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Így neveld az álmaidat! 
agrártevékenységre épülő  

általános vállalkozói készség-fejlesztő kísérleti program fiataloknak 

 

Bevezető 
 

Egy sikeres vállalkozáshoz, de már annak elindításához szükségesek alapvető ismeretek, 

készségek. Ezek meglepően széles kört fognak át a jogi ismeretektől az online 

marketingig. Ezek az ismeretek megszerezhetők többféle módon, pl. megtanulhatók 

könyvekből, vannak született vállalkozó zsenik, van, aki a családi környezetéből hozza az 

alapvető készségeket.  

A meglevő és ismert vállalkozásfejlesztési programok jellemzően leginkább a tételes 

információ átadásra és nem a vállalkozói szemlélet, gondolkodásmód elsajátítására 

összpontosítanak. Egy vállalkozáshoz azonban legalább olyan fontos a megfelelő lexikális 

tudás mellett a vállalkozói szerepben otthonosan mozgó, kezdeményező és gondolkodó 

személyiség. Ez egy olyan személyiségfejlődési, fejlesztési folyamat, amelyet 

mindenkinek magának kell bejárnia, ehhez külső szereplő legfeljebb csak segítséget tud 

adni. 

Jelen program elsősorban a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó gondolkodás 

kialakulását, elmélyülését és a döntésképes cselekvő magatartás rögzülését kívánja 

támogatni. Teszi ezt úgy, hogy a számon kérhetőség és a felelősség folyamatosan része 

a programnak.  

 

A Program tartalma 
 

A program alapötlete arra épül, hogy a résztvevőktől a már működő valamilyen szintű 

agrártevékenységük meghatározott szempontok szerinti elemzését, értékelését kérjük. Ez 
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jelenti a tételes ismeretek mellett a vállalkozó személyes tulajdonságainak értékelését 

ugyanúgy. Az agrártevékenység belátható időn – egy év- belül már megmutatja az 

eredményességét és ez már egyértelműen üzleti tevékenység. Így a személyes fejlődési 

folyamat jól nyomon követhető, akár még mérhető is.  

A résztvevők a napi tevékenységükhöz kapcsoltan szerzik meg az ismereteket, ismerik 

meg jobban önmagukat. Amit tanulnak azt lesz hova kötni, tárgyiasul mindaz, ami valami 

elvont tudás lenne egyébként.  

Az „Így neveld az álmaidat!” Program egy a napi agrártevékenységre épülő, általános 

vállalkozói készségfejlesztő kísérleti program.  

 

A Program a vállalkozói tevékenység főbb kérdésköreit érinti. Így különösen: 

- vállalkozás indításhoz, működtetéshez kapcsolódó adminisztráció 

- marketing ismeretek 

- vállalkozási tevékenységet támogató infokommunikációs megoldások 

- közgazdasági alapismeretek, alapfogalmak 

- finanszírozási alapismeretek, alapfogalmak 

- kommunikáció- és tárgyalástechnika 

- vállalkozói együttműködés, partnerségek 

 

A program felépítése, lebonyolítása 
 

A Program arra a feltételezésre épül, hogy a résztvevők tanulni, fejlődni szeretnének és 

erre hajlandóak időt áldozni a mindennapjaikban. A Program során alapinformációkat, 

kiindulási pontokat kapnak a résztvevők. Ezek segítségével a tudást, információt 

maguknak kell megszerezni és arról beszámolni. A program során hangsúlyos az egyéni 

munka, hasonlóan egy vállalkozás indításához, működtetéséhez. Így a program során 

mentorálás jellegű segítséget is kapnak a résztvevők.  

A Programot egy a teljes időszak alatt változatlan, szakértőkből, szakemberekből álló 

csapat segíti. A szakértőknek kettős feladata van. Egyrészről átadják az alapismereteket, 

hagyományos módon és nem formális képzéseken keresztül egyaránt. Ez után a 

szerepük átalakul, szükség esetén konzultációs segítséget adnak, valamint értékelik a 

résztvevők által az adott témákhoz kapcsolódóan elvégzett egyéni munkát. 

A szakértői csapatban részt vesz pénzügyi szakember, könyvelési szakember, 

marketinges, infokommunikációs szakértő, jogász, agrármérnök, agrárgépész. 
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A program 6 hónapja alatt, a résztvevőknek öt alkalommal összesen 15 napon kell 

személyesen kötelezően megjelenniük a képzéseken. A három napos események 

hétvégére esnek. 

 

A Program nyilvánosságát a résztvevők tevékenységét bemutató egyedi weboldalak és 

közösségi oldalak biztosítják. Ezek egyedi tartalmi feltöltése a résztvevők egyik állandó 

feladata. 

 

A Program 16 résztvevőjét pályázaton keresztül választjuk ki. 

 

Jelentkezés és a résztvevők kiválasztása 
 

A Programra 18-30 év közötti olyan magyarországi fiatalok jelentkezését várjuk, akik már 

valamilyen mezőgazdasági tevékenységet jelenleg is végeznek. A Program azoknak tudja 

a legnagyobb segítséget nyújtani, akik a gazdaságuk építésének még az elején járnak és 

így kevesebb tapasztalattal és tudással rendelkeznek.  

 

Jelentkezni a https://agrya.hu/rendezvenyek oldalon elérhető elektronikus jelentkezési 

lap kitöltésével lehet 2019. október 21-ig. A jelentkezési lap mellett az ina@agrya.hu e-

mail címre el kell küldeni egy portréképet a jelentkezőről (olyat, amin nem 

napszemüvegben látható). 

 

A jelentkezők közül a személyes meghallgatások után választjuk ki a Program későbbi 

résztvevőit. 

 

A jelentkezőnek vállalnia kell, hogy a program minden kötelező eseményén részt vesz. Az 

összesen 15 nap személyes megjelenés része a projektnek. A résztvevő tudomásul veszi, 

hogy alapos indok nélküli távolmaradása esetén a szervezők a projektből kizárhatják. 

 

Költségek, finanszírozás 
 

A Program ingyenes a résztvevőknek. Az alábbiakat kell a résztvevőnek biztosítani: 

- az utazási költséget a programok helyszíneire,  
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- az otthon végzett feladatokhoz szükséges tárgyi és egyéb feltételeket biztosítania kell. 

 

A Program tervezett időbeni ütemezése 
 

2019. október 21. Jelentkezési határidő 

2019. október 24-27. Jelentkezők személyes meghallgatása, Budapest 

2019. október 29. A résztvevők kiválasztása, az eredmény nyilvánosságra hozatala 

2019. november 22-24.– Képzés I. Vállalkozásról általában, vállalkozói együttműködés  

2020. január 24-26. – Képzés II. Adózási, pénzügyi, marketing, infokommunikációs 

ismeretek és készségek 

2020. február 14-16. – Képzés III. - Pénzügyi tervezés, finanszírozás  

2020. március 20-22. – Képzés IV. - Könyvelés, vállalkozói adminisztráció; saját 

weboldal, közösségi oldal elkészítése, használata. 

2020. április 24-26 – Képzés V. - Kommunikációs és beszédtechnikai tréning, 

projektzárás, értékelés 

 

A program együttműködő partnerei 
 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Budapest 

 

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 

Budapest 

 

 

Kapcsolat, további információ 
 

AGRYA 

ina@agrya.hu, 003612704874 


