
    Legyél Te is agrárgépész! Junior Bajnokság   

 
1 

 
Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr, Tisztelt Szaktanárok! 

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a MEGFOSZ szervezésében a hat éve elkezdett nagy sikerű játékunk 

idén is megrendezésre kerül, ismét indul a Legyél Te is agrárgépész! Országos Bajnokság! amely egy 

többfordulós vetélkedő a mezőgazdasági gépésztechnikus, gépész és gépjavító szakos középiskolások 

részére. A játékban 4-5 fős csapatok vehetnek részt. A játék során nagyban számítunk a fiatalok 

kreativitására, szakmai elhivatottságára és felkészültségükre.  

 

A tavalyi sikerre való tekintettel idén is útjára indítjuk – párhuzamosan az Országos Bajnoksággal - a 

Legyél Te is agrárgépész! Junior Bajnokságot, melyet a 9. évfolyamos középiskolai és a 10. 

évfolyamos technikumban tanuló diákok részére hirdetünk!!! 

 

A játék célja, hogy a jelenleg első évfolyamos – alapképzésben részt vevő – diákokkal is 

megismertessük, megszerettessük az agrárgépész hivatást. 

 

 

 

Előzmények: 

 

A tavalyi év volt az első, amikor a 9. évfolyamos, alapképzésben résztvevő diákoknak külön játékot 

hirdettünk, hogy megismertessük, és megszerettessük velük az agrárgépész hivatást. A játékra 9 csapat 

jelentkezett, közülük az online fordulók során legtöbb pontot elért csapat került ki győztesen. A csapatok 

a MEGFOSZ tagok, valamint az MKB Pénzügyi Csoport által felajánlott ajándékokat nyertek. Az idei 

játékban is nagyszerű nyeremények várnak majd a legjobbakra.  

 

 

Ezúton kérjük Önöket, hogy a felhívásokat legyenek kedvesek továbbítani minden érintett 

osztályfőnöknek és szakmai tanár kollégának, hogy a diákokat a legszélesebb körben el tudjuk érni. A 

csapatok jelentkezését 2021. szeptember 17 – ig várjuk a MEGFOSZ www.agrargepesz.hu honlapján 

megtalálható online jelentkezési lapon. 

 

 

Az online jelentkezési lap az alábbi linken érhető el: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fGHeoUPPxZ5Hyfa8EcWQfZsdqYjInzZgJXwcbOeNeok/edit 

 

A játékra való jelentkezés határideje:  2021. szeptember 17. 

A játék kezdete:   2021. szeptember 20. 

Az online fordulók eredményhirdetése:  2021. december 6.  

Döntő időpontja és helyszíne:   2021. január 28. csütörtök, HUNGEXPO, AgrárgépShow 

 

 

A játék menete és információi az alábbi Facebook csoporton keresztül érhetőek majd el: 

Legyél Te is agrárgépész! Országos Bajnokság 

(https://www.facebook.com/groups/616423028710785/) 

Az alap kérdőívek, felhívás, játékszabályzat a www.agrargepesz.hu a Legyél Te is agrárgépész! 

Országos Bajnokság menüponton belül találhatóak meg. 

http://www.agrargepesz.hu/
https://docs.google.com/forms/d/1fGHeoUPPxZ5Hyfa8EcWQfZsdqYjInzZgJXwcbOeNeok/edit
https://www.facebook.com/groups/616423028710785/
http://www.agrargepesz.hu/


    Legyél Te is agrárgépész! Junior Bajnokság   

 
2 

 

 

A játék menete: 

 

A feladatok részletes leírása, pontos formai követelményei mindig az adott forduló előtt kerülnek 

kiküldésre a csapatok részére! 

 

NAGYON FONTOS! A játék során minden feladatot a letiaob@gmail.com email címre kérünk 

küldeni, és minden a játékkal kapcsolatos kérdést erre a címre várunk!!! 

 

A játékra való jelentkezési határidő 2021. szeptember 17!! A jelentkezéskor a csapatoknak egy 

bemutatkozó csapatfotót is el kell küldeniük a jelentkezési lappal együtt. A jelentkezési laphoz 

mellékletként csatolva, vagy a letiaob@gmail.com email címre kell a fotót elküldeni. Email küldés 

esetén a tárgyban mindenképp jelöljék meg a csapat nevét!!! 

 

1. feladat: szeptember 20 – szeptember 30. 

 

Feladat leírása: 

- Bemutatkozó videó készítése (max. 1 perc) 

- Egy rövid videófelvétel, amelyben elmondják a játékosok, hogy miért jelentkeztek a játékra. (max. 1 

perc) 

 

2. feladat: október 4 – október 14. 

 

Feladat leírása: 

- Mezőgazdasági kérdéssor kitöltése  

A feladat részletes leírása a feladattal együtt kerül majd kiküldésre a csapatok részére. 

 

3. feladat: október 18 – november 4.  

 

Feladat leírása: 

- Adott témájú fotó készítése 

A feladat részletes leírása a feladattal együtt kerül majd kiküldésre a csapatok részére. 

 

4. feladat: november 8 – november 18. 

 

Feladat leírása: 

- Kreatív videó készítése (max. 3 perc) 

A feladat részletes leírása a feladattal együtt kerül majd kiküldésre a csapatok részére. 

Nagyon fontos, hogy minden játék a Facebook csoporton keresztül történik, ahova kérjük minden 

csoporttag és felkészítő tanár csatlakozását! 

 

Emellett nagyon szívesen vesszük a csapat szurkolóinak is belépését a csoportba, hogy nyomon 

tudják követni kedvenceiket és értékelni tudják azokat.  

 

Fontos célunk, hogy a csoportunkban a mezőgazdaság és a mezőgépészet iránt érdeklődő 

csoporttagok képviseljék magukat, hiszen amikor a játékunk véget ér, akkor is itt meg tudják 

osztani tapasztalataikat, kérdéseiket és valóban a szakmát érintő segítséget tudják, tudjuk 

egymásnak nyújtani. Ezért kérnénk, hogy akiket érdekel ez a szakterület és nem a vetélkedőben 

részvevő diákok, hogy azoknak is jelezzék, hogy van egy ilyen csoport, mely valóban a 

szakmaiságat szeretné előtérbe helyezni és nem feltétlenül a csoport tagjainak számát növelni! 

mailto:letiaob@gmail.com
mailto:letiaob@gmail.com
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5. feladat: november 22 – december 2.  

 

Feladat leírása: 

- MEGFOSZ és MKB tesztfeladat 

- Aktuális (időszerű) mezőgazdasági munkálatok bemutatása – fotó (montázs nem lehet) 

 

 

 

6. feladat: december 6 – december 16. 

 

Feladat leírása: 

- Kreatív fotó készítése, ami kapcsolódik az agrárgépészethez, és nem lehet fotómontázs 

A feladat részletes leírása a feladattal együtt kerül majd kiküldésre a csapatok részére. 

 

7. feladat: december 16 – január 3. 

 

Feladat leírása:  

- Kutató munka  

A feladat részletes leírása a feladattal együtt kerül majd kiküldésre a csapatok részére. 

 

8. feladat: 2022. január 3 – január 13. 

 

Feladat leírása: 

- AgrárgépShow beharangozó – 1 perces videó 

 

 

Eredményhirdetés: 2022. január 20. 

A végleges sorrendet és eredményeket várhatóan 2022. január 20 – án fogjuk közzétenni a Facebook 

csoportban. 

 

 

Junior Bajnokság Díjátadó 
 

A januári AgrárgépShow – n a Junior Bajnokság online fordulóiban legjobban teljesített első három 

helyezett csapatot mutatjuk be. 
A csapatok díjazása a későbbiekben kerül pontosításra. 

 

1. A játék időtartama: 

 

• Jelentkezési határidő:    2021. szeptember 17. 

• Első forduló:     2021. szeptember 20 – 2021. szeptember 30. 

• Második forduló:    2021. október 4 – 2021. október 14. 

• Harmadik forduló:    2021. október 18 – 2021. november 4. 

• Negyedik forduló:    2021. november 8 – 2021. november 18. 

• Ötödik forduló:    2021. november 22 – 2021. december 2. 

• Hatodik forduló:    2021. december 6 – 2021. december 16. 

• Hetedik forduló:    2021. december 16 – 2022. január 3. 

• Nyolcadik forduló:    2022. január 3 – január 13. 

• Eredményhirdetés:   2022. január 20. 

• Díjátadó:    2022. január 26 – 29. AgrárgépShow 

A díjátadó végleges dátumáról a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni a csapatoknak. 
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Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük, jelezzék a letiaob@gmail.com e-mail címen Kiss-

Wágner Orsolyának (kérjük figyeljenek az email címre, mert a korábbi évekhez képest változott!!), vagy 

keressék közvetlenül a projektfelelős Viczián Ágnest a viczian.agnes@megfosz.com email címen, vagy 

a +36-30/653-7195-ös telefonszámon.  

 

 

Gödöllő, 2021. szeptember 6. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 
Medina Viktor  

igazgató 

Viczián Ágnes 

marketing és PR 

Mezőgazdasági Eszköz – és Gépforgalmazók Országos Szövetsége 

mailto:viczian.agnes@megfosz.com

