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Nagyszabású összefogás a fiatalok szakképzettségéért
A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) a szegmens
meghatározó képviseleti szerve, amely mintegy 100 tagvállalatán keresztül az agrárium szinte
egészét lefedi. Az iparági szervezet tagvállalatai az országos mezőgazdasági gépkereskedelmi
forgalom közel 80%-át bonyolítják, nagyságrendileg 300 milliárd forintos volumennel.
A szervezet 2015-ben hozta létre a „Legyél Te is agrárgépész!” (LETIA) programot, amelyet az
Euroleasinget is magába foglaló MKB Pénzügyi Csoport 2017 óta támogat, és célja, hogy a
közoktatásból korán kieső fiataloknak új életpálya modellt nyújtson, továbbtanulásra, illetve az
agrárgépész szakma elsajátítására ösztönözze őket. Lényeges, hogy a programban résztvevő
fiatalok valóban hasznos szakmai tudást, egzisztenciájuk építésére pedig akár álláslehetőséget is
kaphassanak.
A komplex pályaorientációs program több részből áll, ahol országos közös előadások keretében,
online játékokkal és kiállításokon történő közös megjelenésekkel népszerűsitik a szakmát.
A program egyik része az az évente megrendezett többfordulós vetélkedő (LETIA OB), amely során
mezőgazdasági gépésztechnikus, gépész és gépjavító szakos középiskolások tehetik próbára
tudásukat. Eredményeiket értékes nyereményekkel és szakmai utazásokkal díjazzák.
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Az idei évtől a program finanszírozásának kizárólagos támogatója az Euroleasing, amely az eddiginél
is szorosabbra fűzi kapcsolatát a MEGFOSZ-szal. A hirtelen változó gazdasági környezet újra
megerősítette a feleket abban, hogy az agráriumban minden eddiginél nagyobb szükség van az
összefogásra a szegmens stabilitásának erősítése érdekében.
„Magyarország kiemelt stratégiai célja, hogy a világpiaci körülményektől függetlenül biztonságosan
ellássa élelmiszerrel a hazai lakosságot.
Ehhez elengedhetetlen, hogy egyre több jól képzett, a legmodernebb technikai tudással rendelkező
fiatal lépjen ki a munkaerőpiacra, akik hosszú távon is biztosíthatják a termelés és
élelmiszerfeldolgozás biztonságát” - emelték ki az együttműködő felek.
A program sikerének is köszönhetően az elmúlt években több mint duplájára nőtt a mezőgazdasági
szakgimnáziumba és szakközépiskolába felvett diákok száma.
„Hiszem, hogy a legjobb befektetés mindig az, amikor a jövőbe invesztálunk. Éppen ezért tartom
fontosnak, hogy már több mint öt éve a MEGFOSZ támogató partnerei vagyunk ebben a
programban, amellyel segítséget nyújthatunk a fiatalok szakképzéséhez és az agrárgépész szakma
népszerűsítéséhez.
Jól látható, hogy a hazai mezőgazdaság az elmúlt évek egyik sikertörténete, és mi továbbra is azon
dolgozunk, hogy az általunk kínált finanszírozási megoldások hozzájáruljanak ahhoz, hogy ez
továbbra is így legyen”
– mondta Vály Judit, az Euroleasing vezérigazgatója. Hozzátette: “A vállalatnak 35% volt a becsült
piaci részesedése a mezőgazdasági géplízing szegmensben. széleskörű, egyedi igényekre szabható
finanszírozási megoldásokat kínálva a gazdálkodók gép- és eszközbeszerzéseihez”
„A „Legyél Te is agrárgépész!” elődjének indításakor tudtuk, nem rövid távú kampányra, hanem
hosszú távú programra lesz szüksége az agráriumnak a kívánt eredmény eléréséhez.
Fel kellett kutatnunk a jövő agrárgépészeit, figyelmüket a szakmára kellett irányítanunk, és vonzóvá
kellett tennünk számukra, hogy be tudjuk őket csalogatni a szakirányú közép- és felsőfokú képzést
folytató intézmények falai közé.
Ennek köszönhető, hogy már 2019-re megduplázódott az agrárgépésznek jelentkezők száma, sőt az
emelkedés azóta is töretlen. Hosszú évek következetes munkája van ebben az eredményben – és
további évek feladatai sorakoznak előttünk –, amelyhez legnagyobb örömünkre állandó stratégiai
partnerként kapcsolódik az Euroleasing. Az együttműködés nem csak a mezőgazdaságra, hanem a
feldolgozó- és élelmiszeriparra is kihat, amely nem csak a földekre korlátozódik. A mezőgazdasághoz
társuló gazdálkodás a gazdasági élet szerves része, csakúgy, mint az Euroleasing, hiszen a
gépbeszerzéseknek is elengedhetetlen része a pénzügyi szolgáltatás” – mondta Harsányi Zsolt a
MEGFOSZ elnöke.
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