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Fiatal Gazda Konferencia – 2019 
Megújuló agrárium 

-tervezet- 
 

2019. február 22. péntek, 9.30- 
Park Inn by Radisson Hotel, Budapest, XIII. kerület, Szekszárdi u. 16-18. 

 
 
A 2019. évi Fiatal Gazda Konferencián áttekintjük a Vidékfejlesztési Program előrehaladását, 
a 2020. után várható támogatási kereteket, a főbb mezőgazdasági termékek piaci kilátásait és 
a NAK javaslatait az adózási rendszer és a működési formák módosítására, illetve a földügyi 
szabályozás változásait. A javaslatok és módosítások az asztalon vannak, minden érintettnek 
el kell kezdeni felkészülni a változásokra. 
A rendezvény másik fő témája, hogy milyen új megoldások, innovatív technológiák érhetők el 
és várhatók a jövőben, amelyek megkönnyíthetik a mindennapi feladatokat, amikkel 
egyszerűbbé tehető a farm menedzsment és jövedelmezőbbé a gazdálkodás. 
 
 

8.00 - Regisztráció 
 
9.00 Konferencia megnyitása  
 

A jövő kulcsa – megújuló agrárium 
 Dr. Nagy István miniszter, Agrárminisztérium  
 
10.00 I. Panel – Támogatások, piaci előrejelzések és változások az agrár-szabályozásban 

Előadások 20-20 percben, majd hozzászólások, kérdések 
 Moderátor: Benedek Borbála alelnök, AGRYA   
 

A Vidékfejlesztési Program előrehaladása, új támogatási jogcímek 
Kis Miklós államtitkár, AM 

 

Várható támogatási rendszer 2020 után 
Papp Gergely szakmai főigazgató helyettes, NAK 

 

Mezőgazdasági termékek piaci kilátásai 
Dr. Potori Norbert igazgató, AKI  

 

Átalakuló adózás és családi gazdálkodás 
Dr. Cseszlai István stratégiai igazgató, NAK  

 

A Földtörvény változásai 
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető, AM 

 

Kérdések, hozzászólások 
 

12.15 - Ebéd 
 
13.30 II. Panel – Megoldások a gazdálkodás napi feladataihoz 



Előadások 20-20 percben, majd hozzászólások, kérdések 
Moderátor: Kesjár Kamilla, társelnök, AGRYA   

 
 IT megoldások a mezőgazdaság szereplőinek 
 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid partner, T-Systems 
 Drónok alkalmazása a mezőgazdaságban 
 előadó egyeztetés alatt 
 Farm menedzsment digitális adatokból 
 előadó egyeztetés alatt 
  
Kerekasztal beszélgetés Partnerekkel: 
A támogatások, a piaci helyzet és az agrár-szabályozás változásai -  
Mit szólnak ehhez a piaci szereplők, milyen technológiai trendek várhatók?  
 
 

16.00 A konferencia zárása 
 
 

A konferenciára a https://agrya.hu/rendezvenyek oldalon elérhető űrlap kitöltésével lehet 
jelentkezni február 7-ig. A konferencia részvételi díja 13.900,- forint, amely tartalmazza a 

rendezvény minden helyben felmerülő költségét, így az étkezést is. 
 

A rendezvényre elsősorban a 40 év alatti fiatal gazdákat várjuk! A jelentkezésekről külön 
visszaigazolást küld az AGRYA. Ebben találhatóak meg a részvételi díj fizetéséhez 

kapcsolódó információk is. A részvételi díj előzetes megfizetése feltétele a részvételnek.  
 

További információ munkanapokon 9.00-17.00 óra között a 06 1 270 4874 telefonszámon 
vagy a callcenter@agrya.hu email címen kérhető. 

 
 

Partnereink: 
 
 
 


