
 

 

 

Agrárminisztérium 

Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ 

Szponzorációs felhívás 

 
Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani a 2020. március 25-27. között megrendezésre kerülő "ÉLELMISZER 
ANALITIKUS TECHNIKUS ÉS ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI 
VERSENY (OSZTV)” szponzorációs felhívását, melyre várjuk szíves visszajelzésüket. 
 

A verseny fővédnökségére Dr. Nagy István, agrárminisztert kértük fel, ezzel is érzékeltetve az agrár-
szakképzés és a tehetséggondozás fontosságát. A verseny védnöke Dr. habil. Friedrich László, a Szent István 
Egyetem Élelmiszertudományi Kar dékánja, egyetemi docense. 
 

A verseny célja, hogy az élelmiszeripari technikusi szakképzésben tanuló diákok gyakorlati, elméleti tudásukat 

összemérjék egymással. A verseny magas szintű szakmai felkészültséget igényel, melyen több iskola, körülbelül 

30 tanulója fogja összemérni tudását. A verseny programjáról a későbbiekben részletes forgatókönyvet küldünk 

Önnek. 

 

A versenyre kizárólag nappali tagozatos, iskolarendszerű képzésben résztvevő diákok jelentkezhetnek. 
 

Az országos döntő időpontja: 2020. március 25-27. 
Az országos döntő helyszíne: AM Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós 

Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 4/b. 

A hivatalos eredményhirdetés időpontja: 2020. március 27. 11.00 óra 
Az első három helyezett tanuló döntője: 2020. április 20-22., Hungexpo, Szakma Sztár Fesztivál 

 
 

Szponzorációs lehetőségek: 
Anyagi támogatás a verseny szervezéséhez (szállás, étkezés, médianyilvánosság, eszközök, alapanyagok) 

Ajándékok biztosítása a versenyzők, illetve felkészítő tanáraik részére (kb. 40 fő) 
(pénzjutalom, tárgyjutalom, voucher) 

 

Megjelenési lehetőségek: 
1. számú melléklet 

 

 
 
Megtisztelő pozitív visszajelzését remélve, 

Budapest, 2020. január 9. 
Tisztelettel: 
 
Varga Tamás 
főigazgató 
AM Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ, Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
 



 

 

 

Agrárminisztérium 

Közép-magyarországi Agrárszakképző Központ 

1. számú melléklet: SZPONZORÁCIÓS FOKOZATOK 

 

 

A szponzorációs felajánlásokat 2020. január 30-ig várjuk a sandor.lajos@kaszk.hu e-mail címen, vagy 

a +36 20 572 9156-os telefonszámon. 

 Nyomdai / 
elektronikus termék 

Reklámfelület 
biztosítása 

Kommunikáció 

Bronz fokozatú 
szponzor  
5.000- 50.000 Ft 
értékű támogatás 

résztvevők számára átadott 
oklevélen való megjelenés 

intézmény honlapján való 
megjelenés 

 

Ezüst fokozatú 
szponzor  
70.000-100.000 
Ft értékű 
támogatás 

résztvevők számára átadott 
oklevélen való megjelenés 
hivatalos programon való 
logó elhelyezés 
molino/roll-up elhelyezés az 
eredményhirdetésen 

intézmény honlapján való 
megjelenés 
az intézmény közösségi 
oldalán való egyszeri 
megjelenés (1600 követő) 

 

Arany fokozatú 
szponzor  
140.000-230.000 
Ft értékű 
támogatás 

résztvevők számára átadott 
oklevélen való megjelenés 
hivatalos programon való 
logó elhelyezés 
molino/roll-up elhelyezés a 
verseny teljes ideje alatt 
DVD dokumentáción való 
elhelyezés 

intézmény honlapján való 
megjelenés 
az intézmény közösségi 
oldalán való háromszori 
megjelenés (1600 követő) 

előadás a 2020. 
március 27-ei 
eredményhirdetésen 

Kiemelt 
szponzor 
300.000 Ft vagy 
a feletti 
támogatás 

résztvevők számára átadott 
oklevélen való megjelenés 
hivatalos programon való 
logó elhelyezés 
molino/roll-up elhelyezés a 
verseny teljes ideje alatt 
DVD dokumentáción való 
elhelyezés 

intézmény honlapján való 
megjelenés 
az intézmény közösségi 
oldalán való folyamatos 
megjelenés (1600 követő) 
Szakma Sztár 
Fesztiválon (2020. április 
20-22) ingyenes kiállítási 
lehetőség (kb. 12.000 
látogató) - korlátozott 
számban 

előadás a 2020. 
március 27-ei 
eredményhirdetésen 

mailto:sandor.lajos@kaszk.hu

