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8.30   Érkezés, regisztráció

9.30  Konferencia megnyitása és köszöntők
  Levezető elnök: Benedek Borbála

  Benedek Szilveszter, Yara Hungária Kft.
  Heicz Péter, Syngenta
  Umenhoffer Péter, Axiál Kft.
  Balogh Tamás, OTP Bank
  Sárospataki György, AGRO.bio
  Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, NAKVI

10.20  Nyitó előadás
  Dr. Bitay Márton államtitkár

10.45  Kávészünet

11.00  I. Panel - Földkérdés
  Moderátor: Hazafi László, újságíró, agrarszektor.hu
  Előadások 15-15 percben majd vita és kérdések

  Az állami földek haszonbérbe adásának hatása az agrár generációváltásra
  helyett: Dr. Bitay Márton, államtitkár, VM
  Új elemek a földjogi szabályozásban és a földpiac működése, működtetése 
  az új földforgalmi törvény után
  Előadó: Dr. Kurucz Mihály, ügyvéd
  Termőföld árak alakulása 2013-ban és a termőföld finanszírozás aktuális
  kérdései és lehetőségei
  Előadó: Balogh Tamás, senior értékesítési manager, OTP Bank
  Az új földjogi szabályozás fiatal gazda szemmel
  Előadó: Dr. Weisz Miklós, társelnök, AGRYA

2014. február 28. péntek
Budapest, Hotel Benczúr, VI. ker. 
Benczúr utca 35.



12.30  Ebéd

14.00  II. Panel - Vidékpolitikai koncepciók a magyar agráriumról és a Fiatal Gazdákról
  Moderátor: Dr. Mikula Lajos, ügyvezető elnök, AGRYA
  Előadások 10-10 percben majd vita és kérdések

  Előadók: a parlamenti frakcióval rendelkező pártok képviselői
  Visszaigazolva: Font Sándor (FIDESZ), Magyar Zoltán (Jobbik), 
  Gőgös Zoltán (MSZP)
  Lengyel Szilvia (LMP), Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)

15.30  Kávészünet

15.45   III. Panel - Fiatal gazdák támogatása 2014. után
  Moderátor: Czifra Szilvia, szerkesztő, MTVA, Kossuth Rádió-Hajnal-táj
  Előadások 15-15 percben majd vita és kérdések

  Mennyi az annyi? Fiatal Gazdák támogatása a földalapú támogatásokból
  Előadó: Dr. Feldman Zsolt, helyettes államtitkár, VM
  A vidékfejlesztési támogatások rendszere 2014 után
  Előadó: Fejes István, AGRYA
  Fiatal Gazda Tematikus Alprogram bemutatása 
  - új támogatási formák fiatal gazdáknak
  Előadó: Csépe Balázs, szakmai tanácsadó, VM
  Fiatal Gazdák esélyei és igényei - egy kutatás tapasztalatai
  Előadó: Dr. Laczka Éva Zita, elnökhelyettes, Központi Statisztikai Hivatal

17.15  Konferencia zárása



Médiatámogatóink:

“Vidékpolitikai koncepciók a magyar agráriumról és a Fiatal 
Gazdákról” című panel előzetesen rögzített témái és a kapcsolódó 

kérdések

1. Új földügyi szabályozás és az állami földek haszonbérbe adása
Az új földügyi szabályozás középpontjában egyértelműen a termeléssel foglalkozó földműves 

áll, a földszerzés szabályai számos új elemet tartalmaznak: pl. hatósági engedélyezés, 
birtokmaximumok, módosult az elővételi és az előbérleti sorrend. 

Az állami földek haszonbérletbe adása  folyamatosan a közérdeklődés középpontjában volt. 
Az új földügyi jogszabályi keretek milyen lehetőséget teremtenek az ágazatba belépők 

számára, mennyire tudják segíteni a generációváltást, a fiatal gazdákat?
Mennyire lesz képes kiszűrni a földtörvény a spekulatív földszerzéseket?

Milyen módosításokat tartana fontosnak az előző kérdésekben említett célok érdekében?
Megfelelőnek ítéli-e az állami földek haszonbérletbe adásának elmúlt időben kialakított rendjét?

Szükségesnek lát-e, ha igen milyen utólagos intézkedéseket az állami földek haszonbérletbe 
adásához kapcsolódóan?

2. Adózás
A hazai adózási rendszer összetettsége és nehéz átláthatósága a mezőgazdaságban 

különösen jellemző. A versenyképességet ösztönző, a feketegazdaság visszaszorítására 
törekvő, ugyanakkor a szociális célokat és termelői preferenciákat is figyelembe vevő adózási 

rendszer kialakítása a közeljövő megkerülhetetlen feladata.
Ez a jelenlegi adózási rendszer milyen irányú és mely adózási területekre kiterjedő 

átalakításával lenne megvalósítható?
Milyen egyszerűsítésekre lát lehetőséget a mezőgazdasági szereplők adóztatásával 

kapcsolatban?

3. EU támogatásokkal kapcsolatos kifizető ügynökég
Az új Közös Agrárpolitika eddig megismert szabályait nem az egyszerűsítés jellemzi. 

Ez a mostani, számos problémával terhelt hazai intézményi és kifizető ügynökségi rendszert 
újabb kihívásokkal fogja szembesíteni. 

A valóban gazdabarát eljárásrendek és ügyintézés mielőbbi megteremtése és hosszú távú 
fenntartása érdekében milyen változ(tat)ásokat tart fontosnak a hazai kifizető ügynökség 

működ(tet)ésével kapcsolatban?


