A  vetőmagtermesztés  a irányába indultunk el, így a Kft 
továbbra is biztonságosan és nyereségesen működik. A géppar-
kunkat jórészt már az új termékszerkezet igényeinek megfelelően 
alakítottuk ki.
Pl. címerező és permetezőgép, szemenkénti vetőgép (kukorica, 
napraforgó), direktvetőgép (gabona), középmély lazítók.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Hallgatók fogadása szakmai bemutatók szervezése.
Szakképzési hozzájárulás utalása.
Szakmai rendezvényeken való részvétel.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Továbbra is szeretnénk új piacok felkutatása mellett a vetőmag-
termesztést bővíteni. Ennek megfelelően a gépparkunk további 
fejlesztésére lesz szükség.
Pl. új, korszerű öntözőberendezés vásárlása speciális talajmű-
velő eszközök beszerzése és a betakarítógépek korszerűsítése.
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Babarczi Pince és Szőlőbirtok

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Babarczi László
9081 Győrújbarát, Óvoda u. 33
+3696/456734
info@babarczipince.hu
www.babarczipince.hu

Alapítás dátuma (év) 1993

Tevékenységi profil szőlészet-borászat

Alkalmazottak száma állandó 5 fő; alkalmi 15 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A Babarczi Pince és Szőlőbirtok majd három évtizedes múltra 
visszatekintő családi vállalkozás. Jelenleg 55 hektáron gazdál-
kodunk, melyből 45 ha saját tulajdon. Fajtáink: Rizlingszilváni, 
Rajnai Rizling, Olaszrizling, Tramini, Sauvignon Blanc, Ottonel 
Muskotály. A termésből, reduktív technológiával évente 300.000 
l bort állítunk elő, mely technológiát 2002-ben vásároltunk és 
ezzel egy időben telephelyünket is felújítottuk. Értékesítés közvet-
len fogyasztóknak, vendéglőknek és exportra történik.
Külön hangsúlyt helyezünk boraink megismertetésére borkósto-
lók keretében.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Az egyetemen 1970-ben végeztünk feleségemmel, agrármérnök 
szakon. Az ott kialakult jó kapcsolatokat azóta is ápoljuk. Bora-
inkkal részt veszünk az egyetem által szervezett rendezvényeken, 
de lehetőséget biztosítunk az egyetem hallgatóinak gazdasá-
gunk megtekintésére is.
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

2009-ben elkezdtük ültetvényeink cseréjét, mivel ültetvényeink 
elöregedtek. 2009-ben és 2010-ben 15 ha újratelepítettünk és 
a fennmaradó 30 hektárt a következő 3-4 évben kívánjuk lecse-
rélni. A már meglévő fajtáinkat megtartjuk és kiegészítjük Pinot 
blanc, Irsai Olivér, Chardonnay fajtákkal. Borászati üzemünket 
is folyamatosan bővítjük, fejlesztjük. Célunk egy modern szőlé-
szeti-borászati üzem létrehozása, mely mindenkor megfelel a kor 
követelményeinek.
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Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft.

Vezető
Tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Müller Béla ügyvezető igazgató,
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
2943 Bábolna, Mészáros u. 1.
06 34 569 200, 06 34 569 204 Fax: 06 34 569 202
menesbirtok@babolnamenes.hu
www.babolnamenes.hu

Alapítás dátuma (év) 2001. 05. 09.

Tevékenységi profil Lótenyésztés

Alkalmazottak száma 110 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A Ménesbirtok alapvető feladatai a nemzeti kulturális örökség 
részét képező kastély- és műemlék együttes gondozása, a több 
mint 200 éves Arab Ménes hagyományainak fenntartása, az 
őshonossá nyilvánított bábolnai- Shagya-arab lófajta génmeg-
őrzése, valamint a hazai lóversenyzés támogatása Dióspusztai 
ménesében történő angol telivér lovak tenyésztésével.
A Társaság szerepe, a lovas kultúra ápolása, többszintű lovas 
szakemberképzés, versenyek és szakkiállítások, konferenciák 
rendezése, és az idegenforgalmon keresztül ezen értékek bemu-
tatása hazai és külföldi érdeklődők számára.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat

Lehetőséget biztosítunk diplomamunkák elkészítéséhez, valamint 
gyakorlati helyet a hallgatók számára. Támogatjuk a Kar megje-
lenését a gazdanapokon.
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Bosits András EV.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Bosits András
9749 Nemesbőd Kossuth L. u. 17/A
20/9470-988 94/445-766
bositsfarm@freemail.hu

Alapítás dátuma (év) 1999

Tevékenységi profil Szántóföldi növénytermesztés

Alkalmazottak száma 4

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

300 ha-on végzünk növénytermesztést
Fő növények: őszi búza, olajtök, durum búza káposztarepce ku-
korica, Kb. 300 ha bérmunka elvégzése 3200 db mélyalmos 
tojótyúk tartása és a megtermelt tojás értékesítése.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Gyakornokok fogadása, segítség diplomadolgozatok, szakdol-
gozatok készítéséhez.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

2010 szeptemberében egy 1000 férőhelyes sertés istálló meg-
építése és így megvalósítani a gazdaság több lábon való állással 
a stabilitást.
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Cankó 2000
Mezőgazdasági Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Németh Vilmos ügyvezető
9324 Bogyoszló, Béke u. 39-41.,
96 282 112
nemethv@canko2000kft.hu

Alapítás dátuma (év) 1999

Tevékenységi profil Vegyes gazdálkodás, Fő profil: GOF növények termesztése,
Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

Alkalmazottak száma 72 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A társaság a Rábaközben, nyolc község határában gazdálkodik 
1680 ha-on. A szántóterület több mint 50%-át a gabonafélék 
foglalják el, 200 ha-on őszi káposztarepce termesztése folyik, 
500 ha pedig a saját állatállomány részére történő szálas- és 
lédús takarmányok előállítására szolgál. A vállalkozás állatte-
nyésztésének lényege a tejtermelés, a tej előállítása szakosított 
telepen 500-as Holstein-fríz állománnyal, 10.000 kg feletti ter-
melési szinten, extra minőségben történik. A kft, rendelkezik a 
környezetvédelmi, minőségbiztosítási előírásoknak és kívánal-
maknak maradéktalanul megfelelő korszerű terményszárítóval 
és takarmánykeverő üzemmel. A géppark megfelelő munkaszer-
vezéssel a saját munkák elvégzésén túl szolgáltatásnyújtásra is 
mobilizálható.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A gazdaság 2004 óta a NYME MÉK mintagazdasága, és a jog-
előd szövetkezet több évtizedes hagyományait folytatva rendsze-
resen fogadja kötelező szakmai gyakorlatra az egyetem hallga-
tóit. Az állattenyésztési telep szakmai rendezvények, bemutatók 
otthona, TDK és diplomamunkák kísérleti munkáinak helyszíne. 
A társaságnak a hallgatók között mindig van ösztöndíjasa. A vál-
lalkozás vezetőinek többsége a mosonmagyaróvári Karon vég-
zett, máig részt vesznek az Egyetem által szervezett szakmai és 
társadalmi rendezvényeken.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A kft mostani gazdasági berendezkedésével, termelésszerke-
zetével, előállított termékeivel, ökonómiai mutatóival verseny-
képes, a jövőbeni cél a mindenkori természeti, közgazdasági, 
szabályozási környezethez alkalmazkodva ennek megőrzése, a 
jó felfogás vezérelte értékteremtés figyelemben tartásával.
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Ceres Zrt.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Majoros Kornél vezérigazgató
9027 Győr, Reptéri út 1.
+3696/513 500
ceres@ceressuto.hu
www.ceressuto

Alapítás dátuma (év) 1951.

Tevékenységi profil Sütőipari termékek gyártása

Alkalmazottak száma 450 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A Ceres ZRt. az 1951-ben alapított Győr- és Vidéke Sütőipari 
Vállalat jogutódjaként már több mint 50 éve a hazai sütőipari 
piac meghatározó szereplője.
Vállalatunk a kategórián belül számos szegmensben piacveze-
tő szerepet tölt be. A Ceres Zrt. alapvető értékei közé tartozik 
az innovációs készség, a megbízhatóság és az egészségtuda-
tos táplálkozást segítő termékek gyártása. Ezért folyamatosan 
fejlesztjük gyártási technológiánkat és ezáltal termékeink minő-
ségét. A kiváló és egyenletes termékminőséget szigorú minőség-
biztosítással, belső ellenőrzési folyamatokkal és higiéniai vizs-
gálatokkal biztosítjuk. Telephelyeinken az IFS minőségbiztosítási 
rendszert tanúsíttattuk és működtetjük.
Vállalatunk az 1990-es évek elejétől gyárt tartós, szeletelt ke-
nyereket, mely szegmensben piacvezető szerepet töltünk be Ma-
gyarországon.
Vállalatunk forgalmának 80%-a a hosszabb minőség megőr-
zési idővel rendelkező termékek – kenyerek, kalácsok, piskóták 
-, valamint az egészségtudatos táplálkozást szolgáló termékek 
értékesítéséből származik.

Az NymE MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon.

A vállalkozás jövőre vonatkozó
fejlesztési céljai, elképzelései

Az elmúlt években komoly fejlesztéseket hajtottunk végre, mely-
nek köszönhetően termelési kapacitásunkat sikerült megsokszo-
rozni a növekvő igények szerint.
Piaci eredményeinket a folyamatos innovációnak, valamint dol-
gozóink magas szintű elkötelezettségének köszönhetjük. A fo-
lyamatos növekvő forgalom és termékeink minőségének magas 
szintű megítélése igazolja erőfeszítéseinket.
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Cserpes Sajtműhely

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Cserpes István
9330 Kapuvár, Ipartelepi u.14.
Tel.:0696/243-225, Fax.:0696/240-594
cserpesistvan@t-online.hu
www.cserpessajtmuhely.hu

Alapítás dátuma (év) 1991

Tevékenységi profil Tejtermék gyártás

Alkalmazottak száma 140

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A vállalkozás fő tevékenysége a tartósítószer és mesterséges 
színezék nélküli tejtermékek gyártása. Fontosnak tartjuk a ve-
vők igényeit kielégítő jó minőségű és mennyiségű termékek 
gyártását. Jelenleg a következő friss termékekkel szolgáljuk ki 
vásárlóinkat: tej, tejföl, vaj, kefir, joghurtok, (natúr és nyolc féle 
gyümölcsízesítésű) kakaó, túrórúdi, krémtúró. Körözöttek, natúr 
és füstölt sajtok, grillsajtok, feta jellegű sajt, ízesített krémsaj-
tok. Cégünk termékei számos helyen elérhetőek és kaphatóak 
az ország több területén. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy az 
emberek nagy érdeklődést mutatnak az üzemünkben gyártott 
termékek iránt, amelyek nemcsak finomak, de egészségesek is.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Minden évben részt veszünk az egyetemmel közösen több régiós 
és országos szakmai kiállításon (pl. Bábolnai Nemzetközi Gaz-
danapok) és fesztiválon.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Vevői igények minél teljesebb körű kiszolgálása, de továbbra is 
szem előtt tartva a tartósítószer és aromamentes tejtermék gyártást.
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Dobszai Zoltán

Vezető/tulajdonos
Székhely címe,
tel./fax
e-mail

Dobszai Zoltán
6230 Soltvadkert, Ifjúság u.55.
06-78/480-544, 06-78/481-405
titkarsag@variens.hu

Alapítás dátuma (év) 2002

Tevékenységi profil Bodza termesztése

Alkalmazottak száma 0

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

2002 évben kezdtem földterületek vásárlásával mezőgazdasági 
tevékenységemet őstermelőként. 2007.10.05-től lettem mező-
gazdasági vállalkozó, fő tevékenység a bodza termelése. Ültetvé-
nyeim 2002-2003 évben kerültek telepítésre pályázat keretében, 
mely előírásnak megfelelően történt, 6 méter sorköz és 4 méter 
tőtávolságban. A területek nagysága kb. 30 ha, mely három 
különböző területen helyezkedik el. 2006 évben hozott először 
számottevő termést, 31 tonnát szedtünk le a 30 ha-ról, 2007 
évben 45 tonna, 2008 évben 145 tonna, 2009 évben 233,15 
tonna volt, belföldön értékesítettem. A művelés az első 6 évben 
(2003-2008) hagyományos szerekkel történt, 2009 évtől áttér-
tem a biogazdálkodásra. 2009. 04. 06-án szerződést kötöttem 
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft-vel, így területeim bekerül-
tek az ökológiai gazdálkodás ellenőrzési rendszerébe. Beléptem 
kertészeti szakmai szervezetekbe, a GRAND-COOP TÉSZ Kft 
tagságába és csatlakoztam a Fruitveb Magyar Zöldség-gyü-
mölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsához. Területeim 
művelését a Kecskeméti Főiskola szakértőinek bevonásával vég-
zem az ökogazdálkodás elveinek helyes betartása érdekében.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Fontosnak tartom a Szakmai napokon való részvételt, valamint 
a jövőre vonatkozó terveim között szerepel szakmai bemutatók 
szervezése.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A következő 5 év beruházási, technológiai fejlesztési tervei a 
következők: csepegtető öntözés kiépítése, területek kerítéssel 
való elhatárolása.. Piaci lehetőségek bővítése: belföldi, illetve a 
külföldi piac teljes körű feltérképezése, új felvásárlók keresése; 
hasonló tevékenységű külföldi mintagazdaságokkal kapcsolat-
felvétel, gazdaságlátogatás, a fejlettebb gazdálkodási forma 
átültetése; szakmai bemutatók, látogatások szervezése, ezzel is 
részt vállalva a környékbeli gazdálkodók szaktanácsadásában.
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Duna Takarékszövetkezet

Vezető/tulajdonos
Székhely címe, tel./fax,
e-mail
webcím

Illés Zoltán, elnök-ügyvezető
9022 Győr, Árpád út 93.
Telefon: 0640/990-099
e-mail: kozpont@dunatakarek.hu
www.dunatakarek.hu

Alapítás dátuma (év) 1960

Tevékenységi profil pénzintézet

Alkalmazottak száma 250

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Takarékszövetkezetünk immár 50 éve stabil bástyája a Szigetköz 
lakosai pénzügyeinek kiszolgálásában. A hagyományokat meg-
tartva, emberi légkört biztosítva termékeinkkel és szolgáltatása-
inkkal a modern kor elvárásait is teljes körűen ki tudjuk szolgálni, 
a kereskedelmi bankokkal is fel tudjuk venni a versenyt. Kérjük 
térjen hozzánk be Ön is! Teljes fiókhálózatunkat az alábbi olda-
lon tudja megtekinteni: www.dunatakarek.hu/fiokok, vagy hívja 
infóvonalunkat: 06 40 99 00 99.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A mai napig folyamatosan növekedő Duna Takarék szívesen 
fogadja a Nyugat Magyarországi Egyetem hallgatóit szakmai 
gyakorlati idejükön túl, teljes munkaidős alkalmazásban is a dip-
loma megszerzését követően.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A Duna Takarék a következő 50 évben is mindent megtesz azért, 
hogy ügyfeleink elégedettek legyenek, valamint szolgáltatásaink 
és termékeink minőségével új ügyfeleket vonzzunk be fiókjainkba.
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„Dunavölgye”
Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató zártkörűen működő részvénytársaság

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax,
e-mail

Dr. Kocsis Endre - igazgatóság elnöke
2899 Naszály, Szabadság u. 1-3.
Telefon: 34/350-622 Fax: 34/551-502
e-mail: dunavolgyezrt@dunavolgyezrt.t-online.hu

Alapítás dátuma (év) 1993.10.31.

Tevékenységi profil növénytermesztés

Alkalmazottak száma 10 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Részvénytársaságunk kizárólag mezőgazdasági tevékenységgel 
foglalkozik. Az értékesítés nettó árbevételének 85%-a származik 
mezőgazdasági tevékenységből.
Bérelt földterületen, közel 460 ha-on folytatunk gazdálkodást. 
Az alábbi növényféleségeket termesztjük:
kalászos gabonák: búza, őszi árpa, tritikálé
olajos magvak: káposztarepce mag, napraforgó kukorica

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Szakképzési hozzájárulás

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A terményszárító beruházás megvalósulása után részvénytársa-
ságunk célul tűzte ki a terménytároló kapacitás bővítését, új silók 
építését.
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Győri „Előre” Halászati Termelőszövetkezet

Vezető/tulajdonos
Székhely címe,
tel./fax,
e-mail, webcím

Szilágyi Gábor ügyvezető elnök  30/9398-388 9062.
Kisbajcs, Arany János út 22.
Tel.: 96/560-220, fax : 96/560-224
e-mail: bajcshal@t-online.hu, www.bajcshal.hu

Alapítás dátuma (év) 1945.

Tevékenységi profil Halfeldolgozás, kereskedelem

Alkalmazottak száma 26 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Szövetkezetünk fő profilja a halfeldolgozás. Palettánkon szerepel 
az élő hal mellett a norvég lazac, édesvízi halak tisztítva illetve 
fagyasztva. Halászlé, pástétom, ecetes hal. HACCP valamint ISF 
minősítéssel rendelkezünk. Kiszolgálunk az áruházláncokon kí-
vül éttermeket, horgász egyesületeket, győri halboltunkban pe-
dig mindenki megvásárolhatja a neki tetsző árut.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Az Egyetemmel nagyon jó a kapcsolatunk, szakmai gyakorlatra 
is fogadunk hallgatókat. Többszöri üzemlátogatásra is érkeztek 
hozzánk. Az idei évben a szakképzési hozzájárulást is szeretnénk 
részükre ajánlani. Közös pályázaton is sikeresen vettünk részt.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Miután megvalósult 7 db beton halnevelő medence, két új kút, 
az energia ellátáshoz a napelem park átadása ebben az évben 
megtörténik. Folyamatban van a halfeldolgozó bővítése, az en-
gedélyeztetések folynak.
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Farkas Kft

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax,
e-mail

Farkas Lászlóné ügyvezető
Kaposvár Szabadság u. 53
+3682/418-765
farkaskft@freemail.hu

Alapítás dátuma (év) 2003

Tevékenységi profil Szántóföldi növénytermesztés

Alkalmazottak száma 4 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A Farkas Kft családi vállalkozás kizárólag szántóföldi növény-
termesztéssel és növénytermesztési szolgáltatások nyújtásával 
foglalkozik. A növénytermesztését a precíziós gazdálkodás sza-
bályai szerint hajtja végre. Az AKG keretében engedélyezett nö-
vényeket termeszti.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Jelenleg az egyetem oktatói a precíziós gazdálkodáshoz kap-
csolódóan tápanyag-gazdálkodási és gyomirtási kísérleteket 
folytatnak a gazdaságunkban.
Terveink között szerepel a közös kutatás- fejlesztés a precíziós 
gazdálkodás területén.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A vállalkozás jelene és a jövője a precíziós gazdálkodással fo-
nódik össze. A fejlesztések ennek megfelelően a precíziós tech-
nikához kapcsolódnak.
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Fazekas-94 kft

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax,
e-mail

Fazekas Imre
9231 Máriakálnok, Hársfa u. 3.
+3696/704529
fazekas94kft@freemail.hu

Alapítás dátuma (év) 1998. október 01.

Tevékenységi profil Kenyér-és pékáru, finom pékáru gyártása, értékesítése

Alkalmazottak száma 12

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A vállalkozás alaptevékenységei közé tartoznak a kenyér, illetve 
kenyérfélék, péksütemények és finom pékáruk gyártása és azok 
kiskereskedelmi egységekbe történő forgalomba hozatala.
Jelenleg a vállalkozás 2 szakboltot üzemeltet, mindkettőt Mo-
sonmagyaróváron, melyek miatt a pékség termelési volumene 
nagymértékben megnőtt a korábbiakhoz képest és ezzel a lépé-
sével fenn tudja tartani a piaci versenyt.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A vállalkozás üzemi felépítését és különböző gyártástechnológi-
ájának megismertetését már több alkalommal is megvalósította 
a hallgatók számára. A hallgatókat megismertetjük a sütőipari 
üzem működésével, a termékek előállításának folyamataival és 
ezzel bővítjük ismereteiket, melyeket a jövőbeni felkéréseknek 
eleget téve is szívesen átadunk.
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A rövidtávú fejlesztési célok között szerepelnek további minta-
boltok megnyitásai, valamint kisebb technikai fejlesztések az 
üzem területén.
Hosszútávon mindenképpen egy új technológiai beruházást sze-
retnénk megvalósítani, amely a termelési volumenünket növeli.
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Fényes Pincészet

Vezető/tulajdonos
Székhely címe,
tel./fax,
e-mail
webcím

Fényes Tibor
Sopron, Présház telep
99/702-287, fax:99/511-939
pince@fenyszoft.hu
www.fenyespince.hu

Alapítás dátuma (év) 2000

Tevékenységi profil Szőlőtermesztés, borászat

Alkalmazottak száma 5 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Vállalkozásunk hagyományokon alapuló Családi vállalkozás, fe-
leségemmel és édesanyámmal hárman vagyunk a tulajdonosok. 
9 ha szőlőterületet művelünk, melynek termését teljes egészében 
borként dolgozzuk fel. Évente cca. 600 hl bort forgalmazunk, 
ami a Soproni Történelmi Borvidék lankáin minőségi kategó-
riában terem. Pincénket Balf és Fertőrákos között a Fertő parti 
turistaút mellett építettük, így vevőink nagy része közvetlenül 
„pincei látogató”, illetve vásárló. Feldolgozási technológiánk a 
legmodernebb rozsdamentes anyagból készült, minden feltétel 
adott a 21. század igényelte kiváló borok előállításához. Boraink 
évről évre részt vesznek hazai és külföldi borversenyeken, ahon-
nan rangos díjakkal térnek haza.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Cégünk megalakulása óta szoros szakmai kapcsolatot tart fent 
a NYME MÉK mosonmagyaróvári karával. Az együttműködés 
elmélyítése érdekében 2009. évben pályáztunk a „Fiatal Min-
tagazda” cím elnyerésére, amit 2010. évben meg is kaptunk. 
- Az elmúlt években közös tanfolyamokat tartottunk borászati 
szakmában (2005).

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Ez évben pályázatot nyújtottunk be a szőlő irányított erjesztését 
lehetővé tévő technológia fejlesztésére. E beruházás lehetővé 
teszi a reduktív borok előállítását, növelve azok piaci értékét.
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Geredy Péter Mintagazdaság

Vezető/tulajdonos
Székhely címe,
tel./fax
e-mail, webcím

Geredy Péter
6035 Ballószög Erkel u.1
+3670/4535022
biotrad@t-online.hu

Alapítás dátuma (év)

Tevékenységi profil Vegyes gazdálkodás, szántóföldi növénytermesztés És őshonos 
állattenyésztés

Alkalmazottak száma 2

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyéni gazdálkodóként 1994 óta folytatok mezőgazdasági te-
vékenységet, ezen belül foglalkozom növénytermesztéssel és 
állattenyésztéssel is. hivatásszerűen. Gazdálkodásunk családi 
keretek közt folyik, ez az egyik legfontosabb biztosítéka a sikeres 
tevékenységnek.
Gazdaságunkban 300 ha területen folytatunk szántóföldi nö-
vénytermesztést, különös tekintettel az vetőmag előállítására. 
Jelenleg a teljes területen  ökológiai szántóföldi ill. extenzív 
gyepgazdálkodás folyik.
Az organikus gazdálkodás vertikumának fontos része az állat-
tenyésztés. Az agro-ökológiai adottságokhoz alkalmazkodva 
őshonos mangalica tartással foglalkozunk.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Hallgatók fogadása, gyakorlati tapasztalatok átadása, rendez-
vények szervezése, közös projektek. Kiállításokon való részvétel.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A Mintagazdaságot - lévén nyitott minden látogató, vendég 
felé - ma már utazási irodák is felveszik a programjaikba, de 
jönnek diákok, gazdák, érdeklődők, magyarok, külföldiek. Ezért 
is lenne fontos. hogy a jövőben újra lehetőség nyíljon pályázni 
olyan gazdaságoknak szakma-turisztikai fejlesztéshez, melyek 
szakmai élményt, fejlődési lehetőségeket tudnak adni, ill. mu-
tatni a hazai gazdáknak, ill. a 2. évezredhez méltó körülmények 
között tudják fogadni az uniós vendégeket, akik mindennek hírét 
vihetik a világban.
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Gróf Gyula egyéni vállalkozó

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax,
e-mail

Gróf Gyula
8556, Pápateszér Jókai utca 19.
0689/352074,
grof46gyula@gmail.com

Alapítás dátuma (év) 1992

Tevékenységi profil állattenyésztés, növénytermesztés

Alkalmazottak száma 1 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Vállalkozásunk többrétű. Lótenyésztéssel, hús hasznú szar-
vasmarha tenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozunk. 
Lótenyészetünk 6 db kisbéri félvér kancából, 2 db kisbéri félvér 
törzsménből, 2 db sport félvér kancából, 1 db oldenburgi fajtá-
jú, sporttípusú ménből és ezek szaporulataiból áll. Szarvasmar-
ha tenyészetünket 45 db magyartarka anyatehén, 1db blonde 
d’aquitaine bika és ezek szaporulatai alkotják. A húsmarháink 
szaporulata minden év őszén, kis súlyban kerül értékesítésre. 
Növénytermesztést 25 ha szántón és 130 ha legelőn illetve ka-
szálón folytatunk. A termést saját állataink takarmányozására 
használjuk fel.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

1998 óta van kapcsolatunk az egyetemmel, 2002 óta műkö-
dünk, mint az egyetem mintagazdasága. 2 évente az egyete-
mi hallgatók szakmai kirándulás keretén belül meglátogatják 
gazdaságunkat. A hallgatók szakmai gyakorlataikat teljesíthetik 
nálunk illetve diplomamunkáikhoz nyújtunk segítséget, ha kérik.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Innovációként a jövőben infrastruktúránkat és állatállományun-
kat a falusi turizmus keretein belül is kívánjuk hasznosítani.
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GSD Agrárprodukt Kft.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Dorogi Árpád,
Helmut Gsuk 9476 Zsira, Locsmándi u. 14.
Tel: 06/99-533-575, Fax: 06/99-533-571
ehomor@gsdagrar.hu

Alapítás dátuma (év) 1993

Tevékenységi profil Növénytermesztés, kereskedelem

Alkalmazottak száma 36

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A GSD csoport bajor-magyar tulajdonban működő nagyüze-
mi agrárvállalkozás. 4.000 hektáron folytat szántóföldi nö-
vénytermesztést, modern, korszerű gépparkot üzemeltet, ISO 
22000:2005 élelmiszerbiztonság-irányítási rendszert működ-
tet. 3 telephelyről irányítják agrármérnökeink a termelést, a 
sopronhorpácsi irodaházban pedig a pénzügyi és kereskedelmi 
tevékenységet végzik. A Társaság Nyugat-Magyarország meg-
határozó agrárvállalkozása, kereskedelmi kapcsolatai külföldre 
is kiterjednek, jelentős exportőr. 

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Az együttműködési kapcsolat kiterjed egyetemi hallgatók gya-
korlati fogadására és nyári munkákban történő foglalkoztatásra.
Célunk technológiai fejlesztésekre vonatkozó közös kutatási pro-
jektek megvalósítása a szántóföldi növénytermesztés területén.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A vállalkozás célja, hogy európai hírű, modern mezőgazdasá-
gi nagyüzemként, jövedelmező és példa értékű gazdálkodást
folytasson. 
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HiPP Termelő és Kereskedelmi Kft. 

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Claus Hipp, Georg Hipp és Paulus Hipp  Bódi Csaba ügyvezető
9167. Hanságliget, Hipp u. 1.
+3696/563010
hipp@hipp.hu
www.hipp.hu

Alapítás dátuma (év) 1991

Tevékenységi profil Bébiétel és ital gyártása, forgalmazása

Alkalmazottak száma 177

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A HiPP Kft. 1995-ben kezdte meg Magyarországon az üveges 
bébiétel-, és ital gyártását. Jelenleg az üzemünkben gyártott 120 
fajta "HiPP" termékkel és 68 fajta "Kecskeméti" bébiétellel, vala-
mint az általunk forgalmazott tejpótló tápszerekkel, teákkal, tej-
pépekkel a bébi táplálás teljes szegmensét lefedi. A hanságligeti 
üzem fő feladata a magyar piac ellátása mellett közép- és kelet-
európai, valamint közel-keleti és távol-keleti piacok ellátása. A 
Hipp Kft. termékeit jelenleg 32 országba exportálja, ami az összes 
gyártott mennyiség 75%-át teszi ki, ezzel jelentősen hozzájárulva 
a magyar mezőgazdasági export árbevételeihez, valamint a ma-
gyar bio-termékek ismertségének növeléséhez. A gyártás meg-
kezdése óta a Biokultúra Egyesület, jelenleg pedig a Biokontroll 
Hungária Nonprofit Kft. ellenőrzi a feldolgozás során az ökoló-
giai irányelvek betartását. A HiPP Kft. rendelkezik BRC minőségi 
tanúsítvánnyal, és bevezette az ISO 14001 környezetirányítási 
rendszert is. A megnövekedett igények kielégítésére 2009-től egy 
4800 m2-es üzemi területen a legkorszerűbb beépített technoló-
giával a kapacitás megkétszerezésére nyílt lehetőség.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Cégünk igény szerint fogad egyetemi hallgatókat szakmai gya-
korlatra, ezen felül műszaki kutatás, fejlesztés tevékenységi kör-
be tartozó feladat elvégzésére is megbízást ad.
A szakképzési hozzájárulással segíti az egyetem munkáját.
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A cégnél folyamatos termékfejlesztések zajlanak.
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Horváth András István egyéni vállalkozó
Barbacsi-sertéstelepe

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Horváth András István
9169 Maglóca, Széchenyi u. 4.
Tel.: 0620 9825 794
sertesfarm@gmail.com

Alapítás dátuma (év) 1989

Tevékenységi profil sertéstenyésztés

Alkalmazottak száma 8 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A vállalkozás 1989-ben alakult. Egyéni vállalkozóként megvásá-
roltam a volt barbacsi sertéstelepet, ami 1957-ben épült és 110 
koca valamint annak szaporulata kibocsátására volt alkalmas. 
Jelenleg 650 kocát tartunk, hízó kibocsájtásunk pedig évi 7000 
db. 1994-2010-ig folyamatosan pályáztunk, így eljutottunk a mai 
szintre. A telepen megvalósítottuk a központi hígtrágya elvezetést 
és tárolást. Az istállók lagúnás rendszerűek, ahol a trágya elve-
zetés föld alatti csöveken gravitáció útján kerül a 4000 m3-es 
tározóba. A takarmány kiosztó rendszer automatizált, egyedi ada-
golásra alkalmas. Éves takarmány szükségletet részben 170 ha-
os földterületünkön termelt takarmány, illetve a vásárolt gabona 
biztosítja. Az arány 1/3 rész saját, 2/3 rész vásárolt termény. Saját 
keverőüzemünkben történik a takarmány elkészítése, ami bizto-
sítja az egyenletes jó minőséget. A vállalkozás teljes munkaerő 
szükséglete 8 fő. A családunkat is beleértve (2 fő telepvezető, 1 fő 
inszeminátor, 1 fő adminisztrátor, 1 fő takarmánykeverős, 3 fő ál-
lat gondozó). Jelenleg újabb pályázati segítséggel egy 2650 férő-
helyes hizlalda építése 2011-ben, ami lehetővé teszi az itt született 
malacok mindegyikének felhizlalását. Így lesz teljes a vertikum.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A NYME mintagazdaságaként rendszeresen fogadunk hallgató-
kat gyakorlati oktató helyként. Az Egyetem által szervezett fóru-
mokon és szakmai rendezvényeken rendszeresen részt veszünk, 
biztosítva ezzel a szakmai fejlődés lehetőségeit. A hallgatóknak 
szakdolgozatok készítéséhez kísérleteket végzünk velük közre-
működve.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Távlati célunk nyitni a saját termék feldolgozása terén. Ehhez 
szükség van vágóhíd és feldolgozó üzem építésére.
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IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Zrt.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail, webcím

Szaxon J. Attila
2943 Bábolna, IKR Park
Tel.:34/569-000, Fax: 34/569-069
szaxona@ikr.hu, www.ikr.hu

Alapítás dátuma (év) 1973

Tevékenységi profil Vetőmag, műtrágya és növényvédő szer értékesítés, gép-és 
alkatrész-kereskedelem,továbbképzés,vevőszolgálat, szerviz, 
javítás,szaktanácsadás, termeltetés, finanszírozás, terményke-
reskedelem.

Alkalmazottak száma 750 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Az IKR Zrt. a magyar mezőgazdaság szántóföldi növénytermesz-
tésének egyik meghatározó integrátora. Tevékenysége szerte-
ágazó, a finanszírozástól az input anyag eladáson keresztül a 
termény- és gépkereskedelemmel bezárólag teljes körű szolgál-
tatást nyújt partnerei részére.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Hallgatók fogadása, szakmai rendezvényeken való részvétel, 
kutatási projektekben való részvétel, szakképzési hozzájárulás 
nyújtása.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A vállalat arculatához tartozik a folyamatos műszaki és technikai 
fejlesztés, amit több ízben is innovációs díjjal ismert el a Magyar 
Innovációs Szövetség.
Célunk e fejlesztő munka továbbvitele.
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Kaiser Food Élelmiszer-ipari Kft.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Réti Attila ügyvezető igazgató
9200 Mosonmagyaróvár, Aranyossziget u. 40.
Tel.: 96/215-266 Fax.: 96/211-476
reti.attila@kaiser.hu
www.kaiser.hu

Alapítás dátuma (év) 1991

Tevékenységi profil húsipari készítmények előállítása

Alkalmazottak száma 236 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Húsipari készítmények gyártása, két üzemben. Mosonmagyar-
óvári üzemünkben szárazáru gyártása, Kaiser márkatermékek 
előállítása, abdai üzemünkben vörösáru, májas, felvágottak és 
félszáraz termékek gyártása történik. A májas és a szárazáru 
szegmensben dobogós helyet képvisel a cég. A kereskedelem 
vonatkozásában teljes országos lefedettség jellemző, amely biz-
tosítja a Kaiser Food Kft. dinamikus fejlődését a magyar piacon.
Export termékeinkről elismerten nyilatkoznak Szerbiában, Szlo-
vákiában, Csehországban.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Szakmai segítségnyújtás szakdolgozatok, diplomadolgozatok, 
OTDK-s dolgozatok összeállításában.
Egyetemi hallgatók egyéni szakmai gyakorlata.
Évente ismétlődő üzemlátogatások.
Innovációs hozzájárulás keretében közös a kutatás-fejlesztési 
projektek.
Szakképzési hozzájárulás támogatására.
A húskészítmények beltartalmi és mikrobiológiai paramétereivel 
kapcsolatban folyamatos szakmai egyeztetések az Élelmiszer-tu-
dományi Intézettel.
Részvétel az egyetem által szervezett élelmiszer-ipari rendezvé-
nyeken és bemutatókon (pl. Bábolnai Gazdanapok).

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A nagy értéket képviselő Kaiser márka további építése a ma-
gas minőség és tradíció jegyében az egyik legfontosabb feladat.
A májas és a szárazáru (kolbászok, szalámik) szegmensek fej-
lesztése folytatódik a jövőben is. A folyamatos termékfejlesz-
tések, új termékcsaládok piaci bevezetése a stratégia egyik 
alapját képezi a Kaisernél. Új technológiák alkalmazása és az 
ehhez szükséges gépek, berendezések beszerzése a közeli jövő 
terveihez tartozik.
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Kujáni Tanya

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Kujáni László, Kujáni Lászlóné
6000 Kecskemét, Áfonya u. 12.
76/493-208
info@kujani.hu
www.kujani.hu

Alapítás dátuma (év) 1999

Tevékenységi profil Növényvédelmi és tápanyag utánpótlási szaktanácsadás, be-
mutató gazdálkodás, kertészet.

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A Kujáni Tanya a Szegedet Budával összekötő sóhordó út 
mentén helyezkedik el. Ősi funkcióját megtartva ma is számos 
vendéget fogad, hogy a szakmabeliek és a kirándulni vágyók 
megismerkedhessenek a mai homokhátsági gazdálkodással. A 
tanyán termő sárgabarackból, meggyből, szilvából, szőlőből sa-
ját termékek készülnek, melyek a hagyományos technológiának 
köszönhetően mindenkinek elnyerik az ízlését.
A gazdálkodás összesen 25 hektáron folyik, az AKG integrált 
program előírásainak szigorúan megfelelve. A szaktanácsadás 
és a tanyasi gazdálkodás működésének titka a családi összetar-
tás, mivel a família minden tagja aktívan részt vesz a munkában.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A Kujáni Tanyán már számos gyakornok, doktorandusz és kutató 
megfordult. Segítséget tudunk nyújtani a növényvédelmi, egyéb 
kertészeti szakmai témákban, de a vidékfejlesztési kérdések 
többségében is, mint pl.: direktértékesítés, helyben feldolgozott 
termékek, tanyamegóvás, tájmegőrzés stb.
Egyre több rendezvényen kiállítóként (pl. Bábolnai Gazdana-
pok) és előadóként vesznek részt a család tagjai, így a moson-
magyaróvári karon megrendezett konferenciákon, kiállításokon 
is, mivel nagyon közeli és jó viszony alakult ki az egyetemmel.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

2010-ben sikerült elnyerni az UMVP III. tengelyének vidéki örök-
ség megőrzése című támogatását, melynek segítségével még 
az idén megépülhet egy bemutató terem és az ökológiai park, 
mely a helyi őshonos élővilágot mutatná be az érdeklődőknek a 
Csiga-túra keretein belül.
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Lajta-Hanság
Mezőgazdasági Termelő-, Kereskedő-, és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Nagy Zsolt vezérigazgató
9200Mosonmagyaróvár, Gabona rakpart 22.
Tel.:96-577100 Fax: 96-215724
titkarsag@lajtart.hu

Alapítás dátuma (év) 1992 (jogelőd 1959)

Tevékenységi profil Növénytermesztés. állattenyésztés

Alkalmazottak száma 266 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A vállalkozás tevékenységi köre a mezőgazdasági alaptevé-
kenység. Eredményességét a jól kialakított egymásra épülő nö-
vénytermesztési, állattenyésztési, feldolgozási és kereskedelmi 
rendszerének, magas színvonalú idegenforgalmi üzletágának, 
szolgáltatásainak köszönheti. Jelentősek természetvédelmi és 
vadgazdálkodási projektjeink. Nagyrészt a Hanság területén, 
3900 ha-on erdőgazdálkodást folytatunk. Bevezettük az élel-
miszerbiztonságot szolgáló HACCP rendszert, az ISO minő-
ségbiztosítási rendszert, továbbá vevőink számára biztosítjuk a 
nyomon követhetőséget.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A NYME MÉK mosonmagyaróvári Karával létrejött Együttműkö-
dési, valamint Támogatási Megállapodás alapján társaságunk 
rendszeresen helyt ad tantárgyi gyakorlati oktatásnak, hetesi 
gyakorlatnak, nyári gyakorlatnak, BSC képzésben résztvevők 
gyakorlatának.
Rendszeres résztvevői vagyunk a Kar által szervezett szakmai 
programoknak.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A társaság beruházási, fejlesztési koncepciójában nagy figyel-
met fordít a korszerű technikák, technológiák bevezetésére, a 
környezetvédelmi fejlesztésekre. A növénytermesztési géppark 
korszerűsítése folyamatos A pályázati lehetőségek kihasználása 
a beruházások megvalósításánál.
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Lajtamag Kft.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Seiwert Gábor
9200 Mosonmagyaróvár Bereki út 1.
Tel.: 06 96 578-280
lajtamag1@haninet.hu
www.lajtamag.hu

Alapítás dátuma (év) 1991

Tevékenységi profil vetőmag termeltetés és feldolgozás

Alkalmazottak száma

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Napjainkig folyamatosan bővülő termelői kapcsolatokat építet-
tünk ki Magyarország egész területén. 2009 évben – cégünk 
mintegy 300 partnerrel fenntartott kapcsolata alapján a szer-
ződött termőterületeink megközelítették a 12.000 hektárt. Az 
évek során folyamatos technikai fejlesztéseket és raktárbővítése-
ket hajtottunk végre, ezek eredményeként jelenleg 8.000 tonna 
aprómag, és 2.000 tonna kalászos vetőmag feldolgozása és 
annak tárolása az évi kapacitásunk. Ezzel a korszerű tisztító és 
szárító rendszerrel lehetővé vált a magas minőségi igényekkel 
megjelenő külföldi partnereink – a vetőmagpiac meghatározó 
német, osztrák francia és holland vetőmagos cégek – színvo-
nalas kiszolgálása is. Magyarországi partnereinknek nem csak 
termelési lehetőséget biztosítunk, hanem az általunk előállított 
vetőmagokat is kínáljuk. Ilyen irányú forgalmunk meghatározó 
részét teszik ki: a kalászos vetőmagvak, a repce vetőmagvak és 
egyéb aprómagvak.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A cégünk folyamatosan nyújt be pályázatokat, ill. egyetemekkel 
és kutató intézetekkel közösen folytatunk innovációs fejlesztése-
ket a durum búza és zöldtrágya növények termesztése és hasz-
nálata témájában.
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon
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Major Béla mezőgazdasági vállalkozó

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Major Béla mezőgazdasági vállalkozó
9028 Győr, Búzakalász u. 36.
+3696/378379
major_bela@freemail.hu

Alapítás dátuma (év) 1993

Tevékenységi profil Növénytermelés - Gabonatárolás

Alkalmazottak száma 4 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Tevékenység: 350 ha-on gazdálkodom,
fő növények: búza, repce, kukorica, napraforgó
cca. 10.000 t raktárkapacitás, bérraktározás.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Rendezvényeken való részvétel, hallgatók fogadása
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Raktárkapacitás további korszerűsítése, géppark korszerűsítése.
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Mentes György mezőgazdasági vállalkozó

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax,

Mentes György
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 158.
Tel.: 99/363-109 Fax.: 30/9563-500

Alapítás dátuma (év) 1992

Tevékenységi profil Szántóföldi növénytermesztés

Alkalmazottak száma 1

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Az NYME-MÉK Mintagazdasági Hálózatába 2000-ben léptem 
be, mint egyéni vállalkozó. Akkor is, és jelenleg is klasszikus 
szántóföldi növénytermesztést folytatok a gazdaságomban. 
Túlnyomórészt őszi búza, tavaszi árpa, repce, és kukorica ter-
mesztéssel foglalkozom. A terményértékesítés számomra nem 
ütközik problémába. Az évek során jó kapcsolatot alakítottam ki 
a környékbeli felvásárló cégekkel így minden évben értékesíteni 
tudom a terményt. A vállalkozás működése során folyamatosan 
fejlesztettem a gépparkot, és igyekeztem kihasználni a pályázati 
lehetőségeket. Az infrastruktúrafejlesztő pályázatok is hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a vállalkozás teljes mértékben rentábilisan 
tud működni. 

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A vállalkozásom számos esetben adott helyet szakmai bemuta-
tóknak, rendezvényeknek. A bemutatók során hazai és külföldi 
gazdálkodók is megfordultak a gazdaságban. Több esetben 
támogattam az egyetemet szakképzési hozzájárulással, és ese-
tenként szakmai rendezvényeken való részvételhez anyagi segít-
séget is nyújtottam.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Az életkoromból származóan túlzott fejlesztésekbe nem kívánok 
fogni. Ennek ellenére 1-2 éves terveim között szerepel, hogy az 
1998-ban vásárolt New Holland TX 66-os nagyteljesítményű 
betakarítógépet egy modernebb kombájnra váltom. Úgy érzem, 
hogy a jelenlegi géppark alkalmas a tulajdonomban lévő föld-
területek gazdaságos megművelésére.  
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Nagy Gyula egyéni vállalkozó

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Nagy Gyula
9136 Rábacsécsény, Sibrik Miklós utca 22./A 
(96)284-323   0620 4618922
nagyfarm@freemail.hu

Alapítás dátuma (év) 1994

Tevékenységi profil tenyészállat és hízósertés előállítás

Alkalmazottak száma 7 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A vállalkozás főprofilja a tenyészállat értékesítés, de a tenyészál-
latnak nem megfelelő egyedek hízóként kerülnek értékesítésre.
A telepen évek során folyamatos fejlesztések valósultak meg. 
Saját és a pályázati lehetőségeknek köszönhetően ma már a 
sertéstelep minden állatjóléti illetve környezetvédelmi előírásnak 
megfelel. A telep a dinamikus működéshez szükséges géppark-
kal rendelkezik.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Hallgatók fogadása.
Gyakorlati hely biztosítása.
Szakdolgozat írási lehetőség.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Jövőbeli céljaim között szerepel egy duroc törzstenyészet kiala-
kítása, a takarmány előállítás modernizálása illetve egy kan-
szállás létesítése. Ezzel teljesen befejeződne a sertéstelep kor-
szerűsítése. Hosszú távú célom egy kisebb, a telep igényeit és 
kapacitását kielégítő vágóhíd építése és az értékesítést szolgáló 
húsbolt(ok) létesítése. Ezen tervek kivitelezéséhez pályázati for-
rásokat szeretnék igénybe venni.
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Németh Csaba családi gazdálkodó

Vezető/tulajdonos 
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Németh Csaba
9135 Rábaszentmihály, Rákóczi u.7/A
Tel/Fax.: 96/284-320, Mobil:30/99-30-324
nemethgazda@gmail.com

Alapítás dátuma (év) 1991

Tevékenységi profil szántóföldi növénytermesztés

Alkalmazottak száma 2 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

1991-től Rábaszentmihály község és a környező falvak hatá-
rában, saját és bérelt területeken végez szántóföldi növényter-
mesztést. Azóta 250 ha szántón napraforgó, kukorica és repce 
termesztése mellett búza, árpa, bíborhere, borsó, mézontófű 
és mustár vetőmag bértermesztésével is foglalkozik. Ezen kívül 
szántóföldi szolgáltatás keretében bérmunkát is végez vetéstől 
az aratásig évente mintegy 150 ha területen. A vetőmag előál-
lításhoz külön rostaházzal rendelkezik, melyben megtalálhatók 
a vetőmag előállításhoz szükséges gépek és eszközök. A termé-
nyek és munkagépek elhelyezésére egy 110, 600, és egy 800 
m2  területű magtár szolgál. A területek megműveléséhez folya-
matosan fejlődő, jó állapotú gépparkot tart fenn. 

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Az óvári egyetem néhány hallgatója a gazdaságban teljesítette 
gyakorlatát. A fiatal gazdák programon belül az egyetemről ér-
kezett csoportnak bemutatta a gazdaságot, elmondta tapaszta-
latait a vállalkozás gépeit- és területeit illetően.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A jövőbeli tervei között a gazdaság méretének növelése mellett 
egy terményszárító vásárlása és üzembe állítása szerepel. Emel-
lett a GPS-es technológia ill. a precíziós gazdálkodás kiterjesz-
tése a gazdaság egész területére.
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Rábcakapi Biokertészet - Németh István egyéni vállalkozó

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
web

Németh István 
9165 Rábcakapi Fő u. 31.
70/453-6245
info@biokerteszet.com
www.biokerteszet.com

Alapítás dátuma (év) 1993

Tevékenységi profil Bio zöldség, gyümölcs és gabona termesztése

Alkalmazottak száma 9

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Németh István vagyok, mezőgazdasági vállalkozóként feleségem-
mel együtt 1993 óta foglalkozunk ökológiai gabona- és zöldség-
termesztéssel. 2003 óta almatermesztéssel is. A családi környezet 
és a szakközépiskolai tanulmányaim révén már rendelkeztem a 
szükséges mezőgazdasági alapismeretekkel, amikor egy hollan-
diai tanulmányútról hazatérve az ott szerzett benyomások és ta-
pasztalatok hatására a Rábcakapi határában található 20 hek-
táros kisbirtokon belevágtunk az ökológiai gazdálkodásba. Ezt 
mára egy 130 hektár feletti ökológiai mintagazdasággá fejlesztet-
tük, miközben a megtermelt termékek köre is évről évre bővült. A 
szorgalmas munkának és az elnyert pályázatoknak köszönhetően 
korszerű követelményeknek megfelelő gépparkot és tárolókapa-
citást tudtunk kialakítani és rendelkezünk egy elsősorban a saját 
gabonaféléink feldolgozására szolgáló malommal, pelyhesítővel. 
Bevételeinket főként a friss és feldolgozott zöldség és gabonafélék 
háztól történő közvetlen értékesítésére alapozzuk. Törekszünk arra, 
hogy minél szélesebb körben eljutathassuk egészséges és finom 
termékeinket az egészségesen gondolkodó és tudatosan táplálko-
zó emberek számára! Ezen lépések közé tartozik a Győr Árpád 
u.32. alatt megnyílt mintaboltunk is a BIO ABC – Bio Bolt és Büfé.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Előre egyeztette időpontban van lehetőség a gazdaság látoga-
tására. Jelenleg is van olyan hallgató, aki nálunk írja diploma 
munkáját. Minden segítséget megadunk a hallgatónak.
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári Karral együttműködve meg-
kezdtük a különböző termékeink laboratóriumi vizsgálatát. Ezt 
az együttműködést a továbbiakban szeretnénk fenntartani és a 
kiterjeszteni.
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Norma Kft

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Birkás István, Birkásné Méhes Éva
9825 Oszkó, Rákóczi út 68.
(94) 371071
normakft@oszko.hu

Alapítás dátuma (év) 1995

Tevékenységi profil Növénytermesztés

Alkalmazottak száma 7

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

300 ha-on szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk. Fő 
növényeink az őszi káposztarepce, és az őszi búza. Mellette 8 ha 
körte gyümölcsültetvényünk van, vilmoskörte és clapp fajtákkal. 
Csepegtető és fagyvédelmi öntözéssel ellátott intenzív ültetvény.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon és a Kari rendezvényeken.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A jelenlegi gazdálkodási színvonal fenntartása, a géppark állo-
mányának frissítése.
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Pannon Pulyka MG. Kft

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Molnár Gábor cégvezető
9600 Sárvár Soproni út 15.
(95) 336114
gabor.molnar@pannonpulyka.hu

Alapítás dátuma (év) 2007

Tevékenységi profil Pulykahízlalás és takarmánygyártás

Alkalmazottak száma 125

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Jelenleg 14 saját telepen és 20 termelői telepen folytatunk puly-
kahízlalást. Az éves vágási mennyiség 1,8 millió darab vágó-
pulyka 24000 tonna súllyal.
A vágópulykát a Sága Foods ZRT vásárolja fel.
A takarmánygyártás saját takarmányüzemben folyik.
Az éves volumen 80.000 tonna.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Jelenleg nincs kapcsolat az egyetemmel.
Hallgatók fogadását, illetve kutatási együttműködést látunk ki-
vitelezhetőnek.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Takarmányüzemünket fejlesztjük expander és automata premix 
adagoló beépítésével.
A telepeken szellőző rendszer korszerűsítése és szigetelés felújí-
tás van tervbe véve. Trágyatárolókat is építünk.
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Ostffyasszonyfai ”Petőfi” Mezőgazdasági Szövetkezet

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
webcím

Mátyás István igazgatóság elnöke
9512 Ostffyasszonyfa Kossuth u. 40.
95/394-010
www.offamgsz.hu

Alapítás dátuma (év) 1960.

Tevékenységi profil mezőgazdasági alaptevékenység

Alkalmazottak száma 65 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A Szövetkezetünk növénytermeléssel és szarvasmarha tenyész-
téssel foglalkozik. A művelésre alkalmas mezőgazdasági terüle-
tek takarmány-termő adottságai miatt a szarvasmarha tartását 
teszi szükségessé. Ezekkel a lehetőségekkel a szövetkezeti tag-
ság foglalkoztatásáról is gondoskodunk. Fehér-kék belga tenyé-
szettel rendelkezünk. A jelenlegi gazdasági körülmények között 
a szarvasmarha tartás nem jövedelmező.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A mosonmagyaróvári karral folyamatos a kapcsolatunk. A hall-
gatók rendszeresen látogatják az üzemünket, hozzájárulunk a 
kiállításokon való részvételhez. A szakképzési hozzájárulással 
támogatjuk az intézményt, látogatjuk az intézmény által szerve-
zett tanfolyamokat, előadásokat. 

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A trágyatechnológia megvalósításával együtt biogáz üzemet 
építünk, annak lehetőségét biztosítva, hogy az alternatív ener-
gia előállítása és felhasználása gazdaságunk létéhez és fenn-
maradásához hozzájárul. A fehér-kék belga embriók előállítá-
sával és értékesítésével is foglalkozunk.
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Lipóti Pékség / Proteus Gold Kft

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail, webcím

Tóth Péter
Lipót, Fő u. 58.
(96) 215621
info@lipotipekseg.hu, www.lipotpekseg.hu

Alapítás dátuma (év) 1992

Tevékenységi profil Pékáru készítés

Alkalmazottak száma 350

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A pékség 1992-ben indult a szülői házban. Kezdetben 15-20, fő-
ként Lipót környéki kis boltot látott el kenyérrel és pékáruval. Ka-
pacitását és létszámát folyamatosan növelve a pékség 2004-ben 
került válaszút elé. A multinacionális élelmiszerláncok térnyerése 
a kis boltokat egyre inkább ellehetetlenítette, és úgy tűnt, hogy 
a „multik” beszállítójaként sem lehet hosszú távon fennmaradni. 
Péter felmondta a Tesco szerződést és 2006-ban Győrben három 
mintaboltot nyitottak, majd Mosonmagyaróváron is megjelent a 
jellegzetes Lipóti Pékség színvilág a város sétálóutcáján. 2007 ta-
vaszán Győr-Moson-Sopron megyében már 25 mintabolttal volt 
jelen a Lipóti Pékség. Az első három saját mintaboltot azóta is a 
cége üzemelteti, a többi bolt franchise rendszerben üzemel – szer-
ződés nélkül. A cég alappillére a bizalom és az adott szó – és mű-
ködik! A minőség alappillére pedig a kézi, hagyományos kenyér 
és pékáru termelés, amivel olyan ízeket és élményt lehet nyújtani, 
amit a tömegtermelésre szakosodott multik nem tudnak utánozni. 
Ma már 82 mintabolt van Soprontól Pozsonyon át Budapestig, 
csak a fővárosban 32. A Szigetköz kis boltjainak továbbra is szállít.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Hallgatókat szívesen fogadunk, szakmai rendezvényekre jövünk!
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A Lipóti Pékség jövője a magyar alapanyagból, hagyományos 
technológiával készült termékek eladása magyar tulajdonú min-
taboltjain keresztül. Ennek csak a kapacitás és a területi növeke-
dés (logisztika) szabhat gátat. Ezen akadályok leküzdésére a be-
ruházás és fejlesztés a megoldás. Ezek a mai nap is folyamatosak. 
Minőség: Nincs szinten tartott minőség. Ami nem javul az lerom-
lik. Ezt az elvet követve már kettő pályázati munkában is részt vesz 
a cég, mindkettő egészségesebb, jobb minőségű termékek gyár-
tását célozza. Ezekben a munkákban mint kísérleti gyártó vesznek 
részt és egyetemi támogatást kapnak a fejlesztésre, ellenőrzésre.
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Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vezető/tulajdonos
Székhely címe

tel./fax
webcím

Dr. Goda Mátyás, fiókvezető
Mosonmagyaróvári Fiók 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István 
király út. 117., 1054 Budapest, Akadémia u. 6. 
Tel:  +36 96 566 241, Fax: +36 96 566 231
www.raiffeisen.hu

Alapítás dátuma (év) 1986

Tevékenységi profil Bank

Alkalmazottak száma Mosonmagyaróvári Fiók: 10 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A magyar Raiffeisen Bank egyidős a hazai kétszintű bankrendszer-
rel. A fennállása óta meggyőző dinamikával növekedő bank a ma-
gyar pénzügyi szféra jelentős, univerzális pénzügyi szolgáltatásokat 
nyújtó szereplőjévé vált. A pénzintézet eredményeit, hatékonyságát 
javítva, új termékeket bevezetve, szervezetét folyamatosan megújít-
va érte el, mindvégig szem előtt tartva az ügyfelek magas színvona-
lú kiszolgálását. A Raiffeisen Bank a teljes körű lakossági és vállalati 
pénzügyi szolgáltatásokon túl, leányvállalatain keresztül tőkepiaci 
és befektetési szolgáltatásokat is kínál, folyamatosan bővíti kapcso-
latát az önkormányzatokkal és private banking ügyfeleivel.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Az új munkatársak toborzását a Bank Humánpolitikai főosztá-
lya mellett a helyi Bankfiók végzi. Elsősorban képzett és szakmai 
tapasztalattal rendelkező munkatársakat vett fel a pénzintézet. 
Helyi szinten a Mosonmagyaróvár fióki dolgozók 40% a Nyugat-
magyarországi Egyetem helyi Karáról kerültek ki, amely utánpót-
lási lehetőségre a Bank továbbra is alapozni kíván. Erre eddig is 
kitűnő alkalmat biztosított a gyakornoki rendszer, amely révén 
megfelelő benyomásokat szerezhettünk a hallgatók hozzáállásá-
ról, ismereteiről, jövőbeli elképzeléseiről, ugyanakkor ők is köz-
vetlenül megtapasztalhatták munkavállalókkal szembeni elvárá-
sokat és megismerhették a Bankban rejlő karrierlehetőségeket.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A Raiffeisen Bank magyarországi egyik legnagyobb pénzintéze-
teként továbbra is meghatározó szerepet kíván betölteni a hazai 
pénzügyi szektorban. Osztrák anyavállalata teljes körű támoga-
tásával, ügyfelei magas színvonalú kiszolgálásával és a pénz-
ügyi igények kielégítésével hozzá kíván járulni a magyarországi 
pénzügyi kultúra fejlődéséhez. Felelős vállalatként fontosnak 
tartja, hogy pénzügyi szolgáltatások nyújtásán túl támogatása-
ival, társadalmi felelősségvállalási tevékenységével hasznos és 
teljes körű tagja legyen környezetének.
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Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Nusser Györgyné elnök – ügyvezető
9224 Rajka, Kossuth L. u.37/A;
Tel:96/567-015; Fax:96/567-028;
kozpont@rajka.tksz.hu
www.rajkaitakarek.hu

Alapítás dátuma (év) 1958.12.17

Tevékenységi profil pénzügyi tevékenység

Alkalmazottak száma 110 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A tisztán magyar természetes személyek tulajdonában lévő hi-
telintézet több, mint 2 milliárd Ft saját tőkével rendelkezik. Mér-
legfőösszege 40 milliárd Ft közeli. Telephelyei csak Győr – Mo-
son – Sopron megyében vannak. 5 városban és 19 községben 
vagyunk jelen pénzügyi szolgáltatásokkal.
Az ország negyedik legnagyobb integrált Takarékszövetkezete-
ként a család bankjának tartjuk magunkat s ezáltal az összes 
életciklusokhoz tartozó pénzügyi szolgáltatást kínálni tudjuk.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Takarékszövetkezetünk munkatársai közül 7 fő végzett a NYME 
MÉK mosonmagyaróvári karán. Hasznos, értékes, gyakorlati-
as szakemberekre tettünk szert, akiknek szaktudására a mg-i 
hitelek közvetítésében fontos szerep hárul. Hallgatók szakmai 
gyakorlatának teljesítésében is szerepet vállalunk. A szakmai 
rendezvények aktív résztvevői vagyunk. Erőnkhöz mérten támo-
gatjuk a kar civil szerveződéseit és rendezvényeit.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Választott szlogenünk: ”Itthon vagyunk, értéket teremtünk”. E 
gondolat kiteljesítésén dolgozunk a jövőben is. Konkrétan a la-
kossági kiszolgálás mellett fontos területünk a KKV-k teljes körű 
pénzügyi ellátása. Kiemelt ügyfélkörünk a növénytermesztéssel 
és állattenyésztéssel foglalkozó réteg, amely a kihelyezéseink 
közel 30%-át adja. Még szorosabb együttműködést tervezünk 
az Önkormányzatokkal. Az iskolaszövetkezetek további megala-
kítása a takarékoskodásra nevelés egyik pillére.
Díjazzuk, előnyben részesítjük majd az „Ügyfél–hoz–ügyfelet” 
programban szereplőket. Kiemelt ügyféltanácsadóink hasznos 
információkkal segíthetik ügyfeleink céljainak elérését.
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Répcevölgye 2001 Kft.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Bodorics Pál
9624 Chernelházadamonya, Fő u. 59.
06-94-586-012
repcevolgye@mediaconto.hu

Alapítás dátuma (év) 2000

Tevékenységi profil Növénytermesztés, állattenyésztés, kereskedelem

Alkalmazottak száma 26

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

2100 hektáron folytat növénytermesztést. Főbb növények: őszi 
búza 600 ha, őszi káposztarepce 450 ha, kukorica 450 ha, 
napraforgó 150 ha, tavaszi árpa 200 ha, fűmag termesztés 
100 ha. Egyéb növények: takarmányfélék, gyep, energia nyár. 
Állattenyésztés: húsmarha tartás 150 magyartarka ill. limousine 
anyatehén valamint külön gulyában kb. 40 db magyar szürke 
marha. 400-500 db mangalica-duroc F1 hízósertés hizlalása 
spanyol piacra.
Turisztikai ágazat: önálló vadászati joggal rendelkezik. Teljes 
infrastruktúrával felszerelt vendégház elsősorban a konferencia 
turizmust szolgálja ki.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A NYME MÉK hallgatóit már hosszabb ideje fogadja gyakor-
laton. Évek óta folyamatos a fajtakísérletek, növényvédő szer 
és műtrágya kísérletek beállítása az eredmények kiértékelése. 
Szakképzési hozzájárulással folyamatosan támogatja az intéz-
ményt.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Folyamatos technológiai-technikai fejlesztés fenntartása mellett 
az elmúlt évek gyakorlatának megfelelő intenzív gazdálkodás 
folytatás a kiépített HACCP és ISO 9001:2008 rendszereink 
támogatásával.
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Sárvári Mezőgazdasági Zrt.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
webcím

Purgai Ferenc
9600 Sárvár, Várkerület 26.
(95) 320182
www.mezort.hu

Alapítás dátuma (év) 1950

Tevékenységi profil Állattenyésztés, növénytermesztés, vadászat, idegenforgalom, 
takarmány előállítás

Alkalmazottak száma 281 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A Sárvári Mezőgazdasági Rt. jogelődjét a Sárvári Állami Gaz-
daságot 1950. november 13-án alapították mintegy 1500 
hektáron, majd az 1969-es átszervezést követően a kárpótlási 
rendelet életbe lépéséig 9500 hektáron gazdálkodott. A Sárvári 
Állami Gazdaság átalakulásával, annak általános jogutódja-
ként 1992. december 31-én létrejött a Sárvári Mezőgazdasági 
Részvénytársaság.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

2002-ben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság 
tudományi kara, Mosonmagyaróvár a Mintagazdaság címet 
adományozta a Sárvári Mezőgazdasági Rt-nek. Cégünk azóta 
is kiváló kapcsolatot ápol az egyetemmel, melynek köszönhető-
en több friss diplomás fiatal kezdi meg Sárváron pályafutását.



57

SOLUM  Mezőgazdasági ipari és Kereskedelmi Zrt.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Dr. Vida Sándor elnök-igazgató
2900 Komárom, Városmajor u. 30.
+ 36 34 540 670 +36 34 344 001
solumrt@t-online.hu

Alapítás dátuma (év) 1991

Tevékenységi profil növénytermesztés, állattenyésztés (tehenészet) csomagolóanyag 
gyártás

Alkalmazottak száma 133 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Mű-
ködő Részvénytársaság 1991. február 27-én alakult a komáromi 
Klapka György Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gazdasági és 
szellemi alapjain 120 millió Ft-os jegyzett tőkével. A cég tulaj-
donosai 100%-ban magyar magánszemélyek, a részvénykönyv 
jelenlegi adatai szerint 180 fő. A vállalkozás tevékenységei közé 
növénytermesztés, állattenyésztés és kiegészítésképpen ipari tevé-
kenység tartozik. A vállalat létszáma 2009-ben 133 fő, éves nettó 
árbevétele 2,4 milliárd Ft és adózott eredménye 193 millió Ft volt. 
A Társaság tevékenységi köréből adódóan tagja az Országos 
Burgonya Terméktanácsnak, a Tej Terméktanácsnak, a Gabona 
Terméktanácsnak, valamint a Magyar Zöldség- Gyümölcs Ter-
méktanácsnak. Szűkebb környezetünkben kezdeményezésünkre 
négy termelői csoport – gabona, burgonya, cukorrépa, olajos 
mag – alakult, és tagjai vagyunk egy tejtermelő csoportnak is.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Hallgatók fogadása, diplomamunkák témaválasztása.
Rendezvényeken, bemutatókon való részvétel
(pl. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok)
K+F közös projektek.
Innovációs járulék, szakképzési hozzájárulás.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A Solum Zrt. megalakulásától kezdve rendkívül nagy hangsúlyt 
fektet a fejlesztésekre. Mindez nemcsak újabb és újabb beren-
dezések megvásárlását jelenti, hanem egyfajta törekvést arra, 
hogy a Társaság folyamatosan a legmodernebb eljárásrendsze-
reket és technológiai megoldásokat alkalmazza. A Solum Zrt. 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében intenzív 
hároméves fejlesztési koncepciót igyekszik véghezvinni.
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SOP-VIN Borkereskedelmi és Növénytermesztési Kft.

Vezető/tulajdonos

Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Tulajdonosok: 11 fő magánszemély,
Ügyvezetők: Magyar Dezső, Csercsics György
Székhely: 9400 Sopron, Ady E. u. 31.
Tel: 99/506-212,
sopvin@loverpince.hu
www.loverpince.hu

Alapítás dátuma (év) 1995

Tevékenységi profil szőlőbor termelése, szőlőtermesztés

Alkalmazottak száma 40 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A borászatunk megnyugtató szőlő hátterét, a mintegy 90 ha-os 
legjobb dűlőkben elhelyezkedő ültetvényeink adják. Az évente 
megtermelt boraink felét határainkon túl értékesítjük, másik fe-
lét saját üzleteinkben és a gasztronómiában.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A NYME MÉK kapcsolataink a hallgatók szakmai gyakorlatai-
nak a fogadásán túl a közös rendezvényeken, bemutatókon való 
szereplésekre is kiterjed.
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Pincészetünknél jelenleg mintegy 250 m Ft értékű beruházás 
folyik, amellyel világszínvonalra szeretnénk emelni a pincésze-
tünknél lévő feldolgozó technológiát.
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Szelle Lovasudvar

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Szelle Kornél
9226 Dunasziget, Sérfenyő út 99.
(36) 233515
info@szellelovasudvar.hu
www.szellelovasudvar.hu

Alapítás dátuma (év) 1990

Tevékenységi profil Lovasturizmus, vendéglátás

Alkalmazottak száma

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A vállalkozást Dunaszigeten alapította Szelle Kornél, aki gyer-
mekkorától lovas, végzettségét tekintve agrárszakember. Duna-
sziget az ország egyik legszebb részén, a Szigetköz felső részén 
helyezkedik el.
A Szelle Lovasudvar fő profilja a lovas turizmus, vendéglátás. 
Boxos istállónkban 15 magyar félvér ló várja a lovagolni vágyó-
kat. Kezdő lovasok oktatásával, gyakorlott lovasok tereplova-
goltatásával is foglalkozunk. Lehetőség van sétakocsikázásra, 
valamint napos túrára is. A lovasok kényelmét az udvarban ta-
lálható 6 szobás panzió szolgálja.
A „Szelle” Lovasudvar a Magyar Lovas Turisztikai Szövetség által 
megalkotott elismert rendszer által 5 patkósminősítést (legma-
gasabb fokozat) kapott, majd munkája elismeréseként a Magyar 
Lovas Turisztikai Szövetség alelnökévé választották, valamint a 
Nyugat Magyarországi Egyetem meghívásos pályázatán elnyer-
te a „Mintagazda” és „Mintagazdaság” címeket, amelyeket 
2001. június 19.-én vett át Dr. Ördög Vince dékán úrtól. A cím 
elnyerése után segítséget nyújt az egyetem hallgatóinak gyakor-
lati képzésében. Továbbá a Magyar Póni Klub Szövetség 2004.-
es alakulása óta a szervezet elnökeként tevékenykedik.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Az Egyetem karán tanulók lehetőséget kapnak a szakmai gya-
korlat eltöltésére, esetenként látogató, illetve tanuló csoportok 
tájékoztatást kapnak e szakterületről.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Véleményünk szerint megtaláltuk az optimális családi vállalko-
zás méretét, ezért nagyságrendi, méretbeli fejlesztést nem kívá-
nunk tenni. Viszont a minőség fenntartása, és fejlesztése folya-
matos, ami biztosítja  a működés fenntartását.
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Szemes Művek Kft.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

Fazekas Imre
9242 Jánossomorja Tarcsai u.
96/227 181,fax:96/565-920
szemesmuvek@mail.h1telekom.hu

Alapítás dátuma (év) 1994 

Tevékenységi profil Növénytermesztés, állattenyésztés, szolgáltatás

Alkalmazottak száma 8

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A vállalkozás közel 400 ha-on gazdálkodik és további 200 ha-
ra nyújt teljes körű művelési és szaktanácsadási szolgáltatást. 
Fő profilja vetőmagtermesztés. 100 ha-os nagyságrendben állí-
tunk elő kukorica, napraforgó, gabona és facélia vetőmagokat. 
A korábbi nagymértékű integrációs tevékenységet (8000 ha) 
feladva a fajtakísérletek, bemutatók és nagyobb odafigyelést 
igénylő kultúrák termesztése került előtérbe. Az állattenyésztést 
10000 db. tojótyúk egyszintes, ketreces tartása jelenti.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A NYME MÉK-kel hosszú évek óta szoros kapcsolatot tartunk. 
Minden évben fogadunk szakmai gyakorlatra hallgatókat, 
üzemlátogatásra nappali, levelezős és szakmérnöki évfolyamo-
kat, csoportokat. Évente 2-3 szántóföldi bemutatót tartunk fajta-
tulajdonos és növényvédő szer forgalmazó cégekkel közösen. A 
szakképzési hozzájárulást a mintagazdasági projekt indítása óta 
az egyetem intézeteihez utaljuk. Aktívan részt veszünk az egye-
tem rendezvényein, azokat rendszeresen támogatjuk is.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Szeretnénk a jövőben telephelyünket fejleszteni, modernizálni. 
Jó állapotban levő gépparkunkat az öntözés és növényápolás 
legújabb fejlesztésű gépeivel kiegészíteni. A nyugati határszélen 
az erős osztrák konkurenciával szemben szeretnénk megtartani, 
kismértékben növelni földbérleteinket.
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Szigetközi kecskefarm

Vezető/tulajdonos
Székhely címe,
tel./fax
e-mail

Németh Tamás ügyvezető
9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi M. u. 15.
30 45-75-174
szabina1007@freemail.hu

Alapítás dátuma (év) 1999

Tevékenységi profil Kecsketejtermelés és kecskesajt készítés

Alkalmazottak száma 0

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

1999-ben felső-szigetközi tanyánkon, Tejfaluszigeten kezdtünk 
kecskékkel foglalkozni. A motiváció a kecsketejtermelés és kecs-
kesajt készítés volt, amihez előbb 30 anyát vásároltunk. 2000-ben 
elindult egy beruházás Dunasziget határában, mintegy 7 ha terü-
leten. A gazdaság területén megépült 500 m2-en az állatistálló, 
és mintegy 80 m2-en a tejfeldolgozó üzem. Kezdetben a megter-
melt tej 80%-át egy nagyobb tejfeldolgozó üzem vásárolta meg. 
2007 tavaszán megszakítottuk a tejfelvásárlónkkal a kapcsolatot. 
A hatékony termelés érdekében a megtermelt tejet 100%-ban 
saját üzemünkben dolgozzuk fel. 2007-től falusi vendégasztal 
szolgáltatás formájában lehetőség biztosítunk, hogy családi gaz-
daságunkat meglátogassák családok, baráti társaságok és meg-
kóstolhassák kecskehús és kecskesajt különlegességeinket.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

2009 óta a vagyunk az egyetem mintagazdasága. Gazdasá-
gunk jó lehetőségeket kínál állattenyésztési, gazdasági, élelmi-
szer minőségbiztosítási kutatómunkához, ill. szakmai tapaszta-
latainkkal is hozzá tudunk járulni a leendő agrárszakemberek 
gyakorlati képzéséhez. Jó kapcsolatokat ápolunk az állatte-
nyésztési tanszékkel. A gazdaságunk számos külső és hetesi 
nyári gyakorlat megtartásának volt helyszíne.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

További szakmai együttműködés a mosonmagyaróvári egyetem 
Biotechnológiai, Állattenyésztési és Szaktanácsadó Intézetével, 
ill. a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézettel. Termékpaletta op-
timalizálása; Turisztikai kapacitásunk bővítése. ÚMVP támogatá-
sokra történő pályázás, többlet forrás megszerzése a gazdaság 
területén szükséges fejlesztések elvégzéséhez. Új munkahelyek 
létesítése, Új értékesítési csatornák felkutatása. Minőségi termék-
értékesítéssel felkelteni a fogyasztók érdeklődését Szigetköz iránt.
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Szöllősi Pincészet Termelő és Kereskedelmi Kft.

Vezető / tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail, webcím

Szöllősi Mihály
2544 Neszmély, Kásáshegyalja út 6.
(34) 487199
neszmely@szollosipinceszet.hu, www.szollosipinceszet.hu

Alapítás dátuma (év) 1999.

Tevékenységi profil Szőlőbor termelése

Alkalmazottak száma 10 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A magyar Szőlő és Bor Ágazat működésében középméretű pin-
cészetünknek jelentős szerepe van. Pincészetünk 2009.-ben az 
Év Pincészete díjat nyerte el, mely díj országos szinten a magyar 
borászatban a legrangosabb elismerés. Boraink számos or-
szágos, megyei, helyi borversenyeken jelentős díjakat érnek el. 
Pincészetünk és annak ügyvezetője Szöllősi Mihály aktívan részt 
vesz munkájával társadalmi, szakmai szervezetekben. Tagja: a 
Magyar Borakadémiának, a Magyarországi Borrendek Orszá-
gos Szövetségének, a Neszmélyi illetve Tatai Hegyközségek el-
nökségi tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem Borászati Tanács-
adó Testületének tagja, a Neszmély-Tata Borút alapító tagja.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Pincészetünk, mint bemutató professzionális mintagazdaság rend-
szeresen fogad szakmai delegációkat, előadókat, hallgatókat, 
akiknek egy komplex borászati tevékenységet tudunk működés 
közben bemutatni. Részt veszünk a kari bemutatókon, kiállításo-
kon (pl. Bábolnai Gazdanapok). Több szőlész-borász szakirányos 
hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra az elmúlt időszakban. 
Továbbá, mint külső konzulens MSc diplomamunka szakmai bí-
rálatát készítettem el. Nagyon fontosnak tartjuk a NYME MÉK 
mosonmagyaróvári Karral 2003. óta kialakult oktatási és kutatá-
si-fejlesztési együttműködésen alapuló munkakapcsolatot.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A jövőben bővítenénk borászatunkat egy új palackozó üzem-
épület megvalósításával. A projekt keretében beszerzésre ke-
rülne egy komplett palackozó gépsor, címkézőgéppel, valamint 
bővítenénk tárolókapacitásunkat. Az új üzemépület és a palac-
kozó gépsor megvalósulása révén – a kapacitásaink bővülésén 
túl – növekszik a termékeink technológiai biztonsága, működé-
sünk hatékonysága és tovább javul termékeink minősége.
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Táp Takarmányfuvarozási és Baromfitenyésztő Kft

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax,
webcím

Kövesi Ottó, Borsos Ferencné
6000 Kecskemét Ceglédi  út 11.
06-76/510-518
www.tapkft.hu

Alapítás dátuma (év) 1994

Tevékenységi profil Vágópulyka termelés

Alkalmazottak száma

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Cégcsoportunk fő profilja a vágóhídi pulyka elő- és utónevelés 
(saját és integrált termelés), takarmánygyártás, illetve az ehhez 
kapcsoló kiegészítő-, szolgáltató tevékenységek (alomanyag 
forgalmazás, baromfiólak takarítása). 18 saját és bérelt tele-
pen folytatjuk termelésünket az ország egész területén. Évente 
2 millió db pulykát szállítunk be a kecskeméti Gallfood Kft-hez, 
ahonnan a feldolgozott termékek 50%-a exportra megy.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

A mosonmagyaróvári karral régóta kapcsolatban vagyunk. Fő-
ként takarmányvizsgálatok elvégeztetése, és a takarmányozás-
hoz kapcsolódó kutatás-fejlesztés terén. Szívesen vesszük, ha az 
egyetem hallgatói teleplátogatásra vagy szakmai gyakorlatra 
jelentkeznek hozzánk.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A cégcsoport a minőségi termékek előállítására törekszik, és 
ehhez az egyik fő célunk a takarmányszükségletünk két harma-
dának saját üzemekben történő gyártása. 
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Tógazda Halászati Zrt.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Dr. Németh István elnök-vezérigazgató
2440 Százhalombatta Arany J. u. 7. fsz/2.
Tel:06-23-354691, Fax:06-23-359989
info@togazda.hu
www.togazda.hu          

Alapítás dátuma (év) 1991

Tevékenységi profil Halgazdálkodás

Alkalmazottak száma 50

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A hazai halfajok teljes vertikuma megtalál- ható gazdaságunk-
ban.  Egész évben halászunk és értékesítünk étkezési és sport 
méretű halat, multinacionális kereskedelmi láncoknak, halfel-
dolgozóknak és halboltoknak, illetve különböző horgász szerve-
zeteknek. Évről-évre növekvő mennyiségű élőhalat exportálunk, 
uniós és azon kívüli országokba is.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Halászati gyakorlati képzésre és nyári szünidős munkára  hall-
gatók  fogadása a gyakorlati munka különböző fázisainak is-
mertetésével.
A legkorszerűbb halászati technológiák ismertetése egyetemi 
előadásokon.
Közös tudományos munka a halászati csoporttal a süllőszapo-
rítás témakörben.
1 fő kutatómérnökünk levelező PhD. hallgató az egyetemen.
Közös publikációkat jelentetünk meg az egyetem oktatói és a 
Tógazda Zrt. mérnökeinek együttműködésével.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A termelésben fokozzuk a ragadozó halak részarányát, továb-
bá a minőségi pontyhús előállítása érdekében speciális takar-
mányozási technológiát dolgozunk ki a halhús zsírosodásának 
megakadályozására.
A halastavak területének növelésével tovább emeljük értékesíté-
sünket a magyarországi és az európai halpiacokon.
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Wanger Csincsillatenyésztési Rendszer Kft.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Potháczky Lajos
2903, Komárom, Szőlősor 23.
Tel: 0634/340-704; Fax: 0634/540-485
wanger@wanger.hu
www.wanger.hu

Alapítás dátuma (év) 1992

Tevékenységi profil Valamennyi a csincsillatenyésztéshez szükséges felszerelési 
tárgy, berendezés, eszköz előállítása.
Csincsillaszőrme termelés, kikészítés, minősítés.
Tenyészállat árusítás.
Állategészségügyi szaktanácsadás.
Prém és élőállat felvásárlás.

Alkalmazottak száma 30

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A Wanger Csincsillatenyésztési Rendszer a világ legnagyobb te-
nyészállat előállító és prémforgalmazó telepe.  Munkánkat a Loyd's 
Register ISO 9002 minőségbiztosítási rendszer előírásai alapján 
végezzük. Könyveket, technológiai leírásokat adunk ki. A komáro-
mi farmunk 6000 törzsanyával rendelkezik. Valamennyi csincsilla 
államilag törzskönyvezett, minősített. Összefogjuk és koordináljuk 
a magyarországi és a környező országok csincsillatenyésztőit, ál-
landó szakmai irányítással, rendszeres továbbképzéssel segítjük 
munkájukat. Jelentős eredményeket értünk el a legkorszerűbb te-
nyésztési, tartástechnológiai és takarmányozási eljárások kidolgo-
zásában. A csincsillaprém kikészítési munkáját forradalmasítottuk, 
egy új irányt, egy új minőségi kategóriát felállítva. A Royal Blue el-
járásunknak köszönhetően a világ minden pontjáról kapunk pré-
meket kikészítésre. Nap mint nap kutatunk, fejlesztünk, törekszünk 
a lehető legmagasabb minőségi szintet elérni.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Hallgatók fogadása.
Gyakorlati hely biztosítása.
Szakmai rendezvényeken való részvétel.
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai
Nemzetközi Gazdanapokon.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Mesterséges termékenyítési módszer bevezetése.
A telepek férőhely kapacitásának növelése.
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Zalagrár Kft.

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Pintér Sándor
8932 Pókaszepetk,  Tasziló-major
(92) 584040
taszilozalagrar@t-online.hu
www.zalagrar.hu

Alapítás dátuma (év) 1992

Tevékenységi profil Növénytermesztés, gyümölcstermesztés

Alkalmazottak száma 42 fő

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Szántóföldi növénytermesztés 1857 ha területen.
Főbb növények: búza, árpa, repce, kukorica, szója.
Gyümölcstermesztés 138 ha-on: intenzív almás 54 ha, körte 30 
ha, meggy 54 ha.
Korszerű technológiák, jó színvonalú termelés.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Hallgatókat csoportosan és egyénileg is fogadunk, gyakorlatra 
és diplomamunka írásra. Szakmai rendezvényeken részt veszünk 
és a cég is tart bemutatókat.
Szakképzési hozzájárulást az egyetemnek közvetlenül is fizetünk.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

Az almaültetvény folyamatos fajtacseréje és jéghálóval való be-
takarása. 
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Zala-Feed Takarmánygyártó és Kereskedelmi Kft

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail

8900 Zalaegerszeg Völgyi u.15.
06/92 566-061
zalafeed@zalafeed.hu

Alapítás dátuma (év) 1997

Tevékenységi profil Haszonállat eledel gyártás, Termény kereskedelem

Alkalmazottak száma 6

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

A társaság fő tevékenysége, szójabab feldolgozás, gabona 
pelyhek előállítása. A feldolgozás alapanyag szükségletének 
biztosítására termeltetést szervez 600-800 hektár területen.
A vállalkozás pénzügyi helyzete stabil.
Külkereskedelmi tevékenységünk során, elsősorban Olaszor-
szágba értékesítünk gabonát és kukoricát.
A Zala-Feed Kft több mezőgazdasági alaptevékenységet végző 
társaságban rendelkezik kisebbségi tulajdonnal.

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Az elmúlt években több alkalommal fogadtunk hallgatókat, be-
mutató keretein belül.
Az Egyetem Takarmányozási Intézetével termékeink emészthető-
ségi kísérleteket folytattunk.

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A takarmánygyártás területén jelentős növekedésre nem számí-
tunk, elsősorban a hazai fizetőképes kereslet hiánya miatt.
Új termékek kifejlesztésével a tevékenységet bővíteni szeretnénk.
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Winzerkeller Andau u. Umgebung
Zantho GmbH

Vezető/tulajdonos
Székhely címe
tel./fax
e-mail
webcím

Dir. Dipl HLFL Ing. Wolfgang Peck
Dammweg 1, 7163 Andau 
Tel: 0043 2176 27077, Fax: 0043 2176 27078
office@zantho.com
www.zantho.com

Alapítás dátuma (év) 1959

Tevékenységi profil A Winzerkeller Andau 6,5M literes éves bortermelésével Bur-
genland (A) legmodernebb és legnagyobb pincészete (65% vö-
rös-, 35% fehérbor).
Fő fajták: Zweigelt, St. Laurent, Grüner Veltliner.
A Zantho márkát 2001-ben Josef Umathum-mal közösen hoz-
ták létre.
A Zantho időközben az osztrák borpiac jól ismert márkájává 
nőtte ki magát, az éves termelés már eléri az 500 000 palackot.
A cég mindenek előtt az exportra helyezi a hangsúlyt, ami már 
a termelés 50%-át teszi ki, és az északi félteke több mint 20 
országába irányul.
A kezdeti két borból álló kínálat mára tekintélyes fehér-, vörös- 
és édesbor választékká nőtte ki magát, ami idén egy Pinot Noir-
ral bővült tovább.

Alkalmazottak száma 10

A vállalkozás tevékenységének és 
jelenlegi helyzetének bemutatása

Pinceszövetkezet.
Borok: Zantho Grüner Veltliner, Zantho Muskat Ottonel, Zantho 
Sauvignon blanc, Zantho Zweigelt, Zantho Blaufränkisch, 
Zantho St. Laurent, Zantho Zweigelt Reserve, Zantho Eiswein, 
Zantho Trockenbeerenauslese

Az NYME MÉK mosonmagyaróvári 
Karral való gyakorlati kapcsolat 

Tanulmányutak egyetemi hallgatóknak
Termékek kiállítása az egyetemi standon a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokon

A vállalkozás jövőre vonatkozó fej-
lesztési céljai, elképzelései

A borászat célja a palackozott borok forgalmazásának növelése 
Zantho márkanév alatt, valamint az exporthányad növelése.
Ezen felül a következő két évben jelentősen fejleszteni szeret-
nénk a helyben történő értékesítést.
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Mellékletek
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Életképek a Mintagazdasági
Hálózat történetéből

Mintagazdasági helyszíni szemle Sopronkövesden a Mentes családi gazdaságban, 2000.

Mintagazdasági helyszíni szemle Sopronkövesden a Mentes családi gazdaságban, 2000.
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Mintagazdasági helyszíni szemle Németh Csaba gazdaságában, Rábaszentmihály, 2000.

Gyakorlati óra a Lajta-Hanság Rt-nél.
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A „Mintagazdaság” cím birtokosai, 2001.

Mintagazdasági díjátadó ünnepség, 2001.
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Mintagazdasági díjak átadása 2003-ban.

Mintagazdasági díjak átadása 2003-ban.
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Mintagazdasági díj átadása 2008-ban, a kari évzáró ünnepségen.

Mintagazdasági címek birtokosai, 2008.
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Mintagazdaságok a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Regionális Kiállításon, 2005 Mosonmagyaróvár.

Mintagazdaságok a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Regionális Kiállításon, 2005 Mosonmagyaróvár.
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Mintagazdaságok termékeinek bemutatója a kari standon, 
Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok 2009.

Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok, 2009.
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Kutatás-fejlesztési és pályázati lehetőségek ismertetése a Mintagazdaságok számára,
2009 Mosonmagyaróvár.

A kari Mintagazdaságok 2009 évi találkozója és termékbemutató a Várpincében,
Mosonmagyaróváron.
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Mintagazdaságok 2009 évi szakmai találkozója Mosonmagyaróváron.

Mintagazdaságok 2009 évi szakmai találkozója Mosonmagyaróváron.
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A Mintagazdasági Hálózat témakörében
megjelent publikációk, hivatkozott jogszabályok
(2000-2010)
Cser, J. (2001):
Regionális agrárszaktanácsadó hálózat 
modelljének kialakítása és működésének
tapasztalatai az Észak-Nyugat Magyarorszá-
gi régióban. PhD értekezés,
Keszthely, 2001. p. 81-89

Cser, J. – Orbán, J. – Kelemen, L. (2001):
A mintagazdaságok kapcsolódása az agrár-
mérnök hallgatók gyakorlati képzéséhez.
Erdei Ferenc Tud. Konf. Kecskemét, Ea.

Cser, J. – Orbán, J. –
Kelemen, L. – Kalmár, S. (2002):
A mintagazdasági hálózat kialakítása, műkö-
dése és kapcsolódása az agrármérnök hall-
gatók gyakorlati képzéséhez.
SZIE Gazdálkodási és Mezőgazdasági Fő-
iskolai Kar, Gyöngyös 8th International 
Agrieconomic Scientific Days, Volume 1
(A-Ha) March 26-27, 2002. 171-175 p.

Cser J. – Reisinger P. – Takács K. (2002):
Mintagazdasági hálózat szerepe a régió ok-
tatási, kutatási és szaktanácsadási feladatai-
nak ellátásában.
Agrártermelés-életminőség,
XXIX. Óvári tudományos napok.
2002. október 3-4. Mosonmagyaróvár.

Cser, J. (2001):
A mintagazdaságok szerepe a szaktanács-
adásban.
Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok.
2001. szeptember 12-15. 

Cser, J. – Tenk, A., – Reisinger, P., (2002):
Mintagazdasági hálózat szerepe a szakta-
nácsadásban és a gyakorlati képzésben.
VIII. Nemzetközi Agrárökonómiai tudomá-
nyos Napok, Gyöngyös,
2002. március 26-27.

Cser, J. – Tenk, A., (2003):
Mintagazdasági hálózat szerepe az EU csat-
lakozás időszakában. Agrárgazdaság, vidék-
fejlesztés és agrárinformatika az évezred kü-
szöbén (AVA) nemzetközi konferencia.
Debrecen, 2003. április 01-02.
Proceedings p.164-165.

Cser, J. (2004):
A mintagazdasági hálózat szerepe a Kar ok-
tatási, kutatási és szaktanácsadási feladata-
inak ellátásában.  VEAB Mezőgazdasági és 
Erdőgazdasági Szakbizottság ülése.
2004. december 15. Sopron.

Orbán J. (2008):
Az agrár-felsőoktatás gyakorlati képzésének 
változásai a gyakorlóhelyek igényei tükrében. 
Debrecen (Konf. Ea.)

Orbán, J. (2008):
Kari Tanácsülés napirendi pontjához készített 
előterjesztés.
Mosonmagyaróvár, NYmE MÉK.

Tenk, A. – Reisinger, P. – Cser, J. (2000):
Mintagazdaságok szerepe a mezőgazdasági 
szaktanácsadásban.
Gazdálkodás, Vol. XLIV. No. 5. p. 53-62.

Pályázati felhívás (2004) Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Mosonmagyaróvári
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 
Szaktanácsadó és Továbbképző Intézete, 
Mosonmagyaróvár

www. gov.hu1 A felsőoktatásról szóló 2005. 
évi CXXXIX. tv. (Ftv.) 

www. gov.hu2 A felsőoktatási alap- és mes-
terképzésről, valamint a szakindítási eljárás 
rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. 
rendelet 3. sz. melléklete
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