
 
 
 

AGROVIRTUS - VERSENYSZABÁLYZAT 
 
 

TARTALOM 
Tartalom .................................................................................................................................................................... 1 

Bevezető .................................................................................................................................................................... 2 

A verseny összefoglalója ............................................................................................................................................ 2 

A versenyek meghirdetése, formái és a jelentkezés módja ...................................................................................... 2 

A verseny fordulói és részei ....................................................................................................................................... 3 

Selejtező ................................................................................................................................................................ 3 

Döntő ..................................................................................................................................................................... 4 

Nyeremények ............................................................................................................................................................ 4 

A verseny időbeli ütemezése ..................................................................................................................................... 5 

A verseny szervezői, együttműködő partnerei .......................................................................................................... 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BEVEZETŐ 
Jelen versenyszabályzat az Agrovirtus verseny szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos, valamennyi 
részterületen érvényes előírásokat, fontos információkat tartalmazza. A versenyszabályzatot az Agrovir 
Kft. állította össze. Az Agrovirtus egyetemek közötti esettanulmány versenyt az Agrovir Kft. szervezi és 
irányítja.   
 
Az Agrovirtus egy, vállalatok, intézmények által életre hívott, agráregyetemek között meghirdetett, több 
héten át zajló virtuális smartfarming / esettanulmány verseny, mely célja, hogy: 

 a hallgatókat megismertesse a legkorszerűbb agrártechnológiákkal, 

 a verseny médiastratégiáján keresztül az országos figyelem középpontjába állítsa az innovatív 
mezőgazdasági megoldásokat, 

 a szervezők átfogó képet kapjanak a hazai agrárium tehetséges fiataljainak komplex 
ismereteiről, 

 néhány éven belül fenntartható, nemzetközileg is elismert, nívós esettanulmány-versennyé 
váljon. 

A VERSENY ÖSSZEFOGLALÓJA 
A verseny első fordulójában a hallgatók egy hazai fejlesztésű, nemzetközileg is elismert agrár-

vállalatirányítási rendszer erre a célra felkészített verziójában, 3-4 napi rendszerességgel, egy hónapon 

keresztül oldanak meg innovatív eljárásokat bemutató termeléstechnológiai feladatokat (például 

vetőmag választás, gépesítés, tápanyag-gazdálkodás). Az 500 hektáros, 15 különböző paraméterrel 

rendelkező, táblára bontott, virtuális gazdaságban megvalósuló feladatok a korszerű technológiákkal 

rendelkező piaci cégekkel közösen kerültek kidolgozásra. A virtuális verseny eseményeit a hazai online 

agrársajtó folyamatosan közvetíti. A legjobb hat csapat a Szent István Egyetemen megrendezésre kerülő 

döntőben, neves szakmai zsűri és fiatalokból álló közönség előtt méri össze menedzsment ismereteit 

2018. november 15-én. 

A VERSENYEK MEGHIRDETÉSE, FORMÁI ÉS A JELENTKEZÉS MÓDJA  
A verseny meghirdetése hivatalosan az Agroinform Média Kft. által fenntartott online portálon kerül 
meghirdetésre 2018. szeptember 13-án, valamint a szervező Agrovir Kft. által fenntartott 
www.agrovirtus.hu weboldalon ugyanezen időponttól kezdődően a versennyel kapcsolatos valamennyi 
információ folyamatosan elérhető.  
 
A versennyel kapcsolatban meghirdetésre kerül:  
- a versenyben résztvevők köre, 
- a versenyek fordulói,  
- az elődöntő és a döntő helye, időpontja 
- a verseny nyereményei. 
 
A versenyen kizárólag a felsőoktatás valamilyen formájában résztvevő hallgatókból álló csapatok 
vehetnek részt. A csapatok mentort kérhetnek fel, aki segíti őket a feladatok megoldásában. A verseny 
szervezői nem tiltják a mentorok közreműködését, azonban javaslatot sem tesznek a mentorok 
személyére vonatkozóan.  
 
A versenyen történő részvétel díjtalan.  
 
A versenyre 3-4 fős, egyetemi hallgatókból álló csapatok nevezhetnek.  
 
A versenyre jelentkezni kizárólag az info@agrovirtus.hu email címen lehet. Az email címre a versenyre 
jelentkező csapatoknak az alábbi adatokat, információkat kell megküldeniük:  

- A csapat neve (fantázianév) 

http://www.agrovirtus.hu/
mailto:info@agrovirtus.hu


 
- A csapat felsőoktatási intézménye 
- A csapattagok nevei és email címe, megjelölve a csapatkapitány személyét és e-mail címét. 

 
A jelentkezési határidő 2018. október 12.  
 
A jelentkező csapatok, csapattagok személyes adatainak védelméről a www.agrovirtus.hu-n olvasható 
adatvédelmi tájékoztató ad részletes leírást.  
 

A VERSENY FORDULÓI ÉS RÉSZEI  
Az Agrovirtus fordulói:  

- Selejtező 
- Döntő 

 

Selejtező 

A selejtező online módon zajlik, az Agrovir Kft. által fejlesztett informatikai rendszeren keresztül. A 
verseny középpontjában egy 500 hektáros gazdaság áll, ami 15 parcellára van felosztva. A parcellákról 
és a gazdaságról az online rendszer tartalmaz részletes információkat.  
A selejtező során a csapatok online formában kapják meg a részfeladatokat, melyet az online 
rendszerben kell megoldani.  
 
Az online rendszerhez minden csapat kap hozzáférést.  
 
Az online rendszer webinar formájában 2018. október 3-án kerül bemutatásra, illetve oktatásra. Az 
oktatás élőben az Agroinform média portál Facebook csatornáján kerül közvetítésre, az oktatás során 
elkészült videós oktatóanyag az Agrovir Kft. Youtube csatornáján érhető el. 
(https://www.youtube.com/channel/UCCfABGlyovupgVQNI0ZYeYA) 
 
 
A selejtező versenyfeladatainak ütemezése 
 

Feladat 
bejelentésének 
időpontja 

Feladat bejelentésének módja, 
helyszíne 

A feladat témaköre A feladat 
szponzora 

Október 15.  2 db pálya bejelentése az 
Agroinform és az Agrovirtus 
Facebook csatornáján élőben a 
Syngenta irodából 

01 Fajtaválasztás  Syngenta 

02 Biológiai készítmény 
felhasználás 

Phylazonit 

Október 18.  2 db pálya bejelentése az 
Agroinform és az Agrovirtus 
Facebook csatornáján élőben az 
Agroinform stúdiójából 

03 Gépesítés – 
Talajművelés 

Agroinform 

04 Növényvédelem Syngenta 

Október 24. 2 db pálya bejelentése az 
Agroinform és az Agrovirtus 
Facebook csatornáján élőben (a 
helyszín egyeztetés alatt) 

05 Tábla probléma – 
térinformatika (NDVI) 

T-Systems 

06 Tápanyag-utánpótlás (N 
hatóanyag) 

Yara 

November 5. 2 db pálya bejelentése az 
Agroinform és az Agrovirtus 
Facebook csatornáján élőben a 
Kamara irodából 

07 Időjárási szélsőség Klaszter 

08 Betakarítás Kamara 

November 8.  döntősök bejelentése – élőben a 
Szent István Egyetemről (Döntő 
helyszínének is bemutatása) 

  

http://www.agrovirtus.hu/


 
 
 
A selejtező feladatainak értékelését az Agrovir Kft. tagjaiból és a szervező partnerek delegáltjaiból álló 
zsűri végzi. 
 
A selejtező feladatainak eredményét a csapatok a részfeladatok értékelését követően, a következő 
feladat bejelentés napjáig megkapják.  
 
A döntőbe a 6 legmagasabb pontszámot elért hallgatói csapat jut.  
 
A selejtező eredményeinek, a döntőbe jutott csapatok bejelentése 2018. november 8-án, 16 órakor 
történik, az Agroinform Média Kft. Facebook élő adásában. A csapatok a selejtezőben elért 
eredményükről e-mail útján egyénileg is tájékoztatást kapnak.   
 

Döntő 

A döntő 2018. november 15-én 9-17 óra között zajlik. A döntő helyszíne a Szent István Egyetem, 
Gödöllő, Páter Károly utca 1.   
 
A döntő két részre tagolódik:  
 

- délelőtti szekció: 9-12.30. óra között: A döntőbe jutott csapatok megkapják a döntő második 
szekciójában prezentálásra kerülő feladatokat. A csapatoknak a délelőtti szekcióban van 
lehetőségük a prezentációra felkészülni. A délelőtti szekcióban a csapatok által választott mentor 
jelen lehet, és segítheti a csapatot. A felkészülés során bármilyen eszköz, külső segítség 
felhasználható. 
 

- délutáni szekció: 14-17 óra között: A döntőbe jutott 6 csapat a délutáni szekcióban prezentálja 
a délelőtt során kidolgozott feladatokat. A prezentációhoz a csapatok külön útmutatót és ppt 
sablont kapnak. A csapatok felelőssége, hogy a döntőre laptopot hozzanak magukkal. A 
prezentációk hossza maximum 10 perc, a prezentációkat 5 perc kérdés / felelet rész követi. A 
prezentációt a zsűri egy előre megadott szempontrendszer alapján értékeli.  

 
A döntő zsűrije 

A döntő zsűrijében az alábbi személyek vesznek részt:  
- Győrffy Balázs, zsűrielnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
- Bolyki Bence, Agroinform Média Kft.  
- Erős Veronika, Agrárinformatikai Klaszter 
- Heicz Péter, Syngenta Magyarország Kft. 
- Holopovics Zoltán, Agrova Kft.  
- Makra Máté, Yara Hungária Kft.  
- Maróti Miklós, Agorvir Kft.  
- Dr. Mezöszentgyörgyi Dávid, T-Systems Zrt. 
- Szentpétery Szabolcs, gazdálkodó 

 

NYEREMÉNYEK 
A versenyen az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:  

- FŐDÍJ: Egymillió forint értékű fesztiválélmény. A pontszámok alapján első helyezett csapat 

tagjai 1 000 000 (azaz egymillió) forint értékben utazhatnak és vehetnek részt egy általuk 

tetszőlegesen választott külföldi (zenei) fesztiválra. 



 
- MÁSODIK HELYEZETT: A pontszámok alapján második helyezett csapat egy belföldi, 2 éjszakára 

szóló wellness hétvégét kap ajándékba 200 000 forint értékben 

- HARMADIK HELYEZETT: A pontszámok alapján harmadik helyezett csapat egy csapatbulit kap 

ajándékba; a csapat az Agrovirtus versenyt szervező partnerekkel egy, a szervező által 

megjelölt időpontban és helyszínen, közös vacsorán vehet részt 

Különdíjak:  

- A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara különdíja: Nemzetközi szakmai utazáson való részvétel, 

500 000 Forint értékben 

- Yara Különdíj: Borkóstolóval egybekötött szakmai nap Villányban 

- Agroinform különdíj: PREGA belépő a 2019-es PREGA konferenciára 

Minden döntős résztvevő Prega könyvet kap ajándékba. 

A VERSENY IDŐBELI ÜTEMEZÉSE 
2018. szeptember 13.: A verseny hivatalos bejelentése 
2018. október 3.:  Oktatás, felkészítés az online rendszer használatára 
2018. október 12.:  Jelentkezési határidő 
2018. október 15.:  Selejtező indulása, 2 versenyfeladat bejelentése 
2018. október 18.:  2 versenyfeladat bejelentése 
2018. október 24.:  2 versenyfeladat bejelentése 
2018. november 5.:  2 versenyfeladat bejelentése 
2018. november 8.:  a döntősök bejelentése 
2018. november 15.:  Döntő 

A VERSENY SZERVEZŐI, EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI 
- Agrovir Kft. (főszervező) 

- Syngenta Magyarország Kft. (kiemelt szakmai partner) 

- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (kiemelt támogató) 

- T-Systems Magyarország Zrt. (kiemelt támogató) 

- Szent István Egyetem (együttműködő partner) 

- Agroinform média Kft. (együttműködő partner) 

- Agrárinformatikai Klaszter (együttműködő partner) 

- Yara Hungária Kft. (együttműködő partner) 

- Agrova Kft. (Phylazonit) (együttműködő partner) 

 


