SOMOGYI Norbert
Szeged, 1967. július 27., nős, egy gyermek édesapja
állandó lakcím: 6763 SZATYMAZ, Jókai utca 23.,
telefon:+36-62-283696, +36 30 5935177
e-mail: somogyin@invitel.hu

Szakmai életút
__________________________________________________________________________________________

2018. október 1-től tudományos és technológiai szakattasé Magyarország párizsi nagykövetségén
a magyar-francia tudományos és technológiai kapcsolatok erősítése
a francia K+F szektor elemzése, a magyar politikai és szakmai szféra tájékoztatása, egyetemi és
kutatóintézeti kapcsolatok szélesítése, erősítése
a francia és magyar szak-államigazgatás közötti kapcsolattartás,
egyes multilaterális fejlesztési célú agrárkutatási együttműködések és nemzetközi szervezetek
figyelemmel kísérése, különös tekintettel az Európai Űrügynökségre (ESA) és a CGIAR-ra,
regionális szakattaséként a marokkói, algériai és tunéziai TéT-kapcsolatok kezelése
2018. június-2018. szeptember Agrárminisztérium, agrárágazati referens, fölkészülő diplomata
2018. június- NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály, tudományos főmunkatárs
- projektvezető a HUSRB/1602/41/0214 Competitive sustainability of agricultural enterprises
through the development of new products with added value based on alternative plant
(CORNUCOPIA) magyar-szerb határon átnyúló projektben (2018-2020)
- a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megvalósítandó agrár K+F mikroprojektek (20) tervezése, koordinálása
2018. április-2018. június a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatói tanácsadója:
kapcsolatépítés kutatócsoportok és intézmények szintjén, prioritások meghatározása, rövid-,
közép- és hosszú távú tervezés.
2018. március- Főiskolai docens a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán
2014. november-2018. március a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ általános
főigazgató-helyettese, ezen belül kiemelten a nemzetközi ügyek felelőse, 2016. augusztus2017. január között megbízott főigazgató, 2017. augusztusától stratégiai főigazgató-helyettes:
nemzetközi kapcsolatok irányítása, intézményi kutatási stratégia tervezése, pályáztati
ügyek menedzselése, a főigazgató általános helyettesítése szükség szerint
- a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával megvalósított agrár K+F mikroprojektek (30) tervezése, koordinálása és egyes projektek megvalósítása (ez utóbbiak esetén a
célországok: Algéria, Marokkó, Tunézia, Kolumbia, Ecuador, Argentína)
- projektvezető a Földművelésügyi Minisztérium és a NAIK finanszírozásával folyó
„Klímaváltozás lehetséges káros hatásainak mérséklése, alkalmazkodóképesség növelése az
agráriumban” többéves projektben (2015-2018)
- nemzeti képviselő a Biodiversa3 ERA-Net programban (2014-től folyamatos)
- képviselő és koordinátor a Wheat Initiative nemzetközi búzakutatási konzorciumban (2014-től)
2014. június 1-október 31. Kutatási referens a Földművelésügyi Minisztérium Mezőgazdasági
Főosztályának Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Osztályán.
- kétoldalú és multilaterális nemzetközi együttműködések kezelése (CGIAR, Wheat Initiative,
egyes uniós programok, mint pl. ERA-Net),
- a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központtal kapcsolatos ügyek menedzselése,
- egyéb, nemzeti szintű K+F ügyintézés és kapcsolattartás az agrárkutatásban érintett más
szereplőkkel (pl. MTA, Nemzeti Agrárkamara, szakmai szervezetek, vállalatok).
2013. február-2014. május 31. Mezőgazdasági attasé a párizsi magyar nagykövetségen
2010. október-2013. január Egy személyben tudományos és technológiai, valamint mezőgazdasági
attasé a párizsi magyar nagykövetségen
2007- Tudományos és Technológiai attasé a párizsi magyar magykövetségen – tevékenysége:
a magyar-francia tudományos és technológiai kapcsolatok erősítése
a francia K+F szektor elemzése, a magyar politikai és szakmai szféra tájékoztatása,

a francia és magyar szak-államigazgatás közötti kapcsolattartás,
Magyarország delegáltja (2011. óta) az Európai Űrkutatási Ügynökségnél (ESA)
egyes multilaterális fejlesztési célú agrárkutatási együttműködések és nemzetközi szervezetek
figyelemmel kísérése, különös tekintettel a CGIAR-ra
2006- Címzetes főiskolai docens és óraadó a Károly Róbert Főiskola Kertészeti Tanszékén
2005-2007 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Oktatási és Kutatási Főosztály,
főtanácsos, K+F referens (2006. augusztus 1-től Természeti Erőforrások Főo.)
A kutatási stratégiával, intézményhálózat-átalakítással kapcsolatos kérdések, nemzetközi ügyek
(INRA) és a francia-magyar szakoktatási egyezmény kezelése, képviselet különböző nemzetközi
szervezetnél (SCAR, CGIAR), K+F fórumokon (INNOVACT) és szakmai rendezvényeken,
Kapcsolattartó a TéT Alapítvánnyal (koordinációs és bírálói feladatok minden relációban)
2001-2005 Mezőgazdasági attasé a MK párizsi nagykövetségén – tevékenysége:
Franciaország mezőgazdasági politikájának és a KAP erre gyakorolt hatásának követése,
a francia mezőgazdaság belső hatások (pl. a gazdálkodók gazdasági helyzete) és külső tényezők
(pl. WTO- és MERCOSUR-tárgyalások) függvényében történő fejlődésének elemzése,
kapcsolatteremtés a francia és magyar agrárgazdasági szféra, a szakmai és érdekképviseleti
szervezetek, kutatóhelyek, gazdálkodók között,
a francia és magyar szak-államigazgatás közötti kapcsolattartás,
a magyar KKV-k piaci pozíciónak javítása a francia piacon,
a francia szakmai szervezetek és érdekképviseletek felkérésére előadások tartása a magyar
mezőgazdaságról és élelmiszer-iparról,
a francia mezőgazdasággal, élelmiszer-iparral és mezőgazdasági kutatással kapcsolatos
ismeretterjesztő cikkek publikálása a magyar mezőgazdasági szaksajtóban,
a magyar szakemberek, kutatók, gazdálkodók, illetve hivatalos delegációk franciaországi
útjainak előkészítése.
2000 Az FVM Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya munkatársa
- felkészülés a szakdiplomáciai posztra
1992-1994. Júliusban magyarországi hibridkukorica-vetőmag szaporítások címerezési munkálatainak
ellenőrzése a Coop de Pau részére, összesen kb. 1500 ha területen.
1991 Fűszerpaprika-nemesítő és vetőmagtermesztő a Zöldségtermesztési Kutató Intézetben
szegedi osztályán, ill. ennek jogutódja, a Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Kht munkatársa
Feladatok:
szabadelvirágzású és hibrid fajták nemesítése (lásd az ezzel kapcsolatos publikációkat a
mellékletben, a nemesítői tevékenység a munkahelyváltás ellenére folyamatos),
a vetőmag-előállítás felügyelete,
a fűszerpaprika mennyiségi és minőségi terméshozamával kapcsolatos agrotechnikai kísérletek
beállítása és elemzése,
a spanyolországi Extremadura tartomány Mezőgazdasági Kutatóintézetével (Guadajira), a
portugáliai Nemzeti Mezőgazdasági Kutatóintézet Oeiras-i állomásával, a lisszaboni
Agrártudományi Karral, az INRA Avignon-Montfavet-i (Franciaország) állomásával és a
University of Sydney (Ausztália) növénynemesítő intézetével való kapcsolat felelőse
a szakmai gyakorlatra érkező hallgatók kiválasztása és munkájuk felügyelete.
Megvalósított programok:
akkreditált szakértő a PHARE-HU 9606-02-01-32 projektben (paprika és biotechnológia)
részvétel a paprika genetikai térképének bővítésében az INRA Avignon-Montfavet-i állomásán
12 hónapos poszt-doktori ösztöndíj segítségével 1997-ben a francia kormány és a Széchenyi
István Ösztöndíj Alapítvány támogatásával
a magyar-spanyol fűszerpaprika kutatási TéT-együttműködés magyar témavezetője –
spanyolországi tanulmányutak 1996-97-ben (Extremadura tartomány), MÖB-ösztöndíjas
ugyanebben a témában
egy hónapos MÖB-ösztöndíj Portugáliában a Bragança-i politechnikai főiskolán: a környezeti
tényezők különböző növénykultúrákra gyakorolt hatásának tanulmányozása,
-
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közreműködés a magyar fűszerpaprikákkal kapcsolatos agrotechnikai kísérletek beállításában
Ausztráliában a University of Sydney Növénynemesítési Intézete és az ASAS szaktanácsadó kft
közös projektjében, melynek vezetője Derera Miklós professzor; 1998/99-ben négy hónapos
vendégkutatói ösztöndíj a RIRDC támogatásával, 2002/03-ban egy hónapos vendégkutatói út
az egyetem kutatóállomásán (PBI, Cobbitty, NSW).
portugál-magyar fajtakísérlet beállítása magyar és portugál termőhelyeken TéT-bilat program
keretében, magyar témafelelős, projektvezető. Egy hónapos MÖB-ösztöndíj az Instituto
Supérieur de Agronomia-n (Lisszabon) és az ENA Oeiras-i intézetében 2000-ben.
kéthetes MÖB-ösztöndíj a La Coruna-i Egyetemen a „Padrón” (Capsicum sp) paprika-fajta
tanulmányozására Galíciában (Spanyolország),
két államilag elismert fűszerpaprika fajtában (Rubin, Kármin, 2001.) és három fűszerpaprika
hibridben (Délibáb F1, Sláger F1, Bolero F1) társnemesítő.
szakdolgozók szakmai irányítása

1989-1991. Júliusban magyarországi hibridkukorica-vetőmag szaporítások címerezési munkálatainak
ellenőrzése a PIONEER részére, összesen 1500 ha területen.
1989-1990. Kétszer két hónapos nyári gyakorlat a szatymazi Finn-Magyar Barátság MgTSz-ben
1986-1987. Első éves egyetemistaként a Gabonatermesztési Kutató Intézet dolgozója: búza-és
kukoricanemesítési feladatokban valamint agrotecnikai kísérletekben közreműködő
1985-1986. Állattenyésztési-állat-egészségőri gyakornok a Szegedi Szalámigyár és Húskombinátban

Képzettség
__________________________________________________________________________________________

2016- Doktorandusz a Pécsi Tudománnyegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában, téma: A
fejlesztési célú agrárkutatások szerepe az észak-afrikai térség élelmezés-biztonságának
javításában, ennek geopolitikai kihatásai a Földközi-tenger medencéjére és Közép-Európára
2010. A PhD-fokozat megszerzése a Pannon Egyetem Georgikon Kara Növénytermesztési és
Kertészeti Tudományok Doktori Iskolájában, a disszertáció címe: Hibrid fűszerpaprika
nemesítés és hajtatásos termesztéstechnológia, az oklevél minősítése „summa cum laude”
1998-2001. PhD-képzés (biotechnológia szakirány) a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
Karán. (Abszolutórium)
1995-1997 Növénygenetikus szakmérnöki képzés a gödöllői Agrártudományi Egyetemen
Téma: Egyes biotechnológiai módszerek alkalmazása a paprika nemesítésében.
Antherakultúra és RAPD-analízis.
1995. "Dr. Univ. Sc. Agr." cím a keszthelyi Georgikon Mg. Tud. Karon jó minősítéssel. A doktori
dolgozat címe: A környezeti tényezők hatása a fűszerpaprika (Capsicum annuum var. longum
L.) beltartalmi mutatóira
 a Magyar Hitel Bank Rt. alapította "A Magyar Tudományért Alapítvány" ösztöndíjasa (12 hó)
 a francia kormány ösztöndíjasa az École Supériere d’Agriculture de Purpan-on, (Toulouse), a
„Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalatok vezetése” masterkurzus hallgatója (részképzés)
1993-1994. Francia kormányösztöndíjas az École Supérieure d’Agriculture de Purpan-on (Toulouse,
Franciao.) 1993. november-1994. Április: agrár-ökonómia rész-mesterképzés
1987-1991. "PANNON" Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar ( nappali tagozat),
Keszthely (1986/87-ben az óvári kar első éves levelező tagozatos hallgatója) általános
agrármérnöki diploma „jó” (4,50) minősítéssel
Diplomadolgozat: Egy lehetséges új haszonnövény (Cucurbita foetidissima HBK) vizsgálata
 az Országos Környezettudományi Diákköri Konf. növ.term. szekció 3. díja (GATE) – 1990.
 a szarvasi OTDK növénytermesztési szekciójának nívódíja - 1991.
 a PATE-Georgikon Karának első díja (Keszthely) – 1991.
 a "Pro Agricultura Pannoniae" Alapítvány első díja – 1991.
 TEMPUS ösztöndíjas az École Supérieure d’Agriculture de Purpan-on (Toulouse, Franciao.)
1991. február-április.
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1985.

Érettségi jó minősítéssel (magyar nyelv és irodalom, matematika, biológia, kémia és
történelem tantárgyakból)

Teljes publikációs tevékenység:
- Folyóiratokban megjelent, illetve közlésre elfogadott közlemények:
- Tudományos folyóiratokban megjelent közlemények, konferencia-cikkek
- Könyvrészletek, egyéb tudományos kiadványok
- TDK- és diplomadolgozatok, doktori és szakmérnöki dolgozat
- Egyéb publikáció
- Szabadalmak, fajtaoltalmak

468
87
31
6
5
5

Nyelvismeret és informatikai háttér
__________________________________________________________________________________________

Magyar: anyanyelv;
Francia: külügyi szakanyaggal bővített „C” típusú felsőfokú állami nyelvvizsga valamint a
mezőgazdasági-kutatói szaknyelv ismerete,
Orosz: alapfokú „C” típusú állami nyelvvizsga;
Angol: TELC B1 nyelvvizsga (alap „C”)
Informatikai ismeretek: Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer, Outlook, GroupWise

Egyéb szakmai tevékenység, hobbi
__________________________________________________________________________________________

Az Agrofórum mezőgazdasági folyóirat szerkesztőbizottságának tagja
Az International Society for Horticultural Sciences (ISHS) tagja
A Magyar Növénynemesítők Egyesületének tagja
Fényképezés

Kitüntetések
__________________________________________________________________________________________

A Francia Köztársaság Nemzeti Érdemrendjének lovagi fokozata (chevalier de l’Ordre National du
Mérite)
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