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Agrár szakképző intézmények végzőseinek figyelmébe! 
AGRYA U20 Program 

 
Az AGRYA-ról 
A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA az egyetlen magyarországi országos 
szakmai szervezet, amely elsődlegesen a fiatal gazdákkal és kezdő agrár szakemberekkel 
foglalkozik. Tagjai és azok, akik a tevékenységéhez kapcsolódnak jellemzően 40 év alattiak. 
Az AGRYA különböző eseményeket, konferenciákat, találkozókat szervez a fiatal 
gazdálkodói generációnak és képviseli őket a minisztériumok és egyéb hatóságok előtt.  
 
Az AGRYA U20 Programról 
A programba kimondottan az agrár szakképző intézményekből kikerülő végzős fiatalokat 
várjuk. A program célja, hogy az iskola utáni első időszakban, amikor valaki belemerül a 
gazdálkodásba vagy éppen munkát vállal, akkor is tudja tartani a kapcsolatot a kortársaival, 
akik hasonló helyzetben vannak. Ezen túl a program célja, hogy a szakmai életkezdés első 
időszakában az erre igényt tartók az életkorban hozzájuk közelebb álló fiatal gazdáktól is 
kapjanak segítséget, hogy fiatalabb gazdáktól is tudjanak segítséget, információt kérni. 
Számukra szervezünk évente a tervek szerint 3-6 eseményt. Az eseményeknek mindig része 
előadás és farmlátogatás ugyanúgy.  
 
Az előadások a modern technológiákat, újdonságokat mutatják be. Ezen túl olyan dolgokkal 
foglalkoznak, ami a mezőgazdaság üzleti részéhez tartozik (adózás, támogatások, hatósági 
ügyek, jogi kérdések és bármi, ami üzlet). 
A farmlátogatások célja, hogy az új dolgok gyakorlati megvalósulását is lássák a résztvevők. 
Ezen túl a farmlátogatás jó lehetőség a találkozásra olyan fiatal gazdákkal, akik sikeresen 
gazdálkodnak, hogy tőlük is lehessen tanulni. 
 
Évente van egy országos zárt szakmai konferencia, amin csak az agrár szakképző 
intézmények végzős diákjai, illetve a programban már résztvevők lehetnek ott.  
 
A résztvevők rendszeresen kapnak tájékoztató anyagokat, érdekes szakmai információkat, 
elektronikus hírlevelet. A résztvevőkből létrejön zárt csoport a Facebookon. 
 
A programot fiatal gazdák szervezik, ők fognak össze mentorként hat helyszínen (három 
helyszín az Alföldön, Észak-Magyarországon, három helyszín a Dunántúlon) kisebb 
csoportokat a résztvevőkből. Ők lesznek, akik tartják a kapcsolatot a résztvevőkkel, hozzájuk 
lehet fordulni a kérdésekkel, kérésekkel.  
A rendszeres találkozókon és az internetes kapcsolattartáson keresztül a hat helyszín miatt az 
egymáshoz közelebb élő résztvevőkből egy jó csapat, közösség alakulhat ki.  
 
Kik jelentkezhetnek a programra? 
Fontos, hogy a Program önkéntes alapon működik. Így azokat várja az AGRYA, akik 
komolyan gondolják, hogy az agráriumban, a mezőgazdaságban akarnak dolgozni és 
szeretnének minél több szakmai tapasztalatot, gyakorlati információt összegyűjteni. 



A Programot nyilvánosan nem hirdeti meg az AGRYA, csak a szakképző intézményeken 
keresztül. Így biztosítható, hogy nagyjából egykorú és hasonló érdeklődésű fiatalok vegyen 
abban részt. 
Minden végzőst és technikus végzőst, aki közvetlenül az agrár termeléshez kapcsolódó 
szakmát tanul vár az AGRYA a programban. Élelmiszeripari szakmát tanulóknak nem 
elérhető ez a Program. 
 
Meddig tart a Program 
A Programban legfeljebb két évig lehet egy személynek részt venni. Utána az AGRYA vagy 
más agrár szervezet egyéb tevékenysége lehet az, ahová kapcsolódni lehet. A Programból 
menet közben bármikor ki lehet szállni, hiszen önkéntes programról van szó. 
 
Milyen kötelezettségekkel jár, ha valaki résztvevője a programnak 
A program, lehetőség arra, hogy tapasztalatot szerezzen a résztvevője, hogy több, jobb 
információja legyen. Így nincs semmiféle közvetlen kötelezettség, nem kell kötelezően 
megjelenni, nem kell írni, nincs vizsga. Az AGRYA azt feltételezi, hogy az jelentkezik, akit 
érdekel a téma és emiatt jön el az eseményekre és nem kényszerből.  
 
Kell-e pénzt fizetni a részvételért 
A program ingyenes, a részvételért nem kell pénzt fizetni. Az események helyszíni költségeit 
az AGRYA fizeti (étel, terembérlet, előadói díj és minden egyéb költség). A résztvevőknek az 
adott esemény helyszínére kell eljutni. Ennyi költsége lehet csak a résztvevőnek, az utazás 
költsége. Mivel hat helyszín közül lehet választani az utazási költség sem lesz sok, nem kell 
sok száz kilométert utazni. 
 
Mikor kezdődik a program 
A program várhatóan 2021. szeptemberében tud elindulni ahogyan a járványügyi korlátozások 
enyhülnek.  
 
Hogyan és meddig lehet jelentkezni 
Ha érdekel a Program, akkor kérjük június 10-ig jelezd az itt elérhető űrlap kitöltésével - 
https://agrya.hu/agryau20  Jelentkezésedet visszaigazoljuk. Ez után, amint van bővebb 
információ, akkor már a programokkal, időpontokkal, helyszínekkel, a kapcsolattartók 
nevével, elérhetőségével együtt jelentkezünk. 
 
Hol kapok további információt 
Írhatsz levelet az callcenter@agrya.hu címre vagy hívhatod a 06309942982 telefonszámot. 
Persze írhatsz üzenetet az AGRYA Facebook oldalának is. 


