
AGROVIRTUS 2019
JÖN AZ ÉV EGYETEMI 
AGRÁRVERSENYE
Gazdálkodj csapatoddal a digitális farmunkon, 
kerüljetek be az Agrovirtus Akadémiára és 
szálljatok ringbe az értékes nyereményekért!



MI AZ AGROVIRTUS? 

Az Agrovirtus egy egyetemista csapatoknak szóló (részben) digitális 
agrártechnológiai verseny, mely célja, hogy a hallgatók számára valós 
döntési helyzeteket szimuláljon, és segítsen egy teljes termelési évet átlátni.   

Az Agrovirtus verseny 2019-ben kiegészül az Agrovirtus Akadémiával, 
ahol a verseny 10 legjobb csapata komplex szakmai programban vesz 
részt két napon keresztül, az Agrovirtus Campus-on.  



HOL JÁTSZÓDIK A VERSENY?
A verseny selejtezőjéhez egy létező farmot veszünk alapul. A farm 
termelési adatai, környezeti paraméterei évekre 
visszamenőlegesen a rendelkezésre állnak. 
Ezek segítségével az AgroVIR vállalatirányítási rendszerben egy 
teljes évet szimulálunk. A csapatok az így generált virtuális 
farmon több táblán hajtanak végre műveleteket, úgymint 
vetésforgó tervezés, növényvédelem, gépesítés, stb.   



MIÉRT ÉRDEMES NEVEZNI? 
• Értékes díjaink vannak (lásd később)
• A legjobb 10 csapat idén bejut a 2 napos Agrovirtus akadémiára, ahol 

neves szakemberek által aláírt oklevelet szerezhetnek
• Partnereink folyamatosan keresik az Agrovirtus versenyen jól teljesítő 

hallgatókat állásajánlatokkal
• A hallgatók megtanulják Magyarország vezető vállalatirányítási 

rendszerének használatát
• Az Agrovirtus Alumni rendszere számos érdekes, közösségépítő 

programot kínál



KIK NEVEZHETNEK?
Az Agrovirtus versenyre 3-4 fős egyetemista csapatok 
jelentkezhetnek, akik érvényes hallgatói jogviszonnyal 
rendelkeznek. Mivel a csapatok az egyetemüket hívatottak 
képviselni, így a csapattagok ugyanazon egyetem hallgatói 
kell, hogy legyenek. 



MENTOROK
A csapatok mentort választhatnak maguk mellé (nem kötelező, 
de ajánlott). A mentor személyére nem adunk megkötést, lehet 
az oktató, termelő, szaktanácsadó, stb. A mentor feladata, hogy a 
verseny során generált szakmai kihívások esetén segítse a 
csapatot a megfelelő információk felkutatásával, további 
szakértők bevonásával. 

Átlagosan egy mentor által igényelt időbeli ráfordítás a verseny 
alatt: 8-12 óra 



MÉRFÖLDKÖVEK
• Jelentkezési határidő: 2019. október 6.
• Selejtező: 2019. október 7 – november 10.
• Elődöntő és Agrovirtus Akadémia: 2019. november 18-19.
• Döntő: 2019. november 20. 



DÍJAINK
• Az első helyezett 1 millió Forint értékben vehet részt egy 

általa választott fesztiválon, vagy ugyanekkora összegben 
valósíthat meg egy szakmai programot magának

• További díjak: Nemzetközi kiállításon való részvétel utazással, 
teljes ellátással, szakmai programmal egybekötött wellness 
hétvége, további szakmai programokon való részvétel, PREGA 
konferencia belépők



AZ AGROVIRTUS AKADÉMIA
• Az Agrovirtus Akadémiára a verseny selejtezőjének legjobb 10 csapata 

jut, ez egyben a verseny elődöntője is. 
• Az Akadémia két napja alatt (november 18-19.) a hallgatók szakmai 

prezentációkon, workshopokon vesznek részt. 
• Az Akadémia Gödöllőn, a Szent István Egyetem Tudástranszfer 

Központjában kerül megrendezésre. 
• Az Akadémia ideje alatt a hallgatók szállását, étkezését a szervezők 

biztosítják. 
• Az Akadémián résztvevő hallgatók oklevélben részesülnek, melyet 

számos meghatározó intézmény közösen bocsát ki. 



OKLEVÉL
• Az Agrovirtus Akadémián résztvevő 10 csapat minden tagja „Digitális 

Agrárgazdálkodás” képzésben való részvételt igazoló Oklevélben részesül, 
mely aláírására neves intézmények, vállalatok vezető kerültek felkérésre. 



AZ AGROVIRTUS ZSŰRI
DÖNTŐ
• Győrffy Balázs (Elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)
• Maróti Miklós (Ügyvezető, AgroVIR Kft.)
• Heicz Péter (Üzletfejlesztési és Digitális Agronómia vezető, Syngenta

Magyarország Kft.)
• Hollósi Dávid (Ügyvezető igazgató, Takarék Agrár Üzletág)
• Mészáros Tibor (növénytermesztési vezető, MOROKO-Farm Kft.)
• Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid (Agribusiness szakértő, T-Systems 

Magyarország Zrt.)



AZ AGROVIRTUS SELEJTEZŐ
• 2019. október 7 – november 10.
• Online környezetben, az AgroVIR agrár-

vállalatirányítási rendszerben
• Feladatok kiosztása 3-4 naponta online formában
• A verseny a szarvasi MOROKO-Farm birtokán zajlik
• A verseny során egy teljes évet szimulálunk
• A legjobb 10 csapat jut tovább



AZ AGROVIRTUS ELŐDÖNTŐ
• 2019. november 18-19.
• Egyben az Agrovirtus Akadémia is
• A legjobb 10 csapat jut az elődöntőbe (azaz az Agrovirtus

Akadémiára)
• Az elődöntő feladatainak megoldását izgalmas szakmai 

workshopok és előadások segítik
• Az elődöntő csapatainak tagjai „Digitális Agrárgazdálkodás” 

oklevelet kapnak 



AZ AGROVIRTUS DÖNTŐ
• 2019. november 20. 
• A legjobb 5 csapat jut az Agrovirtus döntőbe
• A csapatok teljesítményét neves zsűri értékeli
• A döntő során 3 komplex feladatot kell megoldani és 

prezentálni



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

info@agrovirtus.hu

agrovirtus

agrovirtus



SZERVEZŐK ÉS TÁMOGATÓK

FŐSZERVEZŐ: TÁMOGATÓK: SZAKMAI PARTNEREK:



VISSZATEKINTÉS
AGROVIRTUS 2018

Youtube videók:
https://www.youtube.com/watch?v=zon6VDVjdVY
https://www.youtube.com/watch?v=ZVKgX4RFVbA
https://www.youtube.com/watch?v=XPfJvE_DCkQ



EREDMÉNYES 
VERSENYZÉST 
KÍVÁNUNK!


