
Beszámoló a szakmai gyakorlatról 
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Cég neve: Sun-Power Agro Uitzendbureau BV N78.10 
A szakmai gyakorlatomat Hollandiában végeztem. A cég, ahol dolgoztam 
kertészeti és műszaki cégekhez biztosít munkaerőt. Mivel szakmai 
gyakorlaton voltam ott, így több cégnél is megfordultam, több 
tapasztalatot is szereztem. 
A cég biztosította a szállást, illetve azt, hogy eljussunk a munkahelyre, 
autóval illetve biciklivel. Mivel zöldségtermesztés szakon vagyok, kértem 
a munkakoordinátort, hogy ilyen helyre mehessek, de a 15 hét alatt nem 
mindig volt munkaerőhiány a zöldségtermesztőknél, így volt, amikor 
gyümölccsel foglalkoztam. 

 
Az első munkám egy eperhajtató cégnél volt. (Cox Aardbeien BV). 
Természetesen mivel szezonja volt, így epret kellett szedni, és egyben 
előkészíteni a szállításra. Tudom, hogy nem a zöldségtermesztő 
szakmába vág az eper, de az üvegház, amiben a hajtatás folyik, olyan 
modern volt, hogy minden termesztő irigykedhet rá. Az eprek a levegőben 
lógatva, konténerekben voltak elhelyezve, csöpögtető öntözővel ellátva 
illetve felülről jött a párásítás, amiből általában mi, dolgozók is jócskán 
kaptunk. A talajon, a fűtőcsöveken gurultak a szedőasztalok, amire 20 
láda epret könnyedén el lehetett helyezni. Amikor volt lehetőségem, a 
főnököktől minden szakmai dolgot megkérdeztem, a tápoldatozástól 
kezdve az eper piaci viszonyáig. A visszakövethetőség érdekében 
mindenkinek volt egy száma, amit a rekeszekre rá kellett ragasztani, így 
ha valami nem volt jó a ládával kapcsolatban, megkereshettek minket. 
Nagy meglepetésemre egyszer a helyi boltban éppen az én ládámat 
találtam meg, ahol akciósan 3 euróba került 500 g eper. A munkaidő 
reggel hattól délután 3-ig tartott, egy óra szünettel. 
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A következő munkahelyem egy spárga feldolgozó üzem volt, ahol a már leszedett spárgát csomagoltuk, illetve 
készítettük elő szállításra. Ez egy rövidebb ideig tartó munka volt, csak egy napot dolgoztam itt.  
A harmadik munkahelyem uborkahajtató üvegházban volt. Itt kígyóuborkát termesztettek, de itt sem talajon, hanem 
a levegőben, konténerben folyt a termesztés abban a szakaszban, amikor ott kellett dolgoznom. A feladataim a 
támrendszeren való futtatás, felesleges levelek, oldalhajtások eltávolítása illetve szedés volt. Itt is betekinthettem 
a szedés utáni feldolgozás, áruvá készítés folyamatába, bár itt nem kellett dolgoznom. A szedő kocsik itt is az alsó 
fűtőcsöveken mentek, csöpögtető öntözéssel oldották meg a vízellátást.  
Fűtőcsövek középen, kb. 1 méter magasságban is voltak, ott folyamatosan melegítették az uborkát. Az uborka 
egyébként kb, 2,5 m magasságig volt felfüggesztve. 
A következő munka ismét spárgafeldolgozó üzem volt, itt konzerveket 
készítettek (Aarts Conserven BV). Itt is különböző munkáim voltak, volt ahol 
a spárgát kellett a hámozógépbe tenni, vagy épp már a konzerválásra kész 
spárgát dobozokba rakni. Itt tanultam meg használni az emelőt, amivel a 
raklapokat lehet emelni, tologatni, nagyon jó kis találmány, illetve 
kipróbálhattam a targoncavezetést is. Mivel itt a főnökeim lengyelek voltak 
javarészt és nem beszéltek angolul, így a csekély némettudásomat kellett 
használni, de a végére egészen belejöttem a társalgásba németül.  
A munka során láthattam, hogyan fogadják az árut, amit később 
feldolgoztunk. Amikor jött a teherautó, rögtön levették róla targoncával és 
vitték a hűtőházba. Ott megmérték a pH-ját, illetve beállították milyen 
hőmérsékleten kell tárolni. Itt sikerült beszélni egy spárgatermesztővel, aki 
elmondta, hogy bakhátakban termesztik a spárgát, és fekete fóliával takarják, 
amit egészen június közepéig a növényen hagynak, ez alatt fut az öntözőcső. 
Azt is elmondta, hogy áprilisban egy kg spárgáért 17 eurót is adnak az 
emberek, én ezt személy szerint kicsit sokallom, de itt Hollandiában nagy 
kultusza van a spárgának, amerre jártam, sok helyen láttam spárgaföldeket, 
és láttam embereket, akik szedték a spárgát, hát az nem mondható könnyű 
munkának.  
Az utolsó munkahelyem pedig egy málna 
hajtatással foglalkozó cégnél volt, ahol 
eleinte a málna szedésében kellett 
segédkeznem, majd komolyabb feladatokat 
is kaptam. Az eladásra szánt málnát kellett 
kiméretni, illetve összerakni szállításra 
készre, itt kaptam egy kis irányítást, hiszen 
én mondtam meg a munkatársaimnak, 
hogy milyen dobozokba, hány grammot 
tegyenek, illetve hány ládát tegyenek egy 
raklapra. Amikor megjött a beszállító, 
szállítólevelet írtam (angolul), illetve 
leegyeztettük, hogy mikor jön a következő 
szállítmányért. Eközben folyamatosan 
szedés folyt a területen, és amiket a 
szedők leszedtek, nekem le kellett mérni, 
hiszen az egyéni teljesítményt nézték a 
cégvezetők, ez alapján rangsorolták az 
embereket. Egy „erősebb” napon 900 kg 
málnát leszedtek egy hektárnyi málnásról.  
Egyébként a málnát konténerekben 
nevelik, itt is csöpögtető öntözővel 
öntöznek, és a növények fóliasátrak alatt 
vannak. Volt szerencsém azokat a napokat 
a fólia alatt tölteni, amikor a kinti 
hőmérséklet is 40 °C felett volt, így a fólia 
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alatt több mint 50 °C is volt. Ebben az időszakban egyébként elég sok málna felforrt, ami már nem volt eladható, 
sajnos el kellett dobni.  
A főnök megmutatta a tápoldatozó rendszert, elmondta, hogy milyen tápanyagokat használnak, megmutatta, hogy 
számítógép vezérli az öntözést. Azt is elmondta, hogy a tanácsadója, aki mindig hozza neki a műtrágyákat, nem 
végzett egyetemet, hanem tapasztalat alapján dolgozik, ott Hollandiában nincs egyetemi végzettséghez kötve a 
növényvédelmi szerek forgalmazása.  
 
A munkahelyeimen általában lengyelekkel és szlovákokkal dolgoztam együtt és persze a holland főnökeimmel. A 
cégtől kaptam autót és biciklit, amivel eljutottam a munkahelyre.  

 

 
Összességében nem mondom, hogy nem volt kemény munka, amit végeztem, mert általában mindig elfáradtam, 
de szerintem ennyi tapasztalatot Magyarországon nem szerezhettem volna. Ilyen fejlett hajtató házakat otthon nem 
látni, itt pedig az egyik üvegház követi a másikat, ami nekem nagyon tetszik. Az utakon a munkagépek, traktorok 
ugyanolyan számban jelen vannak, mint a normál autók, persze azok sem az elavult generációból valóak.  
Végezetül annyit írnék, hogy lehet, hogy nem zöldséggel foglalkoztam végig a 15 hét alatt, de olyan technológiát 
láttam, és olyan életet tapasztaltam meg itt kint, amit otthon biztos, hogy nem sikerült volna. A hollandok életstílusa, 
gondolkodásmódja teljesen más, mint otthon, tudják, hogy keményen kell dolgozni, de azt is tudják, hogy biztos 
van eredménye annak, amit csinálnak. Nekem ez a szakmai gyakorlat egy különös élmény volt az életemben, és 
nem tartom kizártnak, hogy az egyetem elvégzése után, ha csak pár évre is, de visszajöjjek dolgozni.  
 
 


