
A rendezvény helyszíne és időpontja:

2015. február 27. 9.30 -17.00

Park Inn by Radisson Hotel, Budapest, XIII. kerület, 

Szekszárdi u. 16-18.

Weblap: http://www.parkinn.hu/hotel-budapest

 

Az idei Fiatal Gazda Konferencia fókuszában a 2015-2020 közötti agrártámogatási rendszer elemeinek részletes 

bemutatása áll. Az előadók az egyes területek legfrissebb és tervezett jogszabályi hátterét mutatják be.

A közvetlen támogatások 2015-től számos új elemet tartalmaznak: a zöldítés, a fiatal gazdálkodók kiegészítő 

támogatása és a termeléshez kötött támogatások feltételeire történő időbeni felkészülés kulcsfontosságú a 

gazdálkodók számára, hogy maximálisan és szankciók nélkül igénybe tudják venni a rendelkezésre álló forrásokat.

A nemzeti támogatások és a 2015-2020 közötti piaci intézkedések is tartalmaznak számos olyan elemet, 

amelyek részletes megismerése szintén az eredményes gazdálkodást segítheti.

A Vidékfejlesztési Program új eljárásrenddel, új fogalmakkal, a Fiatal Gazda Tematikus Alprogram új, fiatal 

gazdálkodóknak szóló speciális intézkedésekkel indulhat hamarosan.

A konferencia másik fő témája az új földügyi szabályozás közel egy éves tapasztalatainak értékelése, illetve 

az állami földbérleti pályázati rendszer és eredményeinek bemutatása. 

Az előadások után lehetőség lesz a felmerülő kérdések megvitatására.

A rendezvényen a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, azon a 40 év alatti fiatal gazdákat várjuk!

További információ:

Telefon: 06 1 270 4874, e-mail: callcenter@agrya.hu, www.agrya.hu

www.facebook.com/pages/AGRYA-Fiatal-Gazdák-Magyarországi-

Szövetsége/207072212644055

Több vagy kevesebb?
Az agrártámogatások új rendszere 
2015-2020
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            Program

8.30 Regisztráció
9.30 Konferencia megnyitása és köszöntők
 Levezető elnök: Dr. Weisz Miklós társelnök, AGRYA
 Partnerek köszöntői 5-5 percben
 Umenhoffer Péter marketingigazgató, Axiál
 Heicz Péter üzletfejlesztési vezető, Syngenta
 Koronczai Rita marketing vezető, Yara
 Daoda Zoltán szakmai igazgató, AGRO.bio
 Szabó István igazgató, OTP
10.00 Nyitó előadás
 Dr. Fazekas Sándor miniszter, FM
10.30 Kávészünet
11.00 I. Panel – A közvetlen támogatások új rendszere
 Előadások 20-20 percben, majd hozzászólások, kérdések
 Moderátor: Benedek Borbála, AGRYA alelnök 
 SAPS és fiatal gazdák kiegészítő támogatása 2015-től
 Czerván György államtitkár, FM
 Termeléshez kötött támogatások 2015-2020 
 Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár, FM
 Minden amit a zöldítésről tudni kell
 Madarász István osztályvezető, FM
 Hogy lesz több munkahely a mezőgazdaságban? – A nemzeti támogatások szerepe
 Moró Tamás osztályvezető, FM
 Piaci intézkedések 2015-2020
 Tarpataki Tamás főosztályvezető, FM
 Kérdések, vita
13.00 Ebédszünet
14.30 II. Panel – A vidékfejlesztési támogatások új rendszere és az agrárhitelek
 Előadások 20-20 percben, majd hozzászólások, kérdések
 Moderátor: Bakó Dániel, AGRYA Termálvíz Tagozat elnök
 A Vidékfejlesztési Program forrásai és az új eljárásrend 
 Fiatal gazdák támogatása a VP-ben, a Fiatal Gazda Tematikus Alprogram
 Kis Miklós Zsolt államtitkár, ME
 Az agrárhitelezés alakulása, az agrár-garanciavállalás jelentősége 
 Dr. Herczegh András ügyvezető igazgató, AVHGA
 Kérdések, vita
15.30 III. Panel – Földközelben a fiatal gazdák?   
 Előadások 20-20 percben, majd hozzászólások, kérdések
 Moderátor: Polgár Ákos, AGRYA alelnök
 Az lett amit vártunk? – Az új földjogi szabályozás 
 Dr. Simon Attila István államtitkár, FM
 Az új földügyi szabályozás gyakorlati tapasztalatai
 Dr. Horváth Áron osztályvezető, Bács-Kiskun Megyei Földhivatal
 Fiatal gazdák az állami földbérleti rendszerben
 Dr. Bitay Márton Örs államtitkár, FM
 Kérdések, vita
17.00 A konferencia zárása


