
 

 

 

 

Tisztelt Hallgatók! 

Tárgy: Hallgató ösztöndíj 

 

Az Agro Rehab Nonprofit Kft. 2014 közepén alakult azzal a céllal, hogy Magyarországon egy 

új mezőgazdasági ágazat megerősítését célozza, a kóser zöldség és gyümölcstermesztés 

ágazatát. Ezen belül azokra a termékekre fókuszál, amelynek bonyolult termesztéstechnikát és 

nagy mennyiségű kézimunkát igényelnek. Ilyen jellegű zöldségfajták közé sorolható a 

brokkoli és karfiol.  

E zöldségfajták termesztése Európában ezzel a technológiával nem történik; e technológia 

kizárólag Dél-Amerikára koncentrálódik. A technológia sajátossága a 100 százalékban 

rovarmentes termék előállítása oly módon, hogy a zöldség már a termesztés legkorábbi 

fázisától zárt, speciálisan ilyen célra gyártott fólia sátrakban zajlik, tekintettel arra, hogy a 

kóserság szabályai mindenféle, még a legapróbb szemmel látható rovar – akár nem 

szándékosan történő – fogyasztását is tiltják. 

Az Agro Rehab Kft. megalapításával azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy kihasználva a hazai 

mezőgazdaság szaktudását, valamint különös tekintettel a kósersági szempontból 

„problémásnak” tekinthető zöldségekre – amelyeket szerkezetük miatt a termesztés után 

szinte lehetetlen rovarmentesíteni – hazánknak vezető helyet szerzünk a kóser piacokon. 

A lehetőség több szempontból is figyelemreméltó: 

 a kóser élelmiszeripar talán a világ legdinamikusabban fejlődő piaca, tekintve, hogy a 

kóser élelmiszereket fogyasztók nem kizárólag az ortodox zsidóság közül kerülnek ki, 

hanem egyre szélesebb körben népszerű pl. a különböző protestáns egyházak követői 

közt, főképp az Egyesült Államokban,  

 a hazai mezőgazdaság az Agro Rehab Kft. keretein belül sikeresen jut piacokhoz az 

Egyesült Államokban és Kanadában, Európában és Izraelben. Eddig ezeken a piacokon 

élelmiszeripari termékekkel hazánk vagy egyáltalán nem, vagy csak korlátozott 

mennyiségben tudott jelen lenni; 

 a beruházás megvalósulásával egy Magyarországon eddig kiaknázatlan, de országimázs 

szempontból is különösen kedvező ágazat jöhet létre. 

A 2015-ös évben a Társaság egy 200 millió forintos beruházás keretében megépítette az első 

2 hektár nagyságú fóliasátras kultúrát. A beruházás magába foglalta az ehhez tartozó 

infrastruktúra kiépítését (kútfúrás, öntözési rendszer, tápoldat keverő rendszer, vízelvezetés, 

elektromos hálózat), a műveléshez szükséges eszközök beszerzését (traktor, permetező gép, 

talajlazító gép, ültető gép stb.). 

A 2016-os év folyamán az Agro Rehab Kft. a 2016-os évben 600 millió forintos beruházás 

keretében további 4,3 hektár fóliasátrat épített meg Karácsondi telepén. A teljes 6,3 hektáros  

 



 

 

 

 

területen kezdődött meg a termelés az idei év májusában. 2 hektáron brokkoli, 4,3 hektáron 

karfiol termesztésével. 

A 2017-2018 évek folyamán Társaságunk további 26 hektáros fóliasátor beruházást hajt végre 

Kisvárdán, melynek megvalósítása már meg is indult. Az idei fejlesztések keretein belül az 

idei év augusztusában már az első 7 hektárnyi fólia sátor ültetés elkezdődik, illetve július 

hónap folyamán üzembe áll egy 2500 nm alapterületű palánta nevelde is. 

 

Projektünk sikeres megvalósításához keresünk olyan hallgatókat, akik szívesen vesznek 

részt egy európai szinten egyedülálló termesztési rendszer megvalósításában és 

üzemeltetésében. Nyitottak a szakmai kihívásokra és egy fejlesztés alatt álló szakmai területen 

való kibontakozására. 

A projektben résztvevő hallgatókat teljesítményüktől függően ösztöndíjban kívánjuk 

részesíteni, illetve az egyetem elvégzését követően hossztávú biztos megélhetést ajánlunk. 

 

Közös konzultációnkra várunk minden kedves érdeklődőt sok szeretettel 2017. április 25.-én 

14 órakor a DE MÉK Dékáni Tanácstermében (Böszörményi út 138. földszint 55.)! 

 

Szabó György 

ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 


