MARÓTI MIKLÓS a
Georgikon
Egyetemen
végzett
agrármérnökként, ezután három évig
az Egyesült Királyság legnagyobb mezőgazdasági
szaktanácsadó cégénél
dolgozott. Hazatérve egy
nagygazdaságnál helyezkedett el, itt szembesült a
problémával, hogy a rengeteg adminisztráció ellenére a megalapozott döntésekhez nincsenek pontos adataik. Ekkor fogalmazódott meg benne a gondolat, hogyan lehetne a rendelkezésre álló információk felhasználásával rendszert fejleszteni.
Később a Növény és Talajvédelmi Szolgálatnál helyezkedett el kórtani mérnökszakértőként, ezen időszak alatt az AgroVIR rendszer kitalálására, elindítására több időt tudott fordítani.
Így született meg az AgroVIR Kft., ahol 2009 óta az ügyvezetői pozíciót tölti be.
Az AgroVIR Kft. fő terméke az AgroVIR komplex mezőgazdasági döntéstámogató
rendszer. A vállalkozás folyamatosan nő az ügyfelek számát, az árbevételt és a munkavállalói létszámot tekintve. 2017 végére Magyarország szántó területein meghatározó a részesedése, ügyfelei között vannak állattenyésztéssel, szőlészet-borászattal,
valamint gyümölcstermesztéssel foglalkozó gazdaságok is. Együtt dolgoznak globális
input anyag gyártó, kereskedő cégekkel, mezőgazdasági gépgyártó, kereskedő cégekkel, valamint egy állami agrár kutatóintézettel is.
A jól használható rendszerre külföldön is igény mutatkozott, így a nemzetközi bővülés
keretében mára az AgroVIR-nek több országban vannak aktív felhasználói.
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Személyes adatok
Név:
Beosztás:
Születési idő:
Jelenlegi munkahely:
Munkaviszony kezdete:
Állampolgárság:

Maróti Miklós
Ügyvezető
1978.
AgroVIR Kft.
2007.
Magyar

Iskolai és egyéb végzettségek
Végzettség / szakirány
Agrármérnök diploma
Általános agrármérnöki szak
Summer Management School
oklevél
Farm manager

2001
2002
2004

Egyetem / főiskola neve
Veszprémi Egyetem
West England University
Velcourt Ltd.

Nyelvismeret
1.

Nyelv
Angol

Tudás mélysége
Középfokú (ECL)

Korábbi munkahelyek, munkakörök, szakmai tapasztalatok

200720052007

20052007
2004

20032004
20022003
20012002

Cég megnevezése
AgroVIR Kft.
Vas Megyei Növény- és
Talajvédelmi Szolgálat

Munkakör megnevezése és leírása
Vezető tanácsadó/Ügyvezető
Növényvédelmi mérnökszakértő,
mikológus Szántóföldi szaktanácsadás,
előrejelzés, karantén felderítés,
növényvédőszer engedélyezés
Vezető tanácsadó

Magyar Agrár Mezőgazdasági
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Al-Agro Kft.
Velcourt Ltd magyarországi
divízió
Evershot Farms,
Weymouth, Dorset
Velcourt LtD. Anglia.

Termelési Igazgató
2200 ha szántóföld, 460 db-os tejhasznú
állomány
Farm asystant manager

Veszprémi Egyetem Georgikon
Mezőgazdasági Kar, Agrárműszaki tanszék
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Farm manager trainee
Leadenhall Farm, Holbeach St Mark,
Spalding, Lincs.
Tanszéki mérnök

