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1. EU AGRÁRINFO 
WWW.EU-INFO.HU 
Az EU agrár jogi szabályozásának,  sajtóközleményeinek, valamint a 
Közösség mezőgazdasági portáljának naponta aktualizált, magyar nyelvű 
rendszere.  

 

Naponta, magyarul!  

 
 
A szolgáltatás legfontosabb jellemzői: 
 
1. Naponta kerül dokumentum szintű 
feldolgozásra, letöltésre, lefordításra, adatbázisba 
való bevitelre és magyar nyelven teljes körűen az 
interneten és rövidített formában a teletexten 
megjelentetésre: 
• az Official Journal L, C és S sorozat 

tartalomjegyzéke 
• az L sorozatban található összes 

agrármenedzsment (vékonyszedésű) rendelet 
• az EU Bizottság Sajtószoba napi tájékoztatóinak 

mezőgazdasági kivonata (RAPID/MIDDAY)  
 
 
 

 

• Hivatalos Közlöny 
• Rendeletek 
• Hírek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Naponta kerül adatbázis szintű feldolgozásra 
és prezentációra: 

• A belépési ár és export visszatérítés – a két 
legadatgazdagabb - rendelettípus 
adatállománya dinamikus grafikonok 
formájában. 

• Egyes rendelettípusok Excel formátumban. 
 

 
 

3. Folyamatos elérhető, kiegészítő információs 
komponensek: 
• EU hírfigyelés 8 napi és 2 heti magyar 

sajtóorgánumból. 
• Tematikus linkgyűjtemény (mintegy 500 

kapcsolódási pont). 
• A termékcsoportok működését és jogi 

szabályozásuk értelmezését segítő letölthető 
dokumentumok.  

• Online szakkönyváruház. 
• Angol-magyar szótár Geronom, Prodcom és 

Combined Nomenclature kódfejtő 
segédalkalmazás. 
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2. SZAKKÖNYV 
www.OLVASS.hu, www.README.hu 
 

 

Rendelje meg ONLINE! 
 
 
 

 

      
Közel 1000 db különféle 
kiadványt számláló 
kínálatunkban 
megtalálja: 
 
• a mezőgazdasági 
szakkönyvek, 
tájékoztatók széles 
választékát, 
• a növénytermesztés, 
állattenyésztés, gépesítés 
és ökonómia témakörében 
kiadott friss 
szakirodalmat, 
• a ló és kutya tartásával 
kapcsolatban szinte az 
összes létező kiadványt. 

Könyvkínálatunkat tíz éve folyamatosan 
fejlesztjük és szelektáljuk annak érdekében, hogy 
olyan gyűjteményt alakítsunk ki, amelynek elemei 
a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot a 
vidéken élő  vállalkozók, gazdák, 
háziasszonyok körében, illetve minden olyan 
érdeklődő számára, akinek hobbija a szabadidő 
természetes és egészséges közegben való 
eltöltése, melyhez magas színvonalú 
szakirodalmat keres pl. a kertészkedés, 
horgászat, lovaglás témakörében.  

 
Minden héten friss szakkönyvek! 
 
Szállítás postai utánvéttel. 
 
Kínálatunkban megtalálhatóak a kiadást követő 
egy héten belül (néha azt megelőzően is!) a 
legújabb könyvek, de több témában ritkaságokat, 
régiségeket (reprint kiadásban) is tartunk.   
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3. Agrárpiac 
 

www.AGR.hu 
 

 
 

A fejlesztés célja olyan önálló Internet/Web alapú 
agrármarketing és -kereskedelmi rendszer kialakítása, mely 
mezőgazdasági cég- és termékinformációs, valamint piaci 
keres-kínál típusú szolgáltatásokat tartalmaz.   
 
A rendszerbe való belépés és regisztráció hagyományos úton 
vagy a web-en keresztül egyaránt lehetséges.   

 

 
 

  
 

 
A termékinformációs és keres-kínál rendszer 
rendelések leadását és felvételét is lehetővé teszi.  
A felhasználó saját jelszavával a rá vonatkozó 
információkat szabadon változtathatja, bővítheti 
aktuális igényének megfelelően.  
 
A rendszer saját kereső moduljai segítségével 
hatékony, gyors, strukturált és egyszerű 
felhasználhatóságot biztosít, amelynek keretében 
igény esetén létrehozható a felhasználó saját induló 
honlapja, illetve közvetlen Internet elérési cím adható. 
A program felépítése azonnal lehetővé teszi a 
felhasználó számára, hogy termékei, szolgáltatásai 
bemutatása mellett ahhoz kapcsolódó 
szaktanácsadási, vevőszolgálati, hirdetési 
tevékenységet is folytasson, akár kép, hang és  
videó anyag segítségével.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A felhasználó termékének megkeresése, 
arról való információ lekérése akár 
szabadon, igény esetén az érdeklődő  
fél előzetes azonosításával lehetséges, 
melynek kilétéről és az érdeklődés 
tartalmáról saját email-fiókba azonnali  
és közvetlen tájékoztatást lehet kapni. 
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4. EQUINFO 
www.equinfo.hu 
 

A magyarországi lovas turisztikai 
létesítmények minősítési rendszerében 
1998-2003 között létrejött szolgáltatói 
adatbázis, amely a magyar lovaskultúra 
és a vidéki turizmus kedvelői számára 
egyaránt hasznos információkkal szolgál. 
  

 
 

  
 

A Látogatók számára a lovas turisztikai adatbázis a 
www.equinfo.hu oldalunkon érhető el, ahol a 
fentiekben látható egyszerű menürendszer (fejléc) és 
általános tájékoztató köszönti a felhasználót. A 
jelmagyarázat menüpontban a piktogramos rendszer, 
a minősítés menüpontban az országos felmérés és 
minősítés rendszere kerül röviden ismertetésre. Az 
információk angol nyelven is elérhetőek.  
 

A Belépés után, vagy a Keresés menüpontból lehet 
eljutni a kereső oldalra, ahonnan név, bemutatkozó 
szövegrészlet, régió és minősítési kategória szerint 
lehetséges alapvetően a létesítményekre rákeresni, 
azonban a térkép alatti mezőben ez kiegészíthető 
finomabb szűrési lehetőségekkel, pl. szolgáltatás-
típusok, azok jellemzői tekintetében is.  
 

A keresési szempontoknak megfelelő (példánkban:  
3 patkós, Közép-Magyarország, szállás helyben) 
találatokat a rendszer listázza, a konkrét létesítményt 
ezek közül lehet kiválasztani (GAK Babati Lovarda).  
Az adott létesítmény adatlapján szerepelnek a 
legfontosabb kontakt adatok, a bemutatkozó szöveg,  
a szolgáltatások jelzése piktogrammal, valamint 
természetesen a minősítési fokozat.  
 

Egyes adatokat maguk a létesítmények, a teljes adat-
bázist a GAK és az MLTSZ módosíthatja, frissítheti.  
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