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SCAR idővonal 

1974: Komitológiai testület (Regulation (EEC) No 1728/74 of the 
Council of 27 June 1974) 

2005: Tanács által felülvizsgált mandátum  

2012: A SCAR hatáskörének szélesítése  



A kezdetek    …1974 

Regulation (EEC) No 1728/74 of the Council of 27 June 1974 on the 
coordination of agricultural research  
 

„Az általános tudomány és a technológia politika területén a Bizottság és az érintett 
testületek által kidolgozott együttműködés fejlesztésének legmegfelelőbb módja 
egy olyan bizottság létrehozása, amely a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a 
Bizottság képviselője, amely hasznos segítséget nyújthat és tanácsot adhat a 
Bizottság számára a mezőgazdaságban végzett kutatás összehangolása terén 
ráruházott feladatok végrehajtásában „ 

 

Célja: a Bizottság és a tagországok munkájának könnyítése, a tagországok közötti 
kutatási programok összehangolása, koordinálása és ahol lehet közös programok 
indítása, az integrált Európai Kutatási Térség kialakítása. 



Az “Új SCAR” …2005-től 

• Bizottság titkársága átkerül a Mezőgazdasági Főigazgatóságtól a 
Kutatási Főigazgatóságra 

• Holland kezdeményezésre Tanácsi határozatban felülvizsgálják a 
mandátumot főleg az új tagországok csatlakozásának fényében 

• A hangsúly a mezőgazdasági termelést támogató kutatásokból a 
többfunkciós, fenntartható mezőgazdaságot támogató kutatásra, „a 
farmtól a villáig” megközelítésre támaszkodott, figyelembe véve a 
szélesebb környezeti és társadalmi kérdéseket 

• Létrejött egy plenárist előkészítő Munkacsoport (jelenleg Steering 
Group)  

• Létrehozták a SCAR Előretekintési mechanizmusát (SCAR Foresight 
Exercise) 



A SCAR hatáskörének szélesítése …2012-től 

Megjelenő új hatáskörök: 

 

• Erdő 

• Halászat és akvakultúra (főleg tenger és 
óceán) 

• Az élelmiszer rendszerek 

• Nem-élelmiszer célú alapanyag felhasználás 
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SCAR-nak jelenleg 37 ország a tagja 

 

 EU tagországok 

o Minisztériumok (főként mezőgazdasági és kutatási) vagy 

o (Finanszírozó) Szervezetek: Kutatási Tanácsok  

Megfigyelők: Tagjelölt és társult országok (az EU K+I Keretprogram 
szabályai szerint) 

 Európai Bizottság (titkárság, titkár és elnök: DG RTD, hallgatólagos 
megegyezéssel a DG AGRI) 

SCAR összetétel 
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SCAR Structure  

Minden SCAR csoport önállóan 
dolgozik, de végső soron a 

félévente ülésező SCAR Plenáris 
dönt az eredményekről és a 

további lépésekről. 



SCAR Steering Group:  A SCAR motorja, támogatja a tervezést, előkészíti és kivitelezi a 

megszavazott és elfogadott tevékenységeket 

SCAR Strategic Working Groups:  a szélesebb értelemben vett K+I stratégiai prioritásokon dolgozik 

ugyanakkor fokuszált tematika szerint, könnyítve a  Steering Csoport és a Plenáris munkáját 

• European Agricultural Research towards greater impact on Global Challenges (ARCH) 

• Agriculture Knowledge and Innovation Systems (AKIS) 

• Bioeconomy 

• HAL (FISH) 

• Élelmiszer Rendszerek (FOOD SYSTEMS) 

• Erdő (FOREST) 

SCAR Collaborative Working Groups: specifikus közös érdeket szolgáló szűkebb témakört taglal, 

célja a tagországok azonos témájú kutatási programjainak összehangolása a kutatás finanszírozok 

szempontjából 

Állatjólét és Egészség 

Fenntartható Állattenyésztés 

SCAR Steering Group, Strategic and Collaborative Working groups 
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SCAR Fontosabb tevékenységi körök 

Better coordination of agricultural research in Europe 
Integrated European Research Area 
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SCAR Fontosabb szerepkörök 

1. A tagországok közötti kutatási programok összehangolása, koordinálása és ahol 

lehet közös programok indítása 

2. Előterjeszt és megállapodik (a PC-vel együtt) az ERA-NET (tagországok közös 

finanszírozása az EU-val)  témák prioritási listájáról 

3. Éves konferenciát szervez a kulcsfontosságú témákról 

4. Témafejlesztés és felvetés a HORIZON 2020 munkaprogramokban 

5. EU politikák áttekintése és véleményezése, pl.:  

• Bioeconomy Stratégia átvilágítása 

• FOOD2030,  

• Közös Agrár Politika  

• Közös Halászati Politika 

• Erdő Stratégia 

• Az EU kutatási keretprogramról szóló egyeztetéshez véleményt ad 



Food Systems 



European Agriculture/Bioeconomy coordination (funder) landscape 

2005 - 2017 



Current and completed CWGs leading to ERA-Nets 

Collaborative Working Group Resulting ERA-Net or other collaborative mechanism 

IPM for reduction of pesticide risks and use ERA-Net C-IPM 

Forest value chain in the light of climate change ERA-Net SUMFOREST 

Sustainable Food production for wealth, welfare and 

health 

ERA-Net SUSFOOD 

Risk research on GMOs CSA prep action PreSto GMO 

Coordinated research agenda for EU rural policy ERA-Net RURAGRI 

Agriculture and Sustainable Development ERA-Net RURAGRI 

ICT and robotics in agri-food industries ERA-Net ICT-Agri 

Mediterranean agriculture ERA-Net ARIMNET 

Animal Health and Welfare (on-going) ERA-Nets EMIDA and ANIWHA; CSA STAR-IDAZ; CSA 

IRC Animal Health 

Sustainable Animal Production (on-going) ERA-Net SUSAN 
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SCAR Érdekérvényesítés 

• Paradigmaváltás az agrárkutatásban: kihívások megoldása, innováció alkalmazhatósága 
 Kevés a szűk körű ágazati alapkutatás,  

 Biomassza-alapú gazdaság, körkörös gazdaság, fenntarthatóság, ellenálló képesség 

 Többszereplős, ágazatközi megközelítések  

• A tagországok K+I finanszírozó testületei és a Bizottság közös egyeztető fóruma 
 Az EU K+I Keretprogramjára és annak többéves munkaprogramjára direkt hatással van 

 Az érdekérvényesítés azon pontja, amely a másodrendű joganyag előkészítésére lehet hatással  

• Hiteles tanácsadó testület az európai mezőgazdasági kutatás és innováció és tágabb értelemben 
vett biomassza-alapú gazdaság vonatkozásában 
 A tematikus munkacsoportokba egy országból több minisztérium is beülhet, vagy meg kell szervezni az 

egyeztetést nemzeti szinten, hogy az adott ágazati és ágazatközötti érdekeket képviseltessük  

 A növekvő számú CWG / SWG-ben és a csoportok közötti hatékony információáramlást lehetővé kell tenni 

 Az Előretekintés folyamatának fontos szerepe van. 

• Jelentős katalizátor a nemzeti kutatási programok koordinálásában és az Európai Kutatási Térség 
kialakításában 
 Sokkal többet lehet elérni a nemzeti kutatási programok összehangolásának javításával. Szinergiákat kell 

biztosítani pl. Közös Programozási Kezdeményezések keretében.  

 Az Előretekintési folyamatnak is szerepe van a kutatási menetrend meghatározásában. 
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Jelenlegi SCAR tagok 

SCAR Name Institute Position E-mail 

Plenary Meeting Ákos Kristóf  Ministry of Agriculture 
Deputy Head of 
Department akos.kristof@fm.gov.hu  

  Barna Kovács Permanent Representation diplomate barna.kovacs@mfa.gov.hu  

Steering Group Barna Kovács Permanent Representation diplomate barna.kovacs@mfa.gov.hu  

  Zsófia Kunya Ministry of Agriculture officer zsofia.kunya@fm.gov.hu 

SCAR AKIS Anikó Juhász  (co-chair) Reserach Institute of Agricultural Economics General director juhasz.aniko@aki.gov.hu 

  Tímea Reszkető  Chamber of Agriculture expert reszketo.timea@nak.hu 

SCAR Food systems dr. Andrea Győrffy  National Food Safety Office officer GyorffyAn@nebih.gov.hu 

  dr. Ákos Józwiak  National Food Safety Office Vice director JozwiakA@nebih.gov.hu 

  Viktória Szűcs  Chamber of Agriculture expert szucs.viktoria@nak.hu  

SCAR Fish Péter Lengyel  Ministry of Agriculture Head of unit peter.lengyel@fm.gov.hu 

  János Gábor  Ministry of Agriculture Head of department janos.gabor@fm.gov.hu 

SCAR Forest András Szepesi Ministry of Agriculture officer andras.szepesi@fm.gov.hu  

SCAR Bioeconomy  István Kulmány Reserach Institute of Agricultural Economics expert kulmany.istvan@aki.gov.hu  

  Márta Gergely  Chamber of Agriculture expert gergely.marta.julianna@nak.hu  

BIOECONOMY Panel Adrienn Somosné Nagy Chamber of Agriculture / Pilze-Nagy Ltd. CEO a.nagy@pleurotus.hu  
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