
Amit az Agrárkontakt Rendszerről tudni kell! 
 

Mit tud adni Önnek (Neked)  az Agrárkontak kereskedelmi-értékesítési 
rendszer? 
Mi az  Agrárkontakt rendszer = Termelési és Értékesítési integráció. 
Értékesítés szervezés mester fokon! 
  
1. Mi az Agrárkontakt? a "fizikai" piacon (alapvetően gabona, olajos 
növények) működő kereskedelmi rendszer. 
2. Mi a célja? a termelők és a vevők biztonságos kapcsolatra találjanak az 
értékesítés fázisában. Megfelelő fizetési feltételekkel, minőségi 
reklamáció nélkül kerüljön az üzlet lebonyolításra. Tehát értékesítés 
szervezés. 
3. Milyen a szervezeti felépítése? Központ: Értékesítési vezető, Logisztikai 
vezető, Értékesítés szervezők, Termelői kapcsolattartók (Január 01.-től-
December 31.-ig tartják a kapcsolatot a termelőkkel), területi értékesítés 
szervezők (üzletkötők). 
4. Hogyan működik a kapcsolattartás? 

 HírPostánkon keresztül (e-mail) a központból küldjük az 
információkat. 

 Telefonos kapcsolat a központi munkatársakkal. 
 Telefonos és személyes kapcsolat a területi képviselőkkel. 

5. Hogyan működik az üzletkötési fórum? a termelők áruját (terményeit) 
kitesszük az üzletkötési fórumra. A rendszer zárt, csak a velünk 
szerződésben álló vevők látják a kínálatot. 
6. Milyen egyéb szolgáltatásokat tudunk biztosítani? Hetente küldünk 
kereskedelmi tájékozatót, piaci információkat a velünk kapcsolatban álló 
termelőknek. A termelők között biztosítjuk az információáramlást. Ez azt 
jelenti, hogy ha  a terményeken kívül is van valami, amit keres, vagy el 
akar adni (Pl. gép stb.) Ezt a belső HírPostánkon elküldjük. 
7. Hol tartunk jelenleg? a rendszer az elmúlt három szezonban 
folyamatosan alakult ki. A mostani szezonban már „élesben megy”. 
Elkezdtük a területi értékesítési tanácsadó hálózatunk kiépítését (területi 
képviselők). Működik a HírPostánk (Az elmúlt időszakban már több 
híradásunk kiment) a rendszernek cca. 2500 regisztrált termelő és cca. 
150 vevő partnere, van. Sok export kapcsolattal. Csak szigorúan 
ellenőrzött vevők kerülhetnek be a rendszerben. A vevők alatt értjük az 
exportőröket, malmokat, keverőüzemeket, kereskedőket, egyéb 
végfelhasználókat. speciális input szolgáltatókat. 
8. Mi kell a tovább lépéshez? a rendszer működtetése, fejlesztése 
tőkeigényes. Ezért elkezdtük a szerződéses partner hálózat szervezését. 
9. Ki a regisztrált termelő? Aki az alapadatait megadja, és a 
munkatársunk felveszi a rendszerbe. 
10. Mit adunk a regisztrált partnernek: 

 Kapcsolattartás a központ munkatársával. 
 Igény esetén kitesszük a terményét az üzletkötési fórumra. 
 HírPostán üzenetek, levelek küldése. 

11. Ki lesz az Agrárkontakt rendszer tagja? Aki megköti az 
együttműködési megállapodást az Agrárkontakt rendszert működtető 
céggel és megfizeti a rendszer használati díjat. 
12. Mit tudunk biztosítani a tagjainknak? 



 Rendszeres kiemelt kapcsolattartás a központi és a területi 
munkatársak által. 

 Rendszeres (heti) információk a HírPostánkon (e-mail) keresztül. 
Kereskedelmi információk a termény piacon, akciók, 
kedvezmények a velünk kapcsolatban álló speciális inputanyag 
szolgáltatókkal. 

 Az Agrárkontakt kedvezményeket tovább adjuk a tagjainknak. 
 A folyamatos információ a rendszer működési területeiről. 

Fontos! Közvetlen alku pozíciót biztosítunk a termény piacon és az 
inputanyag forgalmazóknál egyaránt. 
  
Az idejében érkezett információ kincs! 
Ez a rendszer ma Magyarországon egyedül álló kezdeményezés, ami a 
tisztességes kereskedelmet szolgálja. Ön (Te) is tudod, hogy a hiteles 
információ pénz. 
A szlogenünk: "  Agrárkontakt rendszer a mezőgazdaság 
szolgálatában" Én is ezt teszem több évtizede.  
Használd a rendszer nyújtotta szolgáltatást. Termelőként és vevőként 
egyaránt! 
A rendszer internetes alapja: www.gabonainfo.hu 
 Központ: 8000 Székesfehérvár 
                    info@gabonainfo.hu 
  

 
Üdvözlettel: Dr. Hegedűs Lajos 

                  06 30 9278 797 

                   hegedus.lajos@gabonainfo.hu 

 

http://www.gabonainfo.hu/

