Agrárium 2019 program

08:00-08:30 Regisztráció

I.szekció: Életmentő agrártámogatások
Április elején indul várhatóan 2019-ben az egységes elektronikus agrártámogatási
kérelmek beadási időszaka, amely meghatározó abból a szempontból, hogy a
gazdálkodók hozzájuthassanak az évi több százmilliárd forintnyi agrár- és
vidékfejlesztési támogatáshoz. A szekcióban szó lesz arról, hogyan változnak a
kérelmek beadási feltételei, illetve milyen támogatás-kifizetési és ellenőrzési
menetrendre számíthatnak a gazdálkodók az életmentőnek tartott uniós agrár-és
vidékfejlesztési, illetve nemzeti támogatásoknál.

08:30 - 08:35

Megnyitó
Előadó:
Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média Zrt. (Portfolio)

08:35 - 09:00

Kihívások és kormányzati tervek a magyar agráriumban
Előadó:
Feldman Zsolt, államtitkár, Agrárminisztérium

09:00 - 09:50

Kerekasztal-beszélgetés: Hogyan juthatnak százmilliárdokhoz
a gazdák? – Kérelembeadás, támogatás-kifizetések,
vidékfejlesztési pályázatok, jogszabályi változások 2019-ben
Moderátor: Hazafi László, agrárgazdasági szakújságíró, Portfolio / agrárszektor.hu
Beszélgetés résztvevői:
Juhász Anikó, helyettes államtitkár, Agrárminisztérium
Kis Miklós Zsolt, államtitkár, Agrárminisztérium
Kondra Laura, elnökhelyettes, Magyar Államkincstár
Kovács Zoltán, ügyvezető igazgató, Rekontir Kft.
Papp Gergely, szakmai főigazgató-helyettes, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

09:50 - 10:10

Kávészünet

II. szekció: Reform a földpiacon, agrárfinanszírozás
Hatalmas változások következhetnek be a hazai földszabályozásban, amelyek több
millió hazai földtulajdonost érinthetnek, illetve minden gazdálkodó munkáját
alapvetően

befolyásolhatják.

A

szekció

azt

járja

körbe,

hogyan

hat

a

földadásvételekre és a földhaszonbérletekre a földforgalmi törvény 2019 elején
már hatályba lépett módosítása, illetve milyen lépések várhatók az osztatlan közös
földtulajdonok

megszüntetése

és

a

földöröklési

szabályozás

átalakítása

érdekében? Emellett a szekció részletesen foglalkozik a kormány tervezett új
kedvezményes

agrárhitel-konstrukciójával,

az

újabb

MNB-s

növekedési

hitelprogram agráriumot érintő hitellehetőségeivel és az uniós agrártámogatások
banki előfinanszírozásával.

10:10 - 11:00

Kerekasztal-beszélgetés: A magyar földügyi szabályozás
legfontosabb változásai és aktualitásai – Földadásvételek,
osztatlan földtulajdonok, földöröklés, helyi földbizottságok
Moderátor: Hazafi László, agrárgazdasági szakújságíró, Portfolio / agrárszektor.hu
Beszélgetés résztvevői:
Andréka Tamás, főosztályvezető, Agrárminisztérium
Font Sándor, elnök, parlamenti mezőgazdasági bizottság
Győrffy Balázs, elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Máhr András, főtitkár-helyettes, MOSZ

11:00 - 11:15

A Takarék Csoport agrárstratégiája és a hazai agrárhitelezési
trendek
Előadó:
Hollósi Dávid, Takarék Agrár Igazgató, Takarék Csoport

11:15 - 11:50

Kerekasztal-beszélgetés: Versenyt futnak a gazdákért a
bankok – Lehetőségek és új termékek a hazai
agrárfinanszírozásban
Moderátor: Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média Zrt. (Portfolio)
Beszélgetés résztvevői:
Herczegh András, ügyvezető igazgató, Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
Hollósi Dávid, Takarék Agrár Igazgató, Takarék Csoport
Krisán László, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.

11:50 - 12:50

Ebédszünet

III/A szekció: Állattenyésztés - Új alapokon
Tavaly november elsején lépett hatályba az Európai Unió új állattenyésztési
rendelete, amely számos meghatározó állattenyésztési ágazatban új alapokra
helyezi a magyar tenyésztésszervezést is. Az uniós szabályozás legalapvetőbb
következménye, hogy Magyarországon teljesen új állattenyésztési törvényt kell
alkotni. A szekció azt mutatja be, milyen lesz az új hazai szabályozás, milyen
mértékben növekszik Brüsszel befolyása a magyar állattenyésztésben, és ez
milyen előnyöket és hátrányokat jelenthet a magyar állattenyésztési szektorban?

12:50 - 13:00

Magyar innováció a precíziós állattenyésztésben
Előadó:
Gesler Péter, vezérigazgató, Moonsyst Zrt.

13:00 - 13:15

Nagy horderejű változások - Új korszak az állattenyésztésben
Előadó:
Wagenhoffer Zsombor, NAK osztályelnök, Magyar Állattenyésztők Szövetsége ügyvezető
igazgató

13:15 - 14:05

Kerekasztal-beszélgetés: Brüsszel mindenbe beleszól? – Az új
magyar állattenyésztési törvény lehetőségei és kockázatai,
járványvédelmi helyzet
Moderátor: Wagenhoffer Zsombor, NAK osztályelnök, Magyar Állattenyésztők
Szövetsége ügyvezető igazgató
Beszélgetés résztvevői:
Bognár Lajos, országos főállatorvos, Agrárminisztérium
Csomai Géza, ügyvezető, Imár Bt.
Gesler Péter, vezérigazgató, Moonsyst Zrt.
Nagy Tibor, sertéságazat igazgató, Bonafarm Mezőgazdaság
Tarpataki Tamás, agrárpiacért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium

14:05 - 14:25

Kávészünet

III/B szekció: Fajtadömping a vetőmagszektorban
2018-től

kezdve

évente

növénytermelésben,

ajánlati

egyelőre

fajtalisták

elsősorban

a

jelennek
kukorica-,

meg
a

a

szántóföldi

búza-

és

a

repcetermelésben. A fajtalisták összeállításának célja, hogy segítsék a termelőket
a legjobb fajták és hibridek kiválasztásában. A szekció célja, hogy bemutassa a
már

elkészült,

illetve

készülő

listákat,

illetve

kitérjen

arra,

milyen

egyéb

szempontokat kell mérlegelniük a gazdálkodóknak ahhoz, hogy a kiválasztott és
elvetett fajtákkal növelhessék hektáronkénti hozamaikat és jövedelmüket.

12:50 - 13:40

Kerekasztal-beszélgetés: Hogyan válasszuk ki a legjobb
fajtákat? – Új fajtajegyzékek a kukoricánál, a repcénél és a
búzánál
Moderátor: Polgár Gábor, ügyvezető igazgató, Vetőmag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács
Beszélgetés résztvevői:
Kolop László, régióvezető, Saaten-Union/Rapool cégcsoport
Kökény Benő, régióvezető, Dekalb

13:40 - 14:00

Kávészünet

IV/A szekció: Takarmányozás felsőfokon
Kiemelt figyelmet kaphat az új takarmányreceptúrák kifejlesztése és az ipari
melléktermékek állattenyésztési felhasználása Magyarországon és az Európai
Unióban. Az Európai Bizottság az új elképzelések részeként grandiózus fehérje
tervet tett közzé, Magyarország pedig – elsősorban a szójára – külön saját
stratégiát dolgozott ki. A szekció arról szól, milyen legújabb takarmányozási
trendekre és innovációs megoldásokra kell figyelniük a hazai termelőknek, illetve
várhatóan hogyan változhatnak a takarmánypiaci árviszonyok 2019-ben?

14:25 - 14:40

Meglepő fordulat: áttörés jön a szójatermelésben?
Előadó:
Bene Zoltán, cégvezető, Karintia Kft.

14:40 - 14:50

Hazai fehérjestratégia és takarmányozás - Kérdések és
dilemmák
Előadó:
Kulik Zoltán, vezérigazgató, Vitafort Zrt.

14:50 - 15:40

Kerekasztal-beszélgetés: Árprognózisok a takarmánypiacon – A
korszerű takarmányozás legújabb trendjei
Moderátor: Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, Agrár Kompetencia Központ Erste
Bank Zrt.
Beszélgetés résztvevői:
Bene Zoltán, cégvezető, Karintia Kft.
Csáti Tamás, tulajdonos, Karád Agrár Kft.
Kulik Zoltán, vezérigazgató, Vitafort Zrt.
Polgár Zoltán, alelnök, Magyar Szója Egyesület
Reng Zoltán, vezérigazgató, Hungrana Kft.

IV/B szekció: Átalakuló növényvédőszer-piac
Rendkívül

nagy

horderejű

szabályozási

módosítások

jöhetnek

az

európai

növényvédő szer piacon, amelyre fel kell készülniük a magyar gazdálkodóknak is.
A neonikotinoidok szántóföldi felhasználását már betiltották, de erre a sorsra juthat
a glifozát vagy a dikvát is. A szekció arra keres válaszokat, hogy az átalakuló
környezetben milyen alternatív növényvédelmi megoldások és technológiák
jöhetnek

szóba,

rendszere,

az

megjelenésére

hogyan

változhat

éghajlatváltozás
kell

az

miatt

felkészülni,

illetve

unió
mely

növényvédőszer-engedélyezési
kultúrákban

milyen

növényvédőszer-kiadásaikat

csökkenthetik leginkább a termelők?

14:00 - 14:10

Kihívások és lehetőségek a növényvédelemben
Előadó:
Szalkai Gábor, ügyvezető igazgató, Magyar Növényvédelmi Szövetség

károsítók
miként

14:10 - 15:00

Kerekasztal-beszélgetés: Milyen árakra számíthatnak a
gazdák? – Cégfúziók, szerkitiltások, új termékek és
technológiák a növényvédelemben
Moderátor: Szalkai Gábor, ügyvezető igazgató, Magyar Növényvédelmi Szövetség
Beszélgetés résztvevői:
Horváth András, üzletágvezető, IKR Agrár Kft.
Jordán László, igazgató, Nébih
Kovács Gyula, ügyvezető igazgató, FMC-Agro Hungary Kft.
Kratancsik Elvira, engedélyeztetési és fejlesztési vezető, Bayer Hungária Kft.

V/A szekció: Élelmiszerpiaci kihívások, revízió a
Magyar Élelmiszerkönyvben
Számos

hazai

élelmiszeripari

ágazatban

okoz

gondokat,

hogy

a

hazai

élelmiszerszabályozási előírások nem igazodnak a cégek és a piac igényeihez.
Emiatt a termékek előállításánál sok esetben olyan előírásokat kell betartani,
amelyek életszerűtlenek, és versenyhátrányt okoznak a legális vállalkozásoknak.
Ugyanakkor pozitív változásokat hozhat, hogy az agrártárca napirendre tűzte a
Magyar Élelmiszerkönyv szabályozási felülvizsgálatát. A szekció azt kívánja
bemutatni, mely iparágakban milyen módosításokra lenne szükség, és ezekből a
közeljövőben mi valósulhat meg?

15:40 - 15:50

Az izocukor helyzete az európai piacon – Hol vagytok, édes
évek?
Előadó:
Oláh Zsanett, ügyvezető igazgató, Kall Ingredients Kft.

15:50 - 16:00

A Magyar Élelmiszerkönyv baromfiágazatot érintő változásai
Előadó:
Csorbai Attila, elnök, Baromfi Termék Tanács

16:00 - 16:50

Kerekasztal-beszélgetés: Hogyan lehetünk
versenyképesebbek? – Nagy átalakítás előtt a Magyar
Élelmiszerkönyv
Moderátor: Keleti Marcell, élelmiszeripari igazgató, Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara
Beszélgetés résztvevői:
Csorbai Attila, elnök, Baromfi Termék Tanács
Felkai Beáta, főosztályvezető, Agrárminisztérium
Harcz Zoltán, ügyvezető igazgató, Tej Terméktanács
Éder Tamás, elnök, Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége

V/B szekció: Mezőgazdasági gépvásárlások
Technikai forradalom zajlik a mezőgazdaságban, és a géppiaci újdonságok nagy
részéhez a magyar gazdálkodók is hozzájuthatnak. A vásárlásokat ugyanakkor
nehezítheti,

hogy

a

gépbeszerzések

jelentős

befektetéseket

igényelnek.

A

szekcióbeszélgetés azt kívánja bemutatni, hogy a gépvásárlások könnyítésére
milyen új hitel- és lízinglehetőségeket vehetnek igénybe a termelők, illetve milyen
géppiaci trendekre számíthatnak 2019-ben?

15:00 - 15:50

Kerekasztal-beszélgetés: A hazai mezőgéppiac kilátásai 2019ben – Hitel- és lízinglehetőségek a gépvásárlások
finanszírozásához
Beszélgetés résztvevői:
Illés Zoltán, ügyvezető igazgató, Agrotec Magyarország Kft.
Kemény Gábor, mb. főigazgató, Agrárgazdasági Kutató Intézet
Nyikos Katalin, elnök, Magyar Lízingszövetség
Zahorán Zalán, műszaki-kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, KITE Zrt.
Öllős Gábor, ügyvezető, Axiál Financial Services Kft.

