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Fiatal Gazda Konferencia – 2018 
Mezőgazdaság és a Közös Agrárpolitika 2020 után – Mit tudunk eddig és mi 

várható?  
 

2018. február 23. péntek, 9.30 
Park Inn by Radisson Hotel, Budapest, XIII. kerület, Szekszárdi u. 16-18. 

 
 
A 2018. évi Fiatal Gazda Konferencián áttekintjük a 2020-ig elérhető agrár- és 
vidékfejlesztési támogatásokat és elkezdünk részletesebben foglalkozni a 2020. után várható 
közösségi keretekkel. Megjelent a Bizottság javaslata a 2020 utáni közös agrárpolitikáról, a 
viták elkezdődtek, érdemes elkezdeni felkészülni a változásokra. 
A rendezvény másik fő témája hogy az ágazathoz kapcsolódó üzleti szereplők hogyan látják a 
jövőt az átalakuló támogatási rendszer mellett. 
A rendezvényen mutatjuk be először nyilvánosan a „Nemzeti minimum az agrár-
nemzedékváltásért” címmel elkészített javaslatcsomagot. Egyben meghívjuk a parlamenti 
pártok agrárpolitikusait is egy vitára, hogy lássuk mire számíthatunk a jövőben.  
 
 
8.30 Regisztráció 
 
9.30 Konferencia megnyitása  
 Dr. Fazekas Sándor miniszter (visszaigazolva) 
 Földművelésügyi Minisztérium 
 
10.00 I. Panel – Agrár- ás vidékfejlesztési támogatások 2020-ig és 2020 után 

Előadások 25-25 percben, majd hozzászólások, kérdések 
 Moderátor: Benedek Borbála, alelnök, AGRYA   
 

A közvetlen támogatások változásai 2018-tól 
Feldman Zsolt, helyettes államtitkár, FM (visszaigazolva) 
A Vidékfejlesztési Program eddigi eredményei és ami még várható 

Kis Miklós Zsolt, államtitkár, ME (visszaigazolva) 
Támogatások folyósítása, várható ellenőrzések 2018-ban 

Kondra Laura, elnökhelyettes, MÁK (felkérve) 
Közös Agrárpolitika 2020. után 

Papp Gergely, szakmai főigazgató helyettes, NAK (visszaigazolva) 
 
Kérdések, hozzászólások 
 
 
12.00 Ebéd 
 
 



 
13.00 II. Panel – Kitekintés, gazdálkodás az átalakuló gazdasági, szabályozási  
 környezetben 

Előadások 20-20 percben, majd hozzászólások, kérdések 
 Moderátor: Kesjár Kamilla, társelnök, AGRYA   
 
 Ágazati cégek előadásai 
 Az elkövetkező időszak piaci, technológiai trendjei 
 

„Nemzeti minimum az agrár-nemzedékváltásért”: 
Agrárpolitikusok vitája az ágazat előtti generációs kihívásról 
 
Font Sándor (Fidesz, felkérve), Sallai Róbert Benedek (LMP, felkérve),  
Gőgös Zoltán (MSZP, visszaigazolva), Magyar Zoltán (Jobbik, visszaigazolva)  
 
Moderátor: Mikula Lajos, ügyvezető elnök, AGRYA   

 
16.00 A konferencia zárása 
 
 

A konferencia részvétel előzetes jelentkezéshez és regisztrációs díj megfizetéséhez kötött! 
40 év alatti fiatal gazdálkodókat várjuk. 

 
A helyszín megközelítése 

 

A Park Inn by Radisson Hotel Budapesten, a XIII és IV. kerület határán van, nagyon közel a 
Duna Plaza bevásárló központhoz és a Váci úthoz. Autóval az M5 autópálya felől érkezőknek 
egyszerűbb az M0-n majd az M3 autópálya bevezető szakaszán bejönni és rögtön a bevezető 
szakasz elején jobbra kitérni Újpest felé és az Illyés Gyula utca-Árpád út-Váci út útvonalon 
megközelíteni a Hotelt. Az M7 felől érkezőknek az Árpád híd-Váci út útvonal javasolt. 
Parkolás megoldott a közeli Tesco parkolóban vagy a szálloda környéki utcákban. Mindkét 
lehetőség fizető parkolót jelent. 
Tömegközlekedéssel az M3 kék metró Gyöngyösi utcai megállójánál kell leszállni és onnan 
3-5 perces séta a Hotel. 
 


