
 
 
 

HIRDETMÉNY 
 

Felvétel kertészmérnök  
duális alapképzési programra 

 
 
Gyakorlati képzőhely: Bold Agro Mezőgazdasági Kft. 
A munkavégzés telephelye: Derecske 
 
A Bold Agro Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság a térség egyik meghatározó 
mezőgazdasági vállalkozása. Főtevékenysége a sertéstenyésztés, néhány éve zöldmezős 
beruházásként megvalósult 2 100 koca befogadására alkalmas sertéstelepe, jelenleg 
Magyarország legkorszerűbb telepének számít. Évente több, mint 65000 db hízósertés az 
éves kibocsájtás. Jelenleg az egy anyakocától választott malacszámban az elsők között 
szerepel a hazai piacon. A sertések takarmányát 1500 ha földterületen gazdálkodó 
növénytermesztési üzletág állítja elő. A növénytermesztés specialitása a keletkezett 
hígtrágya okszerű és hatékony felhasználása, annak teljeskörű integrálása a 
növénytermesztésbe. A gyümölcstermesztési üzletág keretein belül 5 000 tonna alma és 
1000 tonna meggy előállítása a cél fenntartható módon. A környezet megóvása az 
elsődleges cél. Néhány éve alakult ki a gyümölcslégyártó és -értékesítő részleg, valamint 
a fenntartható kertművelés szemléletű irányzat. Ennek keretében évente többezer 
gyerek tud ellátogatni a kertbe és ismeri meg az egészséges gyümölcsök és 
gyümölcslevek előállításának a módját. 
Bővebb információ: http://www.boldagro.hu, http://www.derecskeigyumolcsos.hu, 
http://www.komforthus.hu 
 
 
Jelentkezni a dualis@boldagro.hu e-mail címen lehet egy rövid életrajzot és motivációs 
levelet is mellékelve, kapcsolattartó: Szabó Viktor telefonos elérhetősége: +36 30 299-
5676 
 
A jelentkező felvételéről felvételi elbeszélgetés alapján döntünk a motiváltság, az 
alapvetően elvárható szakterületi tájékozottság és a kommunikációs készség alapján. 
 
Amit szakmai gyakorlóhelyként nyújtunk: 

Elméleti tárgykör 
 

Szakmai gyakorlatszerzés vállalati környezetben 
 

Agrártörténet és EU 
ismeretek: 

Cég, cégcsoport fejlődéstörténete, az EU-s csatlakozással 
kapcsolatos változások. 

Kertészeti alapismeretek: Fásszárú fajok bemutatása, karbantartó metszése. Szedés, áru-
előkészítés műveletei. 

Műszaki és élelmiszeripari 
alapismeretek: 

Post-harvest eszközei. 

Vízgazdálkodás: Öntözés, növényápolás gépei, eszközei. 
Mezőgazdasági géptan: A kertészet valamennyi ágazatához szükséges gépek megtekintése 

(talajművelő, vető-, ültető- és betakarítógépek), valamint az 
aktuális művelethez kapcsolódó eszköz használata. 



Fitotechnikai műveletek a 
gyümölcs és 
szőlőtermesztésben: 

Metszés, koronaformák ismertetése. 

Gyümölcstermesztési 
ismeretek: 

gyümölcsállományok megtekintése, termesztési feladatainak 
meghatározása. Intenzív almatermesztés, termésritkítás, gépi 
munkák, talajmunkák, sor/sorközművelés, zöldmunkák. Különböző 
fajok termesztését elősegítő szaktanácsadási munkák 
megismerése. 

Művelési rendszerek és 
metszésmódok: 

Vegetatív, generatív egyensúlyt elősegítő metszési munkák 
műveletei és eszközei. 

Fitotechnikai műveletek a 
dísznövénytermesztésben: 

Speciális fitotechnikai munkák. 

Növényvédelem: A kártevők elleni védekezéshez használt termékek és az 
előrejelzést szolgáló eszközök bemutatása és megismerése. 
Gyomszabályozás eszközeinek bemutatása, füvesítés, facsík 
művelése, takarási/mulcsozási eljárások. 

Gyümölcsösök 
környezetkímélő védelme: 

A növényvédelmi előrejelzés rendszerének bemutatása és 
megismerése. 

Genetika és 
biotechnológia: 

A kertészet különböző területein használt biológiai alapok (fajok, 
fajták) szaporító anyagának megismerése. 

Tárolás, 
termékfeldolgozás: 

Kertészeti termékek post-harvest árukezelése, tárolási módok 
bemutatása. 

Matematika és 
informatika: 

A vállalat által használt mezőgazdasági szoftverek. 

Statisztika: Gazdasági statisztikai számítások végzése, elemzések készítése. 
Gazdálkodási kimutatások készítése. 

 


