Agrárszektor Konferencia 2022 program
2022. november 30.

Regisztráció & Welcome Kávészünet
Szüneteinkben szendvicsekkel, édes-sós süteményekkel és hideg-meleg
italokkal, frissítőkkel várjuk Önöket a helyszín több pontján!
A reggeli kávészünet kiemelt támogatója a Bonafarm Csoport.

I. szekció: Klímaváltozás, terménypiacok:
drasztikus hatások
A történelmi méretű idei aszály is rávilágított arra, hogy a hazai agrárium
szereplőinek is szembesülniük kell a klímaváltozás drasztikus
következményeivel. Arra kell számítaniuk, hogy a szélsőséges időjárási tényezők
egyre többször és egyre nagyobb mértékben gyakorolnak hatást
gazdálkodásukra. A szekció arra keresi a választ, hogy rövid és hosszabb távon
milyen további, agrárgazdaságot érintő klimatikus változások várhatók, illetve
ezekre hogyan lehet felkészülni és mit kell tenni kivédésük érdekében. Emellett
szó lesz arról is, hogy az időjárási és a piaci körülmények miként hatottak azokra
a terménypiacokra, amelyek az egész élelmiszergazdaság helyzetét
meghatározzák. Ezért alapvető fontosságú, hogy - elsősorban a gabonapiacon milyen ártrendek várhatók a jövőben, illetve hogyan változnak a termeléssel és
az értékesítéssel összefüggő feltételek és lehetőségek.
- Hogyan hat a klímaváltozás a magyar agrárgazdaságra?
- Milyen további drasztikus következményekre kell felkészülniük a piaci
szereplőknek?
- Hogyan lehet kivédeni a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait?
- Meddig tart az árrobbanás a gabonapiacon?
- A rendkívüli körülmények között mely tényezőkre kell nagyon figyelni a
gabonatermelésben és -értékesítésben?
Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio

08:00 - 08:05 Megnyitó
Előadó:
Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média Zrt. (Portfolio Csoport)

08:05 - 08:20 Klimatikus és piaci kihívások az agráriumban –
Alkalmazkodási lehetőségek és kormányintézkedések
08:20 - 08:35 Gondolatok a magyar élelmiszergazdaság jelenéről és
jövőjéről
Előadó:
Csányi Attila, vezérigazgató, Bonafarm Csoport

08:35 - 08:55 Éghajlatváltozás: bemászik az éléskamránkba?
Előadó:
Ürge-Vorsatz Diána, professzor, Közép-Európai Egyetem (CEU)

08:55 - 09:45 Kerekasztal-beszélgetés: Felgyorsult klímaváltozás,
drasztikus agrárkövetkezmények – Mire számíthatunk,
hogyan védekezhetünk?
Moderátor: Hazafi László, agrárgazdasági szakújságíró, Portfolio /
agrárszektor.hu
Beszélgetés résztvevői:
Áder János, volt köztársasági elnök, kuratóriumi elnök, Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány
Győrffy Balázs, elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Harsányi Zsolt, tulajdonos-ügyvezető, AXIÁL Kft.
Szabó Levente, vezérigazgató, KITE Zrt.
Tarpataki Tamás, agrárpiacért felelős helyettes államtitkár, Agrárminisztérium

09:45 - 09:55 Agrárpiaci árrobbanás és drasztikus költségnövekedések - A
magyar élelmiszergazdaság versenyképességi kritériumai
Előadó:
Gyuricza Csaba, rektor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

09:55 - 10:40 Kerekasztal-beszélgetés: Évszázados aszály és felbolydult
gabonapiac – Várható ártrendek, új gazdálkodási
követelmények
Moderátor: Hazafi László, agrárgazdasági szakújságíró, Portfolio /
agrárszektor.hu
Beszélgetés résztvevői:
Ádám János, vezérigazgató, Bonafarm Mezőgazdaság
Berkes Gábor, elnök-vezérigazgató, Cargill Magyarország Zrt.
Makai Szabolcs, vezérigazgató, Talentis Agro Zrt.
Párkányi Gábor, ügyvezető igazgató, Mertcontrol Hungary Kft.
Reng Zoltán, vezérigazgató, Hungrana Kft.

Kávészünet & Networking
Szüneteinkben szendvicsekkel, édes-sós süteményekkel és hideg-meleg
italokkal, frissítőkkel várjuk Önöket a helyszín több pontján!
A délelőtti kávészünet kiemelt támogatója a Gallicoop.

II. szekció: Hitelforrások az agrárválságban
Az orosz-ukrán háború következményeként gyorsan változik az a
makrokörnyezet, amely az agrárgazdasági vállalkozások hitelfelvételi és
finanszírozási lehetőségeit is döntően meghatározza. A gazdálkodást vágtató
infláció, látványosan gyengülő forint, növekedésnek indult hitelkamatok és
megugró költségek között kell folytatni, és az agrárium pénzügyi helyzetét az
idei súlyos aszály is nehezíti. A kormány a rendkívüli helyzet miatt az
agráriumban már döntött arról, hogy jövő évig tartó hitelmoratóriumot léptet
életbe, és az ágazati szereplők kedvezményes hitelekhez is hozzájuthatnak. A
szekció azt járja körbe, hogy a válsághelyzet miként hat az agrárgazdaság
finanszírozhatóságára, miként változnak a banki követelmények és várhatók-e
további hitelkönnyítések.
- Hogyan változhat az agrárgazdaságot is érintő makropálya a következő
időszakban?
- Milyen hitelfeltételekre és kamatkörnyezetre lehet számítani az
agrárfinanszírozásban?
- Az új helyzetben milyen követelményeket támasztanak az agrárhitelezésben a

bankok?
- Hogyan hat a hitelmoratórium az agrárvállalkozások tevékenységeire?
- Várhatók-e további állami könnyítések az agrárhitelezésben?
- Melyek most az agrárfinanszírozás legolcsóbb és leghatékonyabb megoldásai?

11:00 - 11:15 2023 nagy kihívása: 500 milliárd forint forgótőke hiányzik az
ágazatból – Ki fogja pótolni?
Előadó:
Hollósi Dávid, Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgató, MKB Bank
Nyrt. és Takarékbank Zrt.

11:15 - 11:55 Kerekasztal-beszélgetés: Agrárfinanszírozás
válságkörnyezetben: felborult makropálya, elszabadult
kamatok, száguldó forintárfolyam - Új banki stratégiák és
követelmények
Moderátor: Bán Zoltán, vezérigazgató, Net Média Zrt. (Portfolio Csoport)
Beszélgetés résztvevői:
Hollósi Dávid, Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgató, MKB Bank
Nyrt. és Takarékbank Zrt.
Laurinyecz Anita, igazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt., Agrárfinanszírozás,
Európai Uniós Kompetencia Központ és Közszféra Finanszírozás
Szabó Balázs, vezérigazgató-helyettes, CIB Bank
Szerdahelyi Róbert, kis- és középvállalati igazgató/KKV Igazgatóság, Erste
Bank

11:55 - 12:30 Kerekasztal-beszélgetés: Hogyan juthatunk olcsóbb
agrárforrásokhoz? - Hitelmoratórium, kamattámogatások,
kedvezményes hitellehetőségek
Beszélgetés résztvevői:
Kovács Zoltán MBA, ügyvezető igazgató, Rekontir Cégcsoport
Krisán László, vezérigazgató, KAVOSZ Zrt.
Sándorfy András, ügyvezető igazgató, Marton Genetics

Ebédszünet & Networking
Hallgassa meg kényelmesen utolsó délelőtti előadásainkat vagy legyen ott
elsőként délutáni programunkon. Az ebédszünetre szánt 3 órás idősávba a
szakmai program, a kényelmes ebéd és a networking is belefér.

Az ebédet a szálloda 2 éttermében és kinti foodtruckjainknál is fogyaszthatja.
Utóbbi 11 órától várja a mexikói és BBQ ételek kedvelőit a szálloda bejárata
melletti kinti részen.

11:30 - 14:30 Svédasztalos ebéd a szálloda 2 éttermében
11:30 - 14:30 Mexkitchen a szálloda előtti food truckoknál
11:30 - 14:30 Svédasztalos ebéd a szálloda 2 éttermében, Mexkitchen a
szálloda előtti food truckoknál, Smokey Monkies Bar-BQ
szendvicsek a szálloda előtti food truckoknál a Metro
jóvoltából

Makropálya és agrárium
Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio

13:10 - 13:25 A magyar gazdaság rövid távú kilátásai - Fájni fog az
alkalmazkodás?

III/A szekció: Kiútkeresés a takarmányozásban
Elképesztően extrém körülmények alakultak ki az idén a takarmányozásban,
mivel az ágazati szereplőknek nem csak költségnövekedéssel, illetve
árrobbanással, hanem az aszály miatt soha nem látott áru-, illetve
alapanyaghiánnyal is szembesülniük kell. A szekció fő témáját az adja, hogyan
lehet ilyen körülmények között biztosítani az állattenyésztők takarmányellátását,
milyen árviszonyokra lehet számítani 2023-ban, illetve melyek lehetnek a
leghatékonyabb túlélési megoldások a rendkívüli piaci helyzetben. A szekcióban
a meghatározó hazai takarmánygyártók képviselői ismertetik prognózisaikat az
állattartókat érintő takarmánypiaci trendekről.
- Milyen hatásai lehetnek a rendkívüli gabonahelyzetnek a jövő évi
takarmánypiacra?
- Hogyan alakulhatnak a takarmányárak az orosz-ukrán háború árnyékában?
- Lesz-e Magyarországon elegendő takarmány a következő betakarításig?
- Számíthatunk-e állami támogatásokra a takarmánykrízis enyhítésére?

- A takarmányozásban milyen túlélési megoldásokat választhatnak az
állattartók?
Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio

13:25 - 13:35 Miből? Kinek? Mennyiért? Milyet? - Tények és prioritások a
takarmányozásban
Előadó:
Kulik Zoltán, vezérigazgató, Vitafort Zrt.

13:35 - 14:15 Kerekasztal-beszélgetés: Rendkívüli helyzet a
takarmányozásban – Súlyos aszálykárok, elszálló költségek,
túlélési megoldások
Moderátor: Vida József, elnök, Opus Global Nyrt.
Beszélgetés résztvevői:
Balassa Gergely, ügyvezető, Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
Csitkovics Tibor, tulajdonos, Agrofeed Kft.
Kulik Zoltán, vezérigazgató, Vitafort Zrt.
Molnár Lajos, Kirendeltség- és Laboratóriumvezető, SGS Hungária Kft.

14:15 - 14:25 Energiafüggetlenebb jövő: a szója mutathatja a kiutat
14:25 - 14:45 Energiaválság, aszály, hatalmas kamatok: milyen
lehetőségeket nyújthat a növénytermelésben és a
takarmányozásban a szója?
Moderátor: Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, Agrár Kompetencia Központ
Erste Bank Zrt.
Beszélgetés résztvevői:
Berki Gyula, ügyvezető igazgató, B-Aranykorona Kft.
Gyuricza Csaba, rektor, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

III/B szekció: Precíziós gazdálkodás, digitalizáció:
csúcstechnika a mezőgazdaságban
A szakmai program ezen része csak a helyszínen érhető el, online nem
közvetítjük.
A precíziós gazdálkodás és a digitalizáció ma az egyik legperspektivikusabb
terület az agráriumban, és a hatékonyságot tekintve kitörési lehetőséget
jelenthet a legtöbb hazai agrárvállalkozás számára is. Az élesedő verseny miatt

azt is látni kell, hogy hosszabb távon alulmaradhatnak a piaci versenyben azok a
gazdálkodók, akik nem veszik át a folyamatosan megújuló precíziós és
digitalizációs fejlesztéseket. A technikai előrelépést 2023-tól könnyítheti, hogy a
precíziós gazdálkodás erősítése kiemelt figyelmet kap a 2023-tól induló új uniós
Közös Agrárpolitikában, és az ilyen irányuló modernizációs törekvéseket
prioritásként kezeli a kormány agrárpolitikája is. A szekció azt mutatja be, milyen
lehetőségek nyílhatnak a precíziós és agrárdigitalizációs beruházásokra 2023-tól,
melyek a fejlesztések új irányai, illetve milyen költségekkel és
jövedelemnövekedéssel kalkulálhatnak a termelők?
- Milyen precíziós és digitalizációs fejlesztésekre nyújt lehetőséget 2023-tól az új
KAP?
- Milyen támogatásokat lehet igénybe venni a precíziós gazdálkodásban?
- Magyarországon milyen precíziós és agrárdigitalizációs fejlesztésekbe érdemes
fektetni?
- Kinek éri meg a precíziós gazdálkodás, és milyen többletjövedelemre lehet
számítani?
- Melyek ma a precíziós és digitalizációs fejlesztések legújabb trendjei?
Moderátor: Milics Gábor, tanszékvezető egyetemi docens, Magyar Agrár- és
Élettudományi Egyetem

13:25 - 13:40 Felhasználói trendek a precíziós gazdálkodásban
13:40 - 13:55 Az IT és az automatizáció szerepe a mezőgazdasági
digitalizációban
Előadó:
Okvátovity István, fejlesztő térinformatikus, Axiál Kft.

13:55 - 14:45 Kerekasztal-beszélgetés: Precíziós gazdálkodás,
agrárdigitalizáció: hatékony földművelés a XXI. században, új
támogatások és fejlesztési trendek
Beszélgetés résztvevői:
Hajdú Attila, Climate Field View szakértő, Bayer Hungária Kft.
Mesterházi Péter Ákos, csoportvezető, Axiál Kft.
Solymos Gyula, műszaki-vezérigazgató-helyettesi tanácsadó, 4iG Nyrt.
Udvarhelyi Csaba, ügyvezető, Drone Agro Kft.
Zahorán Zalán, műszaki-kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, KITE Zrt.

III/C szekció: Növényvédelem: mit kényszerít ki az
EU?
A szakmai program ezen része csak a helyszínen érhető el, online nem
közvetítjük.
Hatalmas kihívásoknak lehetünk tanúi a növényvédelemben, ahol egyre
erőteljesebben feszülnek egymásnak a hatékonysági és a fenntarthatósági
szempontok. Az Európai Unió a növényvédőszer-használat csökkentését
irányozza elő, az orosz-ukrán háború miatti új gazdasági és élelmiszerpiaci
helyzet viszont a mezőgazdasági termelés növelését kényszeríti ki, amelyhez
továbbra is szükség lesz az észszerűen és szabályosan felhasznált növényvédő
szerekre. A szekció azzal foglalkozik, milyen előírásokra számíthatnak a
gazdálkodók jövőre, illetve a következő években, és napirendre kerülhet-e az
uniós növényvédő szerekre vonatkozó csökkentési elképzelések felülvizsgálata.
A szakértők kitérnek arra is, hogy rövid távon mi lehet egyes engedélyezett
termékek – például a glifozát – sorsa, illetve a gazdálkodók milyen új
növényvédő szerekkel és technológiákkal találkozhatnak a hazai piacon. A
szekció külön is felhívja a figyelmet arra, milyen kockázatokat vállalnak a
gazdálkodók, ha hamisított növényvédő szereket használnak.
- Mit írhat elő az Európai Unió a növényvédőszer-használatban a magyar
gazdálkodók számára?
- Az általános drágulási hullámban hogyan változhatnak az egyes kultúrákban a
növényvédelmi költségek?
- Továbbra is engedélyezik-e az egyik legelterjedtebb gyomirtóként használt
glifozátot?
- Milyen alternatívát nyújthat a gazdálkodóknak a biológiai növényvédelem?
- Milyen új növényvédő szerekkel és technológiákkal találkozhatunk jövőre a
hazai piacon?
- Mekkora kockázatot jelentenek a termelők számára a hamisított növényvédő
szerek?
Moderátor: Görög Róbert, ügyvezető, Magyar Növényvédelmi Szövetség

13:00 - 13:15 A Green Deal és az odavezető út
Előadó:
Hadászi László, innovációs főigazgató, KITE Zrt.

13:15 - 13:25 Innováció a kalászosok gombaölőszeres védekezésében
Előadó:
Borsos László, ügyvezető igazgató, Corteva Agriscience

13:25 - 14:05 Kerekasztal-beszélgetés: Hatékonyság kontra
fenntarthatóság a növényvédelemben 2023-tól – Milyen
követelményeknek kell megfelelniük a gazdáknak?
Moderátor: Görög Róbert, ügyvezető, Magyar Növényvédelmi Szövetség
Beszélgetés résztvevői:
Borsos László, ügyvezető igazgató, Corteva Agriscience
Dobai Tibor, kereskedelmi igazgató, növényvédelmi üzletág, Syngenta
Hadászi László, innovációs főigazgató, KITE Zrt.
Kratancsik Elvira, engedélyezési vezető, Crop Science üzletág, Bayer Hungária
Kft.
Majoros Máté, elnök-igazgató, Aranyszarvas Zrt.

14:05 - 14:15 A NAV tapasztalatai a hamis és illegális növényvédő szerek
elleni fellépésben
Előadó:
Nagy Gábor, pénzügyőr őrnagy, Nemzeti Adó- és Vámhivatal

14:15 - 14:45 Kerekasztal-beszélgetés: Az olcsóbb végül mindig drágább –
A növényvédőszer-hamisítás veszélyei: mire figyeljenek a
termelők?
Moderátor: Görög Róbert, ügyvezető, Magyar Növényvédelmi Szövetség
Beszélgetés résztvevői:
Helik Ferenc, elnökhelyettes, Nébih
Nagy Gábor, pénzügyőr őrnagy, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Sipos Tibor, főosztályvezető, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály
Szalkai Gàbor, Közkapcsolati és Fenntarthatósági Vezető, Bayer Hungaria Kft.

III/D szekció: Elszabadult energiaárak,
kiszámíthatatlan műtrágyapiac
A szakmai program ezen része csak a helyszínen érhető el, online nem
közvetítjük.
Az egekbe szökő földgázárak és előállítási költségek ellehetetlenítették az
európai nitrogénműtrágya-gyártást, és az orosz-ukrán háború hatására
jelentősen nőtt az egyéb hatóanyagú termékek ára is. Az európai
műtrágyagyárak nagyrészt leálltak, ezért a csillagászati árak és a tényleges
áruhiány együttesen fenyegetik a magyar gazdákat is. A szekció azzal
foglalkozik, milyen kínálati és árviszonyok jellemezhetik az európai
műtrágyapiacot a következő időszakban, és a műtrágyabeszerzéseknél most

melyek lehetnek a legjobb stratégiák a mezőgazdasági termelők számára. Szó
lesz arról is, hogy az egyes növénykultúrákban milyen következményekkel
járhat, ha a gazdálkodók drasztikusan visszafogják a műtrágyázást. A szekció
kiemelten foglalkozik azzal is, hogy az elszabadult energiarák miatt az ágazati
szereplőknek mivel kell szembesülniük, illetve milyen árak és trendek várhatók a
magyar energiapiacon.
- Lesz-e áruhiány műtrágyákból Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt?
- Hogyan alakulnak a következő időszakban a magyarországi műtrágyaárak?
- Miként védhetik ki a drasztikus műtrágyadrágulást a termelők?
- Lehet-e észszerűen csökkenteni a műtrágyafelhasználást az egyes
növénykultúrákban?
- Milyen következményekkel járhat a terméseredményekre s műtrágyázás
drasztikus visszafogása?

13:00 - 13:15 Az agrárium szerepe a zöldenergia-termelésben
Előadó:
Lugos Roland, üzletfejlesztési igazgató, Optimum Solar Zrt.

13:15 - 13:55 Kerekasztal-beszélgetés: Az energiaválság hatása az
agrárgazdaságra: milyen energiaárakra és -ellátásra
számíthatunk, mi várható a magyar energiapiacon?
Moderátor: Forrás Dávid, vezető producer, Portfolio Podcast Lab
Beszélgetés résztvevői:
Ábrahám Péter, beszerzési és IT-igazgató, Bonafarm Zrt.
Kovács Gergő, Operatív igazgató, Solar-Express Kft.
Pletser Tamás CFA, olaj- és gázipar elemző, Erste Befektetési Zrt.
Zászlós Tibor, igazgató, Mezőfalvai Zrt.

13:55 - 14:05 Gáz, műtrágya, árak: kérdőjelek
Előadó:
Suba Péter, kereskedelmi vezérigazgató, Petrokemija d.d. Kutina (Horvátország)

14:05 - 14:45 Kerekasztal-beszélgetés: Horribilis költségek és teljes
bizonytalanság a műtrágyázásban: milyen árak és kínálati
viszonyok várnak a gazdálkodókra?
Moderátor: Braunmüller Lajos, szerkesztő, Portfolio
Beszélgetés résztvevői:
Czina Ferenc, kereskedelmi igazgató, Agrolink Zrt.
Csont Dávid, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, Nitrogénművek Zrt.
Fáy András, üzletágvezető, IKR Agrár Kft.
Suba Péter, kereskedelmi vezérigazgató, Petrokemija d.d. Kutina (Horvátország)

Kávészünet & Networking
Szüneteinkben szendvicsekkel, édes-sós süteményekkel és hideg-meleg
italokkal, frissítőkkel várjuk Önöket a helyszín több pontján!
A délutáni kávészünet kiemelt támogatója a Bonafarm Csoport.

IV/A szekció: Magyar állattenyésztés: mit hoz a
jövő?
Viszontagságos időszakot élnek át a hazai állattenyésztők, hiszen takarmány- és
energiaköltségeik drasztikusan emelkednek, miközben az aszály miatt idén
legelőik kiszáradtak, az állatbetegségek pedig továbbra is komoly nehézséget
okoznak a számukra. A szekció fő témáját az adja, mit tehetnek az állattartók
annak érdekében, hogy átvészeljék a kritikus időszakot, a túléléshez igénybe
vehetnek-e további rendkívüli uniós és hazai támogatásokat, illetve a
jövedelmezőség fenntartásához vagy megteremtéséhez milyen egyéb eszközök
állnak rendelkezésükre. A szekció kitér arra is, hogy hosszabb távon
fenntartható-e a magyar, illetve az uniós állattenyésztés, és milyen
beruházásokat érdemes/kell végrehajtani az életképesség megőrzéséhez.
- Meddig folytatódik a költségemelkedés a hazai állattenyésztésben?
- Igénybe vehetnek-e újabb támogatásokat az állattartók a veszteségek
csökkentésére?
- Milyen állattenyésztési beruházásokra van szükség a versenyképesség
fenntartásához?
- Milyen veszélyt jelenthetnek az európai állatvédő mozgalmak a magyar
állattenyésztésre?

- Hosszabb távon érdemes-e befektetni, van-e jövője az európai
állattenyésztésnek?
Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio

15:05 - 15:15 Haszontalan haszonállatok: jövedelmezőségi gondok az
állattenyésztésben
Előadó:
Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, Agrár Kompetencia Központ Erste Bank
Zrt.

15:15 - 16:05 Kerekasztal-beszélgetés: Kritikus állapotban a magyar
állattenyésztés: mit tegyünk, hogy átvészelhessük a
viszontagságos éveket?
Moderátor: Fórián Zoltán, vezető agrárszakértő, Agrár Kompetencia Központ
Erste Bank Zrt.
Beszélgetés résztvevői:
Csupászné Sánta Éva, vezérigazgató, Csabatáj Zrt.
Ifj. Sántha Imre, ügyvezető, Formula-GP Kft.
Nagy Tibor, Integrációs és stratégiai igazgató, Bonafarm Mezőgazdaság
Pásztor Szabolcs, országos főállatorvos, Agrárminisztérium
Rákóczi András, vezérigazgató-helyettes, Tedej Zrt.

16:05 - 16:15 Trendek és lehetőségek az európai tojástermelésben
Előadó:
Stefan Hinners, Director Sales BU Egg, Big Dutchman International GmbH

16:15 - 17:00 Kerekasztal-beszélgetés: Válság a baromfiszektorban: piaci
kilátások és integrációs lehetőségek Magyarországon

Moderátor: Braunmüller Lajos, szerkesztő, Portfolio
Beszélgetés résztvevői:
Harmath Attila, tulajdonos-vezérigazgató, Kel-Feder Zrt.
Petőházi Tamás, elnök, Gabonatermesztők Országos Szövetsége
Szabó Ákos, vezérigazgató, Tranzit Csoport
Varga Ákos, igazgatósági elnök, UBM Csoport

IV/B szekció: Sokkhatások az élelmiszeriparban és
a kereskedelemben
A szakmai program ezen része csak a helyszínen érhető el, online nem
közvetítjük.
Rendkívüli időszakot élnek át ma a hazai élelmiszeripari vállalkozások, mert
meghatározó költségelemeik drasztikusan drágulnak, miközben
kiszámíthatatlanná vált, hogy az elkerülhetetlen élelmiszerár-emelések hatására
mennyire fogják vissza vásárlásaikat a fogyasztók. A szekcióban résztvevő
szakértők részletes elemzik, milyen túlélési esélyek kínálkoznak a meghatározó
iparágak vállalkozásai számára, milyen támogatási lehetőségekre számíthatnak
és miként változnak a velük szemben támasztott kereskedelmi elvárások. Szó
lesz arról is, hogyan alakul ma az értékmegoszlás az élelmiszertermelési
láncban, és ez miként befolyásolja az egyes piaci szereplők helyzetét.
- Meddig tart még a drasztikus alapanyagdrágulás az élelmiszeriparban?
- Az élelmiszerdrágulás miatt hogyan változnak a hazai élelmiszervásárlási
szokások?
- Milyen új támogatási lehetőségek jöhetnek 2023-tól az élelmiszeripar
számára?
- Hogyan oszlanak meg az értékteremtési arányok az élelmiszerláncban?
- A rendkívüli piaci helyzetben miként tarthatják fenn jövedelmezőségüket az
élelmiszeripari vállalkozások?
Moderátor: Friedrich László, intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi tanár,
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

15:05 - 15:25 VP-pályázatok elszámolása a gyakorlatban: eddigi rendszer
és ötletek a jövőre nézve élelmiszeripari példákkal
15:25 - 15:40 Karbantartás 4.0 a gyárak életében - Fejlesztéssel a
versenyelőny megtartásáért – Digitalizáljunk és csökkentsük
a költségeket
Előadó:
Farkas J. Tamás, ügyvezető igazgató, Hungrana Kft.

15:40 - 16:00 A haszon eloszlása az élelmiszer-termelési láncban

16:00 - 17:00 Kerekasztal-beszélgetés: Drágulási hullám a hazai
élelmiszerpiacon: ár- és költségverseny, élelmiszeripari
támogatások, kiskereskedelmi elvárások
Moderátor: Friedrich László, intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi tanár,
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Beszélgetés résztvevői:
Éder Tamás, elnök, Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége
Horváth Ferenc, élelmiszeripari cégvezető, SPAR Magyarország Kereskedelmi
Kft.
Nobilis Márton, államtitkár, Agrárminisztérium
Ruck János, operatív vezérigazgató, Gallicoop Zrt.

IV/C szekció: Drónok a szántóföldeken – Jövőkép a
kertészetekben
A szakmai program ezen része csak a helyszínen érhető el, online nem
közvetítjük.
Forradalmian új lehetőség a mezőgazdaságban – ezen belül is főként a
növényvédelemben – a drónhasználat, amely javíthatja a kijuttatott hatóanyagok
hatékonyságát, így költségmegtakarítást jelenthet a gazdálkodóknak. A
drónhasználatot lehetővé tévő hazai szabályozás már rendelkezésre áll, de még
több fontos tényező is elengedhetetlen ahhoz, hogy a drónok a
mezőgazdaságban elterjedjenek. A megfelelő eszközök mellett többek között
szakképzett drónkezelők kellenek, illetve szükség van olyan engedélyezett
növényvédő szerekre is, amelyeket drónokkal is ki lehet juttatni. A szekció azt
járja körbe, melyek lehetnek a mezőgazdasági drónhasználat legfontosabb
szempontjai és a drónos növényvédelem milyen konkrét előnyöket nyújthat a
növénytermelő gazdálkodóknak. Másik kiemelt témaként a szekció kitér arra is,
hogy a gyökeresen megváltozott piaci és gazdasági helyzet milyen kihívásokat
okoz a hazai kertészetekben, illetve az ágazati vállalkozások milyen támogatási
és fejlesztési lehetőségeket használhatnak ki a következő években.
- Mit tartalmaz a drónhasználatról szóló hazai szabályozás?
- Milyen drónokat lehet használni a növényvédelemben, és ezek mennyibe
kerülnek?
- Hogyan lehet drónkezelői szakképzettséget szerezni?
- Milyen növényvédő szereket lehet kijuttatni drónokkal?
- Mely növénykultúrákban érdemes alkalmazni drónokra alapozott
növényvédelmet?
- A drónos növényvédelem mekkora költséggel jár, és mekkora hasznot hozhat a

gazdálkodóknak?
- Milyen módon védhetik ki a kertészetek az energiaválság kedvezőtlen hatásait?
- Milyen változásokra lehet számítani a zöldség- és a gyümölcspiacon?
- Melyek lehetnek a kertészetekben a következő évek legjobb fejlesztésiberuházási lehetőségei?
- Milyen kertészeti támogatások várhatók a 2023-tól kezdődő új uniós Közös
Agrárpolitikában?

15:05 - 15:25 Hogyan permetezhetünk jogszerűen drónokkal? - Öntsünk
tiszta vizet a pohárba!
15:25 - 16:15 Kerekasztal-beszélgetés: Új szabályozás, engedélyezés és
növényvédőszerigény a drónhasználatban: hogyan
permetezhetünk drónokkal?
Beszélgetés résztvevői:
Balázs Viktor, szántóföldi szakértő, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Labant Attila, elnök, Növényorvosi Kamara
Rikk István, marketingvezető, Corteva Agriscience
Szauer Balázs, szabályozási munkacsoport, Magyar Drón Koalíció
Várszegi Gábor, igazgató, Nébih

16:15 - 17:00 Kerekasztal-beszélgetés: A gazdasági és piaci változások
következményei a magyar kertészetekben – Támogatási és
fejlesztési lehetőségek a következő években
Moderátor: Ledó Ferenc, vezető szaktanácsadó, Délalföldi Kertészek
Szövetkezete
Beszélgetés résztvevői:
Apáti Ferenc, elnök, FruitVeB
Fülöp Gábor Zoltán, alapító-tulajdonos, Agrosprint Zrt.

IV/D szekció: Időjárás és vetőmagpiac: mit
vessünk? – Sürgető generációváltás
A szakmai program ezen része csak a helyszínen érhető el, online nem
közvetítjük.
Egyre inkább feladja a leckét az időjárás a gazdálkodóknak, mert az eredményes
növénytermelésben a korábbiaknál sokkal nagyobb jelentősége lehet a
megfelelő vetőmagok kiválasztásának. A szekció azt határozza meg, melyek

lehetnek azok a legfontosabb szempontok, amelyeket az egyes
növénykultúrákban a vetőmagok felhasználásánál figyelembe kell venni. A
szakértők kitérnek arra, melyek az új növényfajták és hibridek nemesítésének fő
irányai, milyenek ma a vetőmagokkal szembeni legalapvetőbb elvárások, illetve
az aszály és a drasztikus költségnövekedés miként hat a vetőmagok előállítására
és felhasználására a hazai mezőgazdaságban. Emellett a szekció foglalkozik
napjaink egyik legsürgetőbb problémájával, a generációváltással és
gazdaságátadással is. Szó lesz arról, milyen változásokat hozhat a 2023. január
elsején hatályba lépő gazdaságátadási törvény, melyek ma a generációváltást
leginkább nehezítő körülmények, illetve melyek a sikeres generációváltás
legjobb példái.
- Lesz-e elég vetőmag tavasszal az aszály és a rendkívüli világpiaci helyzet
miatt?
- Mennyivel drágábban juthatnak vetőmagokhoz a hazai gazdálkodók?
- Mit vessünk, hogy kivédhessük az aszály drasztikus hatásait?
- A klímaváltozás hogyan befolyásolja a vetőmagokkal szemben támasztott
követelményeket?
- Milyen kockázatai vannak annak, ha nem fémzárolt vetőmagokat vetnek el a
termelők?
- Mit tartalmaz a 2023-tól hatályos gazdaságátadási törvény?
- Kinek, mekkora gazdaságot lehet átadni, és ez mennyibe kerül?
- Melyek a generációváltás továbbra is meglévő legnagyobb akadályai?
- Melyek a sikeres generációváltás legtanulságosabb példái?

15:05 - 15:15 Klímaváltozás és vetőmagpiac: új minőségi követelmények és
nemesítési irányok
Előadó:
Balla Zoltán, kormányzati és vállalati kapcsolatokért felelős igazgató, Marton
Genetics

15:15 - 16:05 Kerekasztal-beszélgetés: A klímaváltozás és az aszály hatása
a vetőmagpiacra: mit érdemes vetnünk 2023-ban?
Moderátor: Polgár Gábor, ügyvezető igazgató, Vetőmag Szövetség Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács
Beszélgetés résztvevői:
Balla Zoltán, kormányzati és vállalati kapcsolatokért felelős igazgató, Marton
Genetics
Bűdi Károly, termelésirányító, Agro-Tár Kft.
Tímár Béla, értékesítési igazgató, Corteva Agriscience
Tóth Tamás, marketing vezető, vetőmag üzletág, Syngenta

16:05 - 16:20 Mire figyeljünk? - A cégutódlás és a gazdaságátadás fogas
kérdései
16:20 - 17:00 Kerekasztal-beszélgetés: 2023-ban hatályba lép az új
gazdaságátadási törvény – A mezőgazdasági generációváltás
és gazdaságátadás buktatói és sikeres példái
Beszélgetés résztvevői:
Ifj. Dusnoki Csaba, ügyvezető, Új Élet Mezőgazdasági Kft.
Mezőszentgyörgyi Dávid, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, MATE
dr. Szabó Viktor, tulajdonos, Bold Agro Kft.
Umenhoffer Péter, marketingigazgató, Axiál Kft.

V. szekció: Sorsdöntő agrártámogatások: idei
előlegek, 2023-as kifizetési tervek
Az idei súlyos aszály miatti gazdálkodói veszteségek a korábbiaknál is
fontosabbá teszik az őszi agrártámogatási előlegfizetést, amelyet október 17. és
november 30. között hajt végre a Magyar Államkincstár. A szekció beszámol
arról, hogy az egyes jogcímeken mennyi támogatáshoz juthatnak idén az ágazati
szereplők, illetve hogyan folytatódnak a kifizetések 2023-ban és melyek a
kincstár támogatásfolyósítással kapcsolatos újabb tervei. Így információk
hangzanak el arról, milyen feltételekkel várhatóan mennyi támogatáshoz
juthatnak a termelők 2023-ban.
- Mennyi agrártámogatási előleget kaphatnak a termelők 2023-ban?
- Mikor fizetik ki a még hátralévő idei agrártámogatásokat?
- Melyek a Magyar Államkincstár kifizetési tervei 2023-ban?
- Hogyan változhatnak jövőre a támogatáshoz jutás feltételei és követelményei?
Moderátor: Varga Edit, műsorvezető

17:00 - 17:15 Előlegfizetési és agrártámogatási eredmények 2022-ben – A
Magyar Államkincstár 2023-as tervei
Előadó:
Detre Miklós, elnökhelyettes, Magyar Államkincstár

VI. szekció: Új világ kezdődik

Olyan nagy horderejű változások zajlanak ma a világban, amelyek
visszafordíthatatlanul meghatározhatják a jövő agrárgazdaságát Európában, így
Magyarországon is. Az agráriumot érintő fejlesztési, befektetési döntések
szempontjából is fontos, milyen perspektívái lehetnek hosszabb távon a hazai
mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak. A szekció neves szakértők segítségével
annak bemutatására vállalkozik, hol lehet a helye Európai térképén a magyar
agrárgazdaságnak, mely ágazatok és iparágak lehetnek igazán perspektivikusak
és milyen tevékenységekbe érdemes fektetni a következő időszakban.
- Melyek azok a tényezők, amelyek hosszabb távon is meghatározzák a magyar
agrárium jövőjét?
- Melyek lehetnek a legperspektivikusabb területek a hazai agrárgazdaságban?
- Milyen ágazatokba érdemes befektetni, milyen fejlesztési döntéseket érdemes
meghozni?
- Hosszabb távon mely gazdálkodók lehetnek versenyképesek és sikeresek a
hazai és a nemzetközi piacon?
Moderátor: Varga Edit, műsorvezető

17:15 - 17:30 Milyenek lesznek a XXI. század sikeres agrárvállalkozásai? –
Legfontosabb szempontok és követelmények a következő
évtizedekben
Előadó:
Hollósi Dávid, Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgató, MKB Bank
Nyrt. és Takarékbank Zrt.

17:30 - 18:30 Kerekasztal-beszélgetés: Megrázó krízisek, történelmi
változások az agráriumban – Milyen lesz és kiknek teremhet
sikert a jövő magyar agrárgazdasága?
Moderátor: Hollósi Dávid, Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgató,
MKB Bank Nyrt. és Takarékbank Zrt.
Beszélgetés résztvevői:
Győrffy Balázs, elnök, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Horn Péter, akadémikus, professor emeritus, Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem
Kerezsi Miklós, igazgatóság elnöke, Hodler Alapkezelő Zrt.
Makai Szabolcs, vezérigazgató, Talentis Agro Zrt.
Varga Ákos, igazgatósági elnök, UBM Csoport

Díjátadó

Idén 9 kategóriában ismerjük el a legkiemelkedőbb hazai teljesítményeket!
A Portfolio Csoport idén is díjazza a legsikeresebb és legkiemelkedőbb
agrárgazdasági szereplőket, és az év legfontosabb agráreseményén, az
Agrárszektor 2022 Konferencián. A nyerteseket rangos szakmai zsűri
választja ki, akik döntenek:
az év női agrárvállalkozójáról
az év fiatal agrárszakemberéről
az év kertészetéről
az év állattenyésztőjéről
az év növénytermelőjéről
az év agrárinnovációjáról,
az év agrárberuházásáról,
a Zsűri különdíjának, valamint
a Portfolio Agrárgazdaságért díj győzteséről.
A díjakat a november 30-án ünnepélyes keretek között adjuk át.
Műsorvezető: Varga Edit
Várunk mindenkit sok szeretettel a díjátadóra és a rendezvényre egyaránt.

Állófogadás, esti programok
A díjátadót követő oldott hangulatban minden adott lesz, hogy résztvevőink
megvitathassák a legizgalmasabb szakmai kérdéseket és új partneri-üzleti
kapcsolatok köttethessenek, vagy a meglévőket ápolják.

Az esti szórakozásról hagyományosan többféle programmal is gondoskodunk:
️�� A színpadon fellép a Radio Live Party Zenekar
�� Üljön be kollégáival egy Casino Party-ra
️�� Gurítson egyet a szálloda bowling pályáján
️⚽ Kövesse nyomon a Foci VB meccsét és tippelje meg a gólok számát
�� Idén a minőségi sörök, borok, pezsgők, pálinkák, ginek illetve a whisky-k
kedvelőire is gondoltunk.
�� Maradjanak velünk az est végéig egy éjféli töltött káposztára zárásként.

19:00 - 23:00 Ingyenes Foodtruck terasz
19:00 - 21:00 Vacsora
19:00 - 23:55 Casino party - Póker, Blackjack, Rulett

19:00 - 23:55 Bowling
19:30 - 22:00 Foci VB 2022 közvetítés és Agrár Góltotó
20:00 - 23:55 Színpadon a Radio Live Party Zenekar
23:30 - 23:55 Éjféli töltött káposzta

2022. december 1.

Regisztráció
Szüneteinkben szendvicsekkel, édes-sós süteményekkel és hideg-meleg
italokkal, frissítőkkel várjuk Önöket a helyszín több pontján!

I. szekció: Új agrártámogatások: élesítik az uniós
KAP-ot
2023-tól lép hatályba az Európai Unió új Közös Agrárpolitikája (KAP), amely
átalakított feltételek szerint osztja el az első támogatási pillérbe tartozó
közvetlen kifizetéseket, ahová a legnagyobb részarányt képviselő területalapú
támogatások is tartoznak. A gazdálkodóknak olyan új támogatási formákkal is
meg kell ismerkedniük, mint amilyen az agroökológiai program, amellyel tovább
növelhetik egy hektárra jutó támogatásaikat. A szekció részeletesen elemzi,
melyek lesznek az első pilléres támogatások legjelentősebb változásai 2023-tól,
a területalapú pénzeknél mekkora összeg juthat egy hektárra, és mindent
egybevetve ki járhat jól és rosszul az új szabályozással.
- Melyek lesznek az egyes pilléres uniós támogatások legnagyobb változásai az
új KAP-ban?
- Több vagy kevesebb pénz juthat egy hektárra a területalapú támogatásokból?
- Miből áll az agroökológiai program, és hogy lehet ehhez csatlakozni?
- Az első pilléres támogatásokból mennyi pénzt szánnak a fiatal gazdákra és a
termeléshez kötött támogatásokra?
- Mit kell tenniük 2023-tól a gazdálkodóknak, hogy hozzájuthassanak az első
pilléres támogatásokhoz?
- Összességében ki járhat jól és ki rosszul az új KAP-pal az első pilléres
támogatásoknál?

Moderátor: Hazafi László, agrárgazdasági szakújságíró, Portfolio /
agrárszektor.hu

08:45 - 09:00 Új uniós Közös Agrárpolitika 2023-tól – Az agráriummal
kapcsolatos brüsszeli célok és elvárások
Előadó:
Major Bence, Deputy Head of Unit, Economic Sustainability, European
Commission, DG Agriculture and Rural Development

09:00 - 09:50 Kerekasztal-beszélgetés: Januártól életbe lép az Európai Unió
új Közös Agrárpolitikája – Hogyan juthatunk
agrártámogatásokhoz 2023-tól?
Moderátor: Hazafi László, agrárgazdasági szakújságíró, Portfolio /
agrárszektor.hu
Beszélgetés résztvevői:
Feldman Zsolt, államtitkár, Agrárminisztérium
Gulyás Levente, főosztályvezető, Magyar Államkincstár
Jakab István, elnök, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
Major Bence, Deputy Head of Unit, Economic Sustainability, European
Commission, DG Agriculture and Rural Development
Mezei Dávid, agrár és uniós kapcsolatok vezető, MKB Nyrt. és Takarékbank Zrt.

Kávészünet & Networking
Szüneteinkben szendvicsekkel, édes-sós süteményekkel és hideg-meleg
italokkal, frissítőkkel várjuk Önöket a helyszín több pontján!

II/A szekció: Pénzdömping a vidékfejlesztésben
A kormányzati kommunikáció szerint összességében 4265 milliárd forint áll
rendelkezésre vidékfejlesztésre 2027-ig az új uniós Közös Agrárpolitikában (KAP),
amely az eddigieknél jóval jelentősebb összegnek számít. Bár e keret egy
részére az Agrárminisztérium már az elmúlt két évben kiírta a pályázatokat, több
ezermilliárd forint felhasználása a következő időszakban várható. A szekcióban
résztvevő szakértők azt veszik górcső alá, mikor számíthatnak támogatási
kifizetésekre az eddigi pályázatok nyertesei, milyen újabb pályázatok nyílhatnak
meg 2023-tól és kik lehetnek ezek kedvezményezettjei. Emellett szó lesz arról is,

hogy az orosz-ukrán háború, illetve az annak nyomán kialakult rendkívüli
gazdasági és piaci helyzet hogyan befolyásolja a vidékfejlesztési források
felhasználását, és milyen változtatások várhatók lebonyolítási, elbírálási és
kifizetési rendszerében.
- Hogyan ütemezik a nyertes pályázatok kifizetését a magyar Vidékfejlesztési
Programban?
- Milyen új vidékfejlesztési pályázatok várhatók 2023-tól?
- Hogyan változnak a lebonyolítási, bírálati és kifizetési szempontok?
- Melyek lesznek 2023-tól a vidékfejlesztés fő prioritásai?
- Kiknek érdemes pályázniuk az új vidékfejlesztési forrásokra?
- Változnak-e a pályázati feltételek az orosz-ukrán háború hatásai és a piaci
árrobbanás miatt?
Moderátor: Papp Gergely, szakmai főigazgató-helyettes, Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara

10:20 - 10:35 A Vidékfejlesztési Program eredményei - Támogatási
elképzelések 2023-tól
Előadó:
Juhász Anikó, helyettes államtitkár, Agrárminisztérium

10:35 - 11:25 Kerekasztal-beszélgetés: Rekordnagyságú forrás a
vidékfejlesztésben – Pályázati tapasztalatok, új pályázatok,
támogatási szempontok és pénzfelhasználási követelmények
Beszélgetés résztvevői:
Jakab István, elnök, Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
Juhász Anikó, helyettes államtitkár, Agrárminisztérium
Kocsondi Tamás, Programme Manager for Hungary, European Commission DG
Agriculture and Rural Development
Kovács Zoltán MBA, ügyvezető igazgató, Rekontir Cégcsoport

II/B szekció: Öntözéssel az elsivatagosodás ellen
A szakmai program ezen része csak a helyszínen érhető el, online nem
közvetítjük.
Az idei rendkívüli aszály egyértelművé tette, hogy új öntözésfejlesztési
programra van szükség Magyarországon, különben egyes régiók hosszabb távon
akár az el is sivatagosodhatnak. Vaskos ellentmondás rejlik például abban, hogy
nagy folyóinkban hatalmas mennyiségű víz folyik át az országon, de annak

töredékét tudjuk csak megtartani öntözési célokra, miközben az éghajlati
szélsőségek miatt öntözés nélkül eredményes növénytermelés ma már aligha
képzelhető el. A szekció azzal foglalkozik, hogy az öntözésben milyen
fejlesztéseket kellene végrehajtani, ehhez milyen állami intézkedésekre,
támogatásokra lenne szükség és a termelők hogyan kapcsolódhatnának be egy
átfogó hazai öntözésfejlesztési programba.
- Mire kell kiterjednie Magyarországon egy új öntözésfejlesztési programnak?
- Hogyan kellene csökkenteni az öntözést nehezítő bürokratikus terheket?
- Mit kell tenniük a gazdálkodóknak, ha növelni akarják öntözött területeiket?
- Mekkora beruházást jelenthet az öntözési rendszer kiépítése a szántóföldeken?
- Milyen állami támogatások jöhetnek szóba, és ezekhez hogyan juthatnak hozzá
a termelők?
- Miként javíthatja az öntözés a növénytermelés jövedelmezőségét a különböző
növénykultúrákban?
Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio

10:20 - 10:35 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
öntözésfejlesztési mintaprogramja
Előadó:
Kovács Norbert, vezérigazgató, Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.

10:35 - 11:25 Kerekasztal-beszélgetés: Új stratégia és fejlesztési
támogatások az elsivatagosodás ellen – Hogyan tehetjük
öntözhetővé a magyar szántóföldeket?
Moderátor: Petőházi Tamás, elnök, Gabonatermesztők Országos Szövetsége
Beszélgetés résztvevői:
Bakos István, vezérigazgató, Agroprodukt Zrt.
Borsfai Atilla Gyula, főosztályvezető, Nemzeti Földügyi Központ
Kovács Norbert, vezérigazgató, Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
Láng István, főigazgató, Országos Vízügyi Főigazgatóság
Szabó Levente, vezérigazgató, KITE Zrt.
Szigeti Tamás, tulajdonos, Szigeti Farm

III/A szekció: Innovációs boom az agráriumban
Elképesztő ütemű technikai-technológiai fejlődés zajlik a világban, és ez alól az
agrárgazdaság sem vonhatja ki magát. Az innovációs megoldások gyakorlati
felhasználása általában nem olcsó, de aki megismeri és alkalmazni tudja azokat,

lépéselőnyre tehet szert az egyre élesebbé váló agrárpiaci versenyben. A szekció
tízperces előadások keretében hét olyan agrárgazdasági innovációt mutat be,
amely nem csak példaértékű lehet, hanem kézzelfogható hasznot is hozhat a
gazdálkodók számára.
Moderátor: Mezei Dávid, agrár és uniós kapcsolatok vezető, MKB Nyrt. és
Takarékbank Zrt.

11:25 - 11:30 Forradalmi újítások a mezőgazdaságban: miért van szükség
innovációra?
Előadó:
Mezei Dávid, agrár és uniós kapcsolatok vezető, MKB Nyrt. és Takarékbank Zrt.

11:30 - 11:40 A forgatás nélküli talajművelés reneszánsza
Az eke és forgatás nélkül működő talajművelő megoldás
a fenntartható gazdálkodás alapja lehet. Csökkentett
menetszámú, mulcshagyó, klímakárcsökkentő,
szervesanyagkímélő, lazításra alapozott, nedvességmegőrző
baktériumtrágyázást és takarónövényeket alkalmazó
művelési rendszert hoztak létre.
11:40 - 11:50 A beltéri növénytermelés lehetőségei: a városi háztáji
A beltéri kontrollált környezetű kertészeti technológiával a
karakteres ízű leveles zöldek, fűszernövények, ehető virágok,
mikrozöldek időjárástól és szezontól függetlenül
termeszthetők. 2022-től franchise üzleti modellük révén
minden gasztrokulturálisan szignifikáns régió lakója saját
beltéri kertet indíthat.
Előadó:
Szűcs Endre, ügyvezető, bedrock.farm Kft.

11:50 - 12:00 Fóliavezérlés: precíziós magyar innováció a
növénytermelésben
Egy szellőztető rendszer páratartalom és hőmérséklet
alapján végzi a vezérlést, amellyel a növények számára
ideális és állandó környezet biztosítható. A vezérlést egy
felhasználóbarát felületen lehet kezelni, így a gazdálkodók
gyorsan reagálhatnak a hirtelen jött zivatarokra,
hőmérséklet-csökkenésre vagy -növekedésre, akár az
otthonukból is.
Előadó:
Vitéz Sándor, értékesítési vezető, Smart Greenhouse Control Kft.

12:00 - 12:10 Reménység a tejérzékenyeknek? - Az A2-es tej lehetőségei
Az A2 a tejben található béta-kazein típusát jelöli. Az
általános A1-es típustól eltérő A2-es kazein a hagyományos
fajták ősi genetikájában található, és egészséges, könnyen
emészthető bárki számára. Így megoldást nyújthat a
tejérzékenységre is.
Előadó:
Lendvai Csaba, tulajdonos, SERVET 2000 KFT.

12:10 - 12:20 Precíziós sertéstenyésztés napjainkban
A legnagyobb profitot valamennyi befolyásoló tényező
mérésével lehet elérni a sertéstartásban. A paramétereket
összehasonlítva határozható meg, mit kell másként beállítani
a következő ciklusban. A takarmányadagokat naponta 16szor korrigálják az állatok pillanatnyi igényei szerint. A
takarmányozás vágási kihozatalra gyakorolt hatását szinte
egyedszinten ismerik.
Előadó:
dr. Szabó Viktor, tulajdonos, Bold Agro Kft.

12:20 - 12:30 Digitalizáció és robotizáció a mezőgazdaságban
Ma a legtöbb laikus (és szakember is) egyfajta technokrata
szemlélettel, valamilyen futurisztikus folyamatként tekint a
mezőgazdaság digitalizációjára, pedig az valójában jóval
több a robot művelő eszközöknél, a drónoknál és a
talajszkennerek alkalmazásánál. A biológia és a technológia
harmonikus, egymást segítő együttműködéséről van szó,
amelyben a rendelkezésre álló egyre bővülő genetikai,
genomikai, molekuláris és mikrobiológiai, növény- és
állatélettani ismereteinket kell a műszaki és informatikai
elemekkel ötvözni, hogy valóban többet tudjunk termelni
kevesebből, ráadásul fenntartható módon biztosítva az
élelmiszer önrendelkezést.
Előadó:
Stündl László, dékán, Debreceni Egyetem MÉK

12:30 - 12:40 Chatbottal traktoron - Hazai fejlesztés az irányításban és a
munkaerőmegtartásban
A Talk-A-Bot chatrobotokkal és vállalati belső kommunikációs
eszközökkel foglalkozó vállalat. CHEQ nevű belső
kommunikációs rendszere a vállalatok HR, irányítási és
kapcsolattartási kihívásaira ad megoldást. A dolgozói
telefonokon GDPR kompatibilis, titkosított módon futó
megoldás kétirányú adatkommunikációt hoz létre eltérő
helyen dolgozó végpontok, például cégvezető és terepen
dolgozó gépjárművezető között.
Előadó:
Deliága Ákos, alapító-ügyvezető igazgató, Talk-A-Bot

III/B szekció: Természeti csapások: életmentő
öngondoskodás
A szakmai program ezen része csak a helyszínen érhető el, online nem
közvetítjük.
A természeti csapások ma már olyan mértékben veszélyeztetik a mezőgazdasági
termelést, hogy irreális kockázatot vállalnak azok a gazdálkodók, akik valamilyen
módon nem biztosítják be magukat. A gyakorlatban mégis az látszik, hogy –

miként az idei súlyos aszály kapcsán is kiderült - sokan egyáltalán nem kötnek
biztosításokat, és más – állami, uniós támogatásokra épülő – biztosítási
rendszerhez sem csatlakoznak. A szekció azt mutatja be, hogyan működik ma
Magyarországon az állami agrár-kárenyhítési alap, a piaci biztosítások rendszere,
illetve az úgynevezett krízisbiztosítási rendszer, amely új lehetőségként nemrég
lépett életbe. A szakértők arra világítanak rá, hogy az öngondoskodás
fokozásával miként csökkenthetik a gazdálkodási kockázatokat a mezőgazdasági
termelők, ennek érdekében milyen hozzájárulásokat és díjakat kell fizetniük,
illetve milyen támogatásokat vehetnek igénybe.
- Mekkora kockázatot vállalnak azok a termelők, akik nem kapcsolódnak
biztosítási rendszerekhez?
- Milyen természeti csapások ellen biztosíthatják be magukat a gazdák?
- Hogyan működik Magyarországon az állami kárenyhítési alap?
- Mit nyújtanak a piaci biztosítások, és milyen biztosítást érdemes kötni?
- Milyen kockázatok ellen nyújthat védelmet a krízisbiztosítási rendszer?
- Mennyit kell fizetni a különböző biztosításokért, és ehhez mekkora támogatást
lehet igénybe venni?
Moderátor: Tóth Kata, konferencia projektvezető, Portfolio

11:25 - 11:40 Tények és tévhitek: az országos jégkármérséklő rendszer
működési tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei
Előadó:
Kocsis Áron, üzemeltetési igazgató, NAK

11:40 - 12:40 Kerekasztal-beszélgetés: Bebiztosíthatjuk-e magunkat a
súlyos természeti csapások ellen? – Állami kárenyhítés, piaci
biztosítások, krízisbiztosítás a mezőgazdaságban
Moderátor: Lámfalusi Ibolya, igazgatóhelyettes, Agrárközgazdasági Intézet
Beszélgetés résztvevői:
Baranyi Szabolcs, mezőgazdasági üzleti igazgató, Groupama Biztosító Zrt.
Cseszlai István, ügyvezető, NAK Biztosításközvetítő Kft.
Hajgató Szilveszter, régióvezető, agrárbiztosítási szakértő, Hungarikum Alkusz
cégcsoport
Juhász Anikó, helyettes államtitkár, Agrárminisztérium
Sándorfy András, ügyvezető igazgató, Marton Genetics

IV. szekció: Földindulás a mezőgazdaságban

Földindulásszerű változásokat idéz elő az általános világpiaci árrobbanás, amely
a hazai földpiaci viszonyokra is hatással van. Nem csak a földárak további
növekedése valószínűsíthető, hanem meglódulhatnak a gazdálkodóknak komoly
terhet okozó földbérleti díjak is. Az ősszel várhatóan újabb földügyi szabályozási
módosítási csomag kerül az Országgyűlés elé, a kormány pedig egy hatalmas,
300 milliárd forintos állami földértékesítési programot készíthet elő, amelyet
2023-ban hajtanának végre. A szekció a hazai földpiacot és földhasználatot
érintő legfontosabb változásokat tekinti át, amelyek valamennyi földet művelő
gazdálkodó tevékenységeit érinthetik.
- Hogyan hat az általános világpiaci árrobbanás a magyar földpiacra?
- Elszabadulhatnak-e a hektáronkénti földbérleti díjak?
- Milyen új változások léphetnek életbe a földtulajdonlásban és a
földhasználatban?
- Kik vásárolhatnak földeket a 300 milliárd forintos újabb állami földértékesítési
programban?
Moderátor: Cseszlai István, ügyvezető, NAK Biztosításközvetítő Kft.

12:40 - 12:55 Birtokpolitikai aktualitások - A hazai földszabályozás
legfontosabb változásai
Előadó:
Andréka Tamás, államtitkár, Agrárminisztérium

12:55 - 13:40 Kerekasztal-beszélgetés: Elképesztő változások a magyar
földpiacon – Újabb százmilliárdos állami földeladások,
elszálló földbérleti díjak, száguldó földárak
Moderátor: Cseszlai István, ügyvezető, NAK Biztosításközvetítő Kft.
Beszélgetés résztvevői:
Andréka Tamás, államtitkár, Agrárminisztérium
Cseh Tibor András, megbízott főtitkár, MAGOSZ
Rozsi József, ügyvezető igazgató, Agro-Sükösd Kft.

Záróebéd

