
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pályázati felhívás 
Vidék Kaland Hivatásos Program  

 

Bevezető 

 

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA által 2011. nyarán lebonyolított Vidék Kaland 

Programra nemcsak a közvetlen célcsoportot jelentő városi fiatalok jelentkeztek. A jelentkezők 

között szép számban voltak olyanok, akik agrár felsőoktatási intézményekben tanulmányokat 

folytatnak. Ez azt jelzi, hogy az agrár felsőoktatási intézmények hallgatóinak egy része is igényli az 

oktatási rendszer által kínálton túli gyakorlati tapasztalatok megszerzését. 

Az előbbiek miatt indította az AGRYA útjára a Vidék Kaland Hivatásos Programot. Ennek felépítése, 

elvei azonosak az eredeti programéval, de a tartalma és céljai illeszkednek az eltérő tudású, 

motivációjú résztvevőkhöz. 

 

A Program célja 

 

A Program meghirdetésével az AGRYA több célt tűzött ki. Egyrészről a résztvevőket a már 

gazdálkodó fiatal gazdák példájának bemutatásával szeretnénk megerősíteni abban, hogy a 

mezőgazdasági termelést, mint hivatást és életformát válasszák. Másrészről szeretnénk az iskolai 

oktatáson túlmutató – termeléshez, agrotechnikához, piaci működéshez kapcsolódó – gyakorlati 

ismereteket és szakmai tapasztalatokat átadni a résztvevőknek. Ennek fontos része, hogy a családi 

gazdaság, mint sajátos üzemi forma napi működésébe is belelássanak a résztvevők. A családi 

gazdaságok működtetése, az ahhoz kapcsolódó ismeretek oktatása kívül esik a felsőoktatás 

hatókörén, ezt lényegében csak saját tevékenységén keresztül tanulhatja meg egy kezdő fiatal 

gazda. 

A program tehát arra irányul, hogy megerősödjön a mezőgazdászok következő generációjában az 

elkötelezettség és hogy el tudják kerülni a kezdeti buktatók egy részét. Mindezt fiatal gazdák 

példáinak, életutjainak személyes megismertetésével és nem a tankönyvek és előadások 

személytelen információinak egyszerű átadásával kívánjuk elérni. 

A Program várhatóan hozzájárul ahhoz, hogy a jövendő gazdálkodók életkorban hozzájuk közel álló 

gyakorló gazdálkodók között is rendelkezzenek szakmai kapcsolódásokkal. Ez mindenképpen 

erősíti a gazdák közötti együttműködést. 

 

A Program lebonyolítása 

 

A Program résztvevőit pályázaton keresztül választjuk ki. A résztvevők lehetőséget kapnak arra, 

hogy egy külön, személyesen kiválasztott gazdaság tevékenységébe bekapcsolódjanak, végig 

kövessék az egy éves működését. Az egy év alatt több, a gazdaság profiljától függő számú, a 

termelés fontos fázisaihoz kapcsolódó 1-2 napos látogatásra kerül sor. A látogatások ideje alatt a 

fogadó fiatal gazdával együtt, annak közvetlen irányítása mellett a fiatal bekapcsolódik a 

munkavégzésbe. A Program tehát a termelést, mint folyamatot és nemcsak annak egy-egy 

pillanatát kívánja bemutatni. Példaként egy szántóföldi növénytermesztő gazdaságban a szántástól 

szántásig tartó időszak végig kísérése az, ami átfogó ismeretet és tapasztalatot tud adni a 

résztvevőknek. 

 



A látogatások számát, időpontját és tartalmát a fiatal és a fogadó gazda közvetlenül egyezteti. 

 

A fiatal elhelyezéséről és ellátásáról a fogadó gazda gondoskodik. A gazdaságban végzett munkáért 

a résztvevő fizetést nem kap. 

 

A résztvevőknek vállalniuk kell, hogy a látogatások alatt megszerzett szakmai információkat egy 

külön erre a célra létrehozott weboldalon blogként, írásban összefoglalják. 

 

A Program részeként a látogatásokra 2012. április 1.- 2013. március 31. között kerül sor. 

 

Az AGRYA kezdeményezi a résztvevő oktatási intézményénél, hogy a Programban való részvételt 

fogadják el szakmai gyakorlatként. Ez azonban az adott oktatási intézmény döntésétől függ, tehát 

semmiképpen NE úgy készüljenek a jelentkezők, hogy ezzel kiváltható a kötelező szakmai 

gyakorlat. 

 

A Program időbeni és lebonyolítási ütemezése 

 

A Programra a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap 

letölthető a www.videk-kaland.hu weboldalról, valamint a www.agrya.hu weboldal Dokumentumtár 

linkje alól. 

 

Jelentkezési határidő: 2011. december 9. 
 

A jelentkezési lapot a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 1138 Budapest, Váci út 

134/C VI/28. postai címre vagy pdf formátumban, szkennelve a videk-kaland@agrya.hu e-mail címre 

kell meg küldeni. A jelentkezéshez csatolni kell egy darab porté fotót a jelentkezőnek saját magáról. 

 

A jelentkezésnek feltétele egy fennálló hallgatói jogviszony valamelyik agár felsőoktatási 

intézményben, valamint legalább két lezárt félév ugyanabban az intézményben.  

 

A jelentkezőket, ágazatonkénti bontásban az AGRYA munkatársai személyesen meghallgatják. A 

meghallgatások után kerül sor a résztvevők kiválasztására. A döntés során elsősorban a motiváció és 

a megszerzett tapasztalatok várható hasznosulása kerül értékelésre. 

 

Méhészettel és erdészettel kapcsolatosan nincs lehetőség jelentkezésre. 

 

A Program első éve kísérleti év, így mindenképpen korlátozott számú résztevő kerül kiválasztásra. 

 

A személyes meghallgatásokra 2012. február 1-28. között kerül sor.  

A résztvevőkkel kapcsolatos döntés 2012. március 15-ig születik meg.  

A résztvevőkkel egyeztetve a fogadó gazda kiválasztása 2012. március 31-ig megtörténik. 

 

 

További információt munkanapokon 9-17óra között a Fiatal Gazda Call 

Center munkatársai adnak a 06 1 270 4874 telefonszámon és a 

 videk-kaland@agrya.hu e-mail címen. 


