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Felvétel kertészmérnöki  

duális mesterképzési programra 
 

Gyakorlati képzőhely: Délalföldi Kertészek Szövetkezete  
A munkavégzés telephelye: 6600 Szentes, Szarvasi út 3/B. 
 

A Délalföldi Kertészek Zöldség-Gyümölcs Termelői és Értékesítő Mezőgazdasági 
Szövetkezete (DélKerTÉSZ) 2002-ben alakult, 2004 tavaszán végleges tész elismerést kapott. 
Termesztő területe Szentes és környéke, ahol az országban a legmagasabb a napsütéses órák 
száma, a hajtatás fő energiaforrása a termálvíz, a térségben több ezer család foglalkozik 
zöldséghajtatással. A csaknem 500 tag integrálása a legnagyobb termelői szerveződését adja 
az országban. 
Értékesített termékei a hajtatott zöldségfélék, paprika (TV paprika, hegyes erős kápia, 
kaliforniai, paradicsomalakú paprika), paradicsom (fürtös, koktél, datolya), uborka, 
káposztafélék. Szántóföldi zöldségfélék termelése és értékesítése jelentős, mint görögdinnye, 
zöldborsó, zöldbab, fejtett bab, csemegekukorica, ipari paradicsom. Tagok egy része 
gyümölcstermesztéssel is foglalkozik. A TÉSZ éves árbevétele a 11 milliárd Ft értéket is 
meghaladja. 
A Délalföldi Kertészek Szövetkezete az elsők között kezdte meg tevékenységét a duális 
agrárfelsőoktatás képzési formában. Munkatársaink, termelőik meggyőződése, hogy az elméleti és 
gyakorlati ismeretek együtt biztosítják az ágazat megfelelő szakemberpótlását. A cég felsőfokú 
szakember igényét a duális képzés keretein belül szeretné közép- és hosszútávon biztosítani. Mint a 
legnagyobb hazai zöldség- gyümölcs termelői és értékesítő szövetkezet fontosnak tartja, hogy az itt 
felhalmozódott tapasztalatot a duális képzésben résztvevő fiataloknak is átadja. A DélKerTÉSZ a duális 
képzésben folytatott tevékenységével példát is szeretne adni a többi kertészeti vállalkozásnak.  

Bővebb információ: www.delkertesz.hu/dolgozz-velunk  
 
Jelentkezni az ledone@delkertesz.hu e-mail címen lehet egy rövid életrajzot és motivációs 
levelet is mellékelve (jelentkezési lap a honlapról letölthető). 
 
A jelentkező felvételéről elbeszélgetés alapján döntünk a motiváltság, az elvárható 
szakterületi tájékozottság és a kommunikációs készség alapján. 
 

  



Amit szakmai gyakorlóhelyként nyújtunk: 
Elméleti tárgykör 

 
Szakmai gyakorlatszerzés vállalati környezetben 

 
Intenzív és integrált 
zöldségtermesztés: 

A hallgató részletesen megismerheti a  Zöldség-gyümölcs termelői 
szerveződések (TÉSZ-ek) termelőinél alkalmazott komplex, integrált 
zöldségtermesztési technológiákat, az integrációjában termelő kertészek 
szántóföldi zöldségnövények közül ipari paradicsomot, zöldbabot, fejtett 
babot, zöldborsót, hagymaféléket és görögdinnyét állítanak elő. A fő 
hajtatott fajok a paprika, paradicsom, uborka és káposztafélék. Önálló 
projekt feladat keretében adatot gyűjthet és elemezhet a termelői 
körben használatos biológiai védekezés témakörben is. 

Intenzív és integrált 
gyümölcstermesztés: 

A hallgató megismerheti a  TÉSZ integrációjához tartozó intenzív 
gyümölcsültetvényeket és az ott alkalmazott integrált technológiát alma 
és őszibarack fajok esetében. Önálló feladatként adatot gyűjthet és 
elemezhet az ültetvényekben alkalmazott alany- és fajtaösszetételről. 

Gyümölcs- és 
zöldségfélék víz- és 
tápanyag-
gazdálkodása: 

Megismerheti a  TÉSZ integrációjához tartozó termelők öntözési 
körülményeit: vízhasználat, öntözési módok, vízminőségi kérdések. 
Elemzéseket végezhet az egyes növényházak típusokban (üvegház, fűtött 
fólia, fűtetlen fólia) alkalmazott öntözési technikára és technológiára 
vonatkozóan. Szaktanácsadó vezetésével tápanyag-utánpótlási tervet 
készíthet. 

Szőlő, gyümölcs- és 
zöldségnövények 
integrált 
védelme: 

A hallgató megismerheti a TÉSZ integrált növényvédelemben folytatott 
tevékenységét. Szaktanácsadó mellett integrált növényvédelmi tervek 
készítésében vehet részt, pl.: az éves engedélyezett szerlisták 
összeállítása az egyes növényfajok és termesztés-technológiák számára. 
Segítheti a növényorvos szaktanácsadókat a kötelező adminisztratív 
feladatok ellátásában. 

Kertészeti 
növényvédelem 
biológiai alapjai: 

A hallgató növényorvos szaktanácsadó mellett megismerkedik a 
felmerülő növényvédelmi problémákkal, tüneteket azonosít kárképek 
alapján. A biológiai növényvédelemben monitoring tevékenységet 
folytathat növényházi termesztésben. Részt vehet a  TÉSZ biológiai 
növényvédelem témában folytatott kísérleti munkájában. 

A szaktanácsadás 
agrokémiai alapjai: 

Megismerkedik a talaj és vízvizsgálati módszerekkel a TÉSZ partner 
laboratóriumában, a hajtató kertészek mintáinak vizsgálatában részt 
vesz, megismeri a laboratórium tanácsadói gyakorlatát. Szaktanácsadók 
mellett részt vesz a TÉSZ termelői számára készített ajánlott tápanyag-
utánpótlási receptek megírásában. A TÉSZ boltjában megismerkedik a 
műtrágya-féleségekkel, termésnövelő, kondicionáló anyagokkal, azok 
alkalmazási javaslataival. 

Vezetési ismeretek: A hallgató megismerheti a TÉSZ vezetési modelljét, önállóan adatokat 
gyűjthet a vezetők gyakorlatáról, a TÉSZ humánerőforrás gyakorlatáról 
beszélgetésekre alapozva. Felmérheti a TÉSZ munkaerő ellátottságát, 
valamint SWOT analízist végezhet. 

Szaktanácsadás a 
kertészetben: 

Megismerheti a TÉSZ szaktanácsadói tevékenységét, részt vehet a 
szaktanácsadók mellett operatív szaktanácsadói tevékenységben, 
különböző ismeret átadási módszerekkel: egyéni, csoportos 
szaktanácsadáson, szakmai fórumokon. Önálló munkaként elemezheti a 
nemzetközi trendeket, fejlesztési irányokat, technológiai megoldásokat, 
gazdaságossági mutatókat. 

 


