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Délalföldi Kertészek Szövetkezetének bemutatása
2002. november 7-én alakult 236 fővel
2005. április 23.

végleges TÉSZ-elismerés

Taglétszám: 2015. december 31. 500 fő (melyből 420 termelő tag)
Zöldség-gyümölcs árbevétele

2003 – 2514 millió Ft
2015 – 6020 millió Ft

Árualap jelentős részét üvegházban, fóliákban termelik a tagok:
Évente 16 ezer tonna ~ 5200 millió Ft értékben
Konzervipari növények 18 ezer tonna ~ 800 millió Ft

Tagok által termelt friss zöldség-gyümölcs
Paprikafélék

~11 ezer t

~4 millárd

Étkezési paradicsom

~3,5 ezer t

~1 milliárd

Egyéb (uborka, káposztafélék)

~1 ezer t

~0,15 milliárd

Alma

~0,5 ezer t

~0,05 milliárd

Értékesítés ~95% áruházakba (20-25% export)

Árualap 60-65%-a (10-11 ezer t) csomagolt formában
Csomagoló kapacitás 80-85 t/nap (0,35-1 kg-os kiszerelés)

Termelő tagok összetétele nettó árbevétel alapján (2015)

> 100 millió Ft

3

50−10 millió Ft

5

10−50 millió Ft

80

5−10 millió Ft

105

1−5 millió Ft

174

< 1 millió Ft

35

Nem termelt

98

Nyugdíj mellett, jövedelemkiegészítés (terület 500−1000 m2)

1.) 1500−2000 m2 – „Családi” alapon – külső segítés esetleg a
szedésnél kell

2.) 0,2−3 hektár
- Részmunkaidős foglalkoztatottság, alkalmi munkások
- Fűtött-fűtetlen fóliás termelés kombinálva (hosszabb legyen
a foglalkoztatottság)
- Csúsznak az ápolási munkákkal, szedésekkel
- Törekvés az automatizálásra, gépesítésre
3.) > 3 hektárnál nagyobb gazdaságok
- Munkák 60-70%-át állandó dolgozók végzik
- Bizonyos ápolási, szedési, válogatási munkákba vonnak be
alkalmisokat
- Nagyobb távolságról hoznak munkaerőt, külföldiek
foglalkoztatása

DélKerTÉSZ munkaerő-gazdálkodása

- Tagok az árut osztályozott formában hozzák be a központi
telephelyre
- TÉSZ biztosítja a göngyöleget, nagyobb termelőknek
válogató, osztályozó gépeket
- A termeléshez teljes körű integrációt, szaktanácsadást
biztosítunk
- Csomagolást, árufeladást a tag nem végez, az a központi
telephelyen történik

A DélKerTÉSZ állandó dolgozói létszáma (2015)
Férfi 60 fő
Nő
65 fő
Iskolai végzettség szerint

Főiskola, egyetem

22

Középiskola, gimnázium (érettségi)

32

Szakmunkás, OKJ

23

Betanított munkás

48

Kifizetett bruttó bér 350 millió Ft (280 E Ft/fő/hó)
„Kiszervezve” – vagyonvédelem (24 órás)

– munka- és tűzvédelem
– jogász, ügyvéd
Bérjárulék ~ 100 millió Ft

Alkalmi munkások foglalkoztatottsága (2015)
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Összesen

Munkavállalók (fő)
9
13
80
112
125
147
148
160
145
136
96
72

1 243

Munkanap
108
174
545
1 324
1 643
1 977
2 026
2 014
1 887
1 712
946
754

15 110 (60-65 fő/év)

Kifizetett bér 82 400 E Ft (131 ezer Ft/fő/hó)
Közteher
7 555 E Ft

Diákmunka 2015-ben

Június

897 óra ~115 nap

Július

3845 óra ~500 nap

Augusztus

4302 óra ~550 nap

9044 óra ~1165 nap (5-6 fő/év)
Egy időben 15-25 főt foglalkoztatunk.
Diákszövetkezeten keresztül ~ 6700 Ft/év (122 ezer Ft/fő/hó)
DélKerTÉSZ éves foglalkoztatottsága:
Állandó dolgozó
125 fő
Alkalmi
65 fő
Diák
5 fő
Összesen
195 fő

Összegzés
A zöldség-gyümölcs ágazat beruházásai rendkívül költségesek,
több évre, évtizedre szólnak,
Tervezés → mennyiségi, minőségi munkaerő rendelkezésre áll-e?!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Várható fontosabb tendenciák, melyek befolyásolják a munkaerőszükségletet:
a precíziós termesztés nagyfokú térhódítása, gépesítés előtérbe kerülése →
élő munkaerő dinamikus csökkenése,
a hatékony, gazdaságos termelés érdekében nőni fognak az üzemméretek
(növényfajonként nagy különbségek lesznek),
nő a jól képzett, gyakorlatorientált mérnökök, technikusok, szakmunkások
iránti kereslet,
egyre több műszaki, informatikai végzettségű szakembert kell alkalmazni,
szaktanácsadás szerepe felértékelődik,
a gazdák folyamatos továbbképzése szükséges,
dinamikusan nőni fognak a bérköltségek, főleg a jól képzett
szakembereknél,
törekvés lesz arra, hogy minél kevesebb alkalmi munkás legyen
foglalkoztatva a kertészetekben,
várhatóan az idénymunkák elvégzésére több külföldi munkavállalót vonnak
be.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

