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Tisztelt Igazgató Asszony/Igazgató Úr! 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Ország Szövetsége 

szervezésében 2018. november-december hónapban elindul az első RoadShow, melyet az általános 

iskolai 7. és 8. osztályos diákoknak szervezünk az egész országban.  

A program támogatója az MKB Pénzügyi Csoport. 

Célunk, hogy a pályaválasztás előtt álló fiataloknak megmutassuk a mezőgazdaság és a mezőgépészet 

értékeit és a technikai újdonságokon keresztül jövőképet mutassunk nekik.  

Előzmények: 

A MEGFOSZ 2014-ben indította el „Legyél Te is mezőgépész!” programját. Az Agrárminisztériummal, 
az MKB Pénzügyi Csoporttal, 101 gépforgalmazóval, a Mezőgépgyártók Országos Szövetségével, 
valamint a mezőgazdasági szakiskolákkal és egyetemekkel együttműködésben, a MEGFOSZ által 
kidolgozott 11 programpont mentén segítjük a fiatalokat abban, hogy minél jobban megismerjék a 
mezőgépész szakmát és közelebb kerüljenek az agráriumhoz. 
Számos előadáson és pályaválasztási napokon is részt vettünk, valamint saját rendezvényeinken is 

népszerűsítettük a szakterületet.   

Az idei évben új koncepció mentén a MEGFOSZ ezúton is szeretné megszólítani a pályaválasztás előtt 

álló fiatalokat és lehetőséget adni a technika és az agrárium iránt érdeklődő diákoknak, hogy 

eljussanak olyan cégekhez, ahol egy élményekben gazdag napon megismerhetik a legmodernebb 

mezőgazdasági gépeket és eszközöket.  

A buszokat és a céglátogatásokat a MEGFOSZ szervezi, valamint az ezzel járó költségeket is magára 
vállalja. Az iskoláknak csupán regisztrálniuk kell. A RoadShow helyszínein egy érdekes rövid 
prezentáció és telephelylátogatás keretein belül megtapasztalhatják a gyerekek, hogy hol tart a 
mezőgazdasági technika, hogyan néz ki a valóságban egy telephely és milyen a gazdálkodó életmód. 
 

Az országban minden megyéből lehet regisztrálni. Megyénként a jelentkezési sorrend szerint az első 
5 iskolát tudjuk fogadni és számukra a programon való részvétel lehetőségét ingyenesen biztosítani. 
Egy iskolából 5 diák és 1 kísérő regisztrálhat a céglátogatásra. A regisztrációk után történik meg a 
buszok szervezése és a cégekkel történő egyeztetés, mely alapján a regisztráltakat külön értesítjük a 
pontos dátumról és a program menetéről.  

 

 

A RoadShow leírása és az online regisztrációs felület az alábbi linken érhető el:  
http://mezogepesz.hu/regisztracio-megfosz-roadshow 

Jelentkezési határidő:   2018. november 20. 

Utazás időpontja:    2018. november 26. – 2018. december 22. 

Utazás helyszíne:    megyénként kiválasztott MEGFOSZ tagnál 

http://mezogepesz.hu/regisztracio-megfosz-roadshow
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Rendezvény programja 

7:00-9:00  A busz minden előre egyeztetett találkozási helyen összegyűjti a regisztrált 

csoportokat, majd utazás a helyszínre. 

9:00-10:00  Érkezés a megyei MEGFOSZ taghoz 

10:00-12:30  Előadás és prezentáció a mezőgépész szakterületről és a pénzügyi tudatosságról, 

valamint a modern mezőgazdasági gépekről és eszközökről 

12:30-13:00  Ebéd 

13:00-15:00  Céglátogatás, cég telephelyének, eszközeinek, gépeinek megtekintése. 

15:00-17:00 Visszautazások az iskolákhoz 

 

Ezúton kérjük Önöket, hogy a felhívást legyenek kedvesek továbbítani minden érintett osztályfőnöknek 

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

Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, kérjük, jelezzék a letimob@megfosz.com e-mail címen, vagy 

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

a +36-30/653-7195-ös telefonszámon.  

Tisztelettel:  

Dr. Medina Viktor       Viczián Ágnes 
      igazgató     marketing és PR 

                          Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége 

Nagyon fontos, hogy egy megyéből az első hibátlanul kitöltött regisztráció számít megfelelő 
regisztrációnak. Egy megyéből összesen 5 iskola, 1 iskolából 5 diák +1 kísérő fővel regisztrálhat! 
Megyénként az első beérkezett 5 iskolai regisztráció után, amennyiben beteltek a helyek a regisztrációt 
lezárjuk! Természetesen egy várólistát is fentartunk, abban az esetben, ha a regisztráció nem megfelelő, 
vagy lemondásra kerül. 
 
A beérkezett regisztrációk után történik a pontos időpontok leszervezése. 
 
Kérjük, hogy valóban olyan diákokat regisztráljanak, akiket érdekel a mezőgépészet és valóban el is 
tudnak majd jönni az iskolából az adott napon. Betegség vagy bármely akadályoztatás esetén 
természetesen lehetőség van cserélni az iskolán belül a neveket, melyet a Szervezővel egyeztetni kell. 
 
A regisztrációval egyidejűleg, kérjük, hogy a szülői beleegyező nyilatkozatot, valamint a hozzájáruló 
nyilatkozatot töltsék le.  Kitöltve és aláírva hozzák el a buszra, majd a kollégánknak átadni szíveskedjenek. 
Az utazás előtt ezt bescannelt formában is el kell küldeni a Szervező részére a letimob@megfosz.com e-
mail cimre. ALÁÍRT SZÜLŐI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT hiányában a diák nem szállhat fel a buszra! 
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