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Szervező: Földművelésügyi Minisztérium és az EU Agrárkutatási Állandó Bizottsága (SCAR) a 

CASA Horizont 2020 projekt támogatásával.  

Résztvevők: a mellékletben. Az Európai Bizottság, osztrák, német és holland minisztériumi 

szakreferensek, valamint a következő öt érdekelt tárca képviselete volt jelen: Földművelésügyi 

Minisztérium, Belügyminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Miniszterelnökség és a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, Külgazdasági és Külügyminisztérium.  

 

A mezőgazdaság, az erdészet, az akvakultúra és az ezekhez kapcsolódó szerves hulladék, a 

biomassza erőforrásaink hatékony élelmiszer és nem-élelmiszer célú felhasználása nagyfokú 

szervezést igényel, elsősorban a kutatás-fejlesztés és innovatív megoldások mentén, melynek 

sikerességéhez elengedhetetlen a kormányzati szerepvállalás. 

A konferencia fő célként arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy ez a terület a jövőben széles körű, 

ágazatok közti együttműködést és együttgondolkodást igényel, a biomassza-alapú gazdaságot egy 

horizontális jellegű stratégiai ágazatként érdemes kezelni. Ez elsősorban az Unió Kutatási és 

Innovációs Keretprogramjának jobb kihasználását eredményezheti, ugyanakkor a magyar nemzeti 

álláspont megköveteli a koherens ágazati politikák kialakítását, amelyhez a koordináció 

feltételeinek megteremtése szükséges.  

A különböző minisztériumok középvezetői és szakértői, valamint az uniós Állandó Bizottság 

SCAR munkacsoport tagok ültek össze azzal a céllal, hogy elinduljon az ágazatok közötti 
kormányzati szakmai együttműködés a biomassza-alapú gazdaság területén.  

Liutauras Guobys, az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatóságának munkatársa bemutatta az EU 

szintű törekvéseket, valamint a közös stratégiában rejlő lehetőségeket. Csuzdi Szonja, a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főosztályvezetője ismertette a Horizont 2020 

Programbizottság szerepét a biomassza-alapú gazdaság uniós prioritásainak meghatározásában. 

Dr. Kovács Barna, Magyarország EU Melletti Állandó Képviseletének tanácsosa előadásában a 

BIOEAST közép- és kelet-európai kezdeményezés bemutatásán keresztül szintén felhívta a 

figyelmet arra, hogy nagy szükség van a nemzeti stratégia és akcióterv kidolgozására, valamint a 

régiós szintű stratégiai építkezését is meg kell kezdenünk, ahhoz, hogy sikeresek lehessünk az 

kutatási és innovációs alapok lehívásában.  

A különböző területeken működő SCAR stratégiai munkacsoportok magyar és külföldi tagjai 

bemutatták a csoportok tevékenységeit, kihangsúlyozva azt, hogy ahhoz, hogy az uniós 

érdekérvényesítésben - különös tekintettel az Európai Unió 2020 utáni kutatási és innovációs 

keretprogramjában - eredményesek legyünk, szükséges és elengedhetetlen a nemzeti, több tárca 
általi szerepvállalásunk erősítése az olyan szervezetek tevékenységeiben, mint a SCAR. 

A konferencia második felében hazai szereplők mutatták be jó példákon keresztül, hogy kutatásra 

és innovációra alapozott együttműködések keretében, hogyan kezdték meg a gyakorlatban a 
biomassza-alapú gazdaság építését. 

Dr. Feldman Zsolt, az egyeztetés kezdeményező Földművelésügyi Minisztérium helyettes 

államtitkára kiemelte a kutatás-fejlesztés fontosságát, valamint, hogy az FM a biomassza mint 

alapanyag biztosításáért való felelősségéből  fakadó vezető szerepét fent szándékozik tartani. 

Kérte, hogy a felhasználási szakterületek fogalmazzák meg az ehhez kapcsolódó, őket érintő fő 

irányokat és célokat, amelyekkel hozzájárulnak a kutatási prioritások kidolgozásához és 

amelyeket döntéshozói szinten is képesek képviselni. Kiemelte, hogy elemi érdekünk, hogy ezt a 

típusú gondolkodást tovább vigyük és a jövőben is számít a tárcák együttműködésére az újabb 

lépések megtételében. 


