
Fiatal Gazdákért Díj 
 

 

A Díj alapítója 
 

A Díjat a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA Elnöksége alapítja. 

 

A Díj célja 
 

A magyar agrárium jövője szempontjából kiemelt fontosságú generációs megújulás. Ezt a 

megújulási folyamatot az agrárium minden szereplőjének a maga eszközeivel támogatnia kell. 

A megújulási folyamatban különösen fontos a személyes kiállás, a fiatal gazdálkodói 

közösségért végzett önzetlen és értékteremtő munka. A személyes életutak példaként 

szolgálhatnak minden fiatal számára, aki az élelmiszer előállítás nehéz, de csodálatos 

munkáját műveli és tekinti élethivatásának. 

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA jelen díj alapításával azoknak a 

munkáját kívánja elismerni, akik önzetlen módon segítik a fiatal gazdák tevékenységét, 

szervezeti és szakmai fejlődését, akiknek élete, tevékenysége példakánt szolgálhat az utánunk 

következő generációk számára is. 

 

A Díjhoz kapcsolódó kategóriák 
 

A Díj két kategóriában kerül kiosztásra. 

 

I. kategória - A Fiatal Gazdák együttműködésének támogatásáért 

A Díj ezen kategóriáját azok kapják, akik kiemelkedő, hosszú időn át tartó közösségi 

munkájukkal elősegítették a Fiatal Gazdák közötti együttműködés elmélyülését, kiemelkedő 

közösségi munkát végeztek, a közösségük elismert tagjaiként végzett munkájuk példaként 

szolgálhat. A kategória díjazottai kizárólag az AGRYA tagjai vagy volt tagjai közül 

kerülhetnek ki.  

 

II. kategória - A Fiatal Gazdák támogatásáért  

A Díj ezen kategóriáját azok a személyek, szervezetek, csoportok kapják, akik/amelyek 

kiemelkedő és önzetlen munkájukkal segítették, a Fiatal Gazdák szakmai fejlődését, 

gyakorlati ismereteinek bővülését, magánemberként személyes életútjuk, szakmai 

munkásságuk példaként szolgálhat a Fiatal Gazdáknak. 

 

A Díjhoz tartozó kategóriákban évente egy-egy díjazott lehet. A Díjat nem kell minden évben 

kiadni, csak akkor, ha van arra érdemes jelölt.  

 

A Díjazottak kiválasztása 
 

A díjazottakat nyilvános jelölés alapján választja ki a Fiatal Gazdák Magyarországi 

Szövetsége – AGRYA Országos Gyűlése illetve a Fiatal Gazdákért Díj Bizottság. A 

jelöléseket írásban kell elkészíteni és az AGRYA Elnökségének kell megküldeni. A 

jelölésben meg kell határozni a jelölt nevét, a jelölés indokát és azt, hogy a jelölés Díj melyik 

kategóriájához kapcsolódik. 

A Díjra jelölni minden év november 15. napja és december 15. napja között lehet.  

 



Az I. kategóriához kapcsolódó jelölések esetén az Elnökség megvizsgálja, hogy a jelölt tagja 

vagy tagja volt-e az AGRYA-nak. Ez után a jelöltekről elkészít egy írásos bemutatkozó 

anyagot, amelyet elhelyez az AGRYA weboldalán és közvetlenül megküld az AGRYA 

választott küldötteinek. Az Országos Gyűlés a normál szavazás rendjének megfelelően 

választja ki az adott év díjazottját. A díjat az nyeri el, aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot 

kapta. 

 

A II. kategóriához kapcsolódó jelöléseket az Elnökség továbbítja Fiatal Gazdákét Díj 

Bizottsághoz. A Bizottság 7 főből áll, a bizottság elnöki tisztségére az AGRYA felkéri az 

Országgyűlés agráriummal foglalkozó szakbizottságának mindenkori elnökét. Az AGRYA 

felkéri az agráriummal foglalkozó mindenkori szakminisztériumot, hogy delegáljon egy főt a 

Bizottságba. Az AGRYA Elnöksége további három tagot kér fel, hogy vegyen részt a 

Bizottság munkájában. A Bizottság többségi döntéssel határoz az adott év díjazottjáról.  

A Bizottságnak legkésőbb a január 31-i kell a döntését meghoznia. A döntésről a Bizottság 

értesíti az AGRYA ügyvezető elnökét, aki intézkedik a díjátadó előkészítéséről. A Bizottság 

döntése az Országos Gyűlésig nem nyilvános. 

A Bizottság működésének feltételeit az AGRYA biztosítja. A Bizottság tagjai anyag 

ellenszolgáltatást a tevékenységükért nem kapnak.  

 

A Díj átadása 
 

A Díj az AGRYA éves Országos Gyűlésén kerül átadásra. 

 

A 2012. évre vonatkozó eltérések 
 

A Díj első alkalommal az AGRYA 2012. évi Országos Gyűlésén kerül kiosztásra és mindkét 

kategóriában az Elnökség javaslatának ismeretében az Országos Gyűlés dönt a díjazottról. A 

jelöléseket 2012. február 15-ig kell megküldeni az Elnökségnek. 

 


