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Alta16nos r6sz

Nemzeti Agrirkutatisi 6s Innov6ci6s Kiizpont jogillSsa, hatflya 6s adatai

I. A NAIK jogf ll6sa

(l) Nemzeti Agr6rkutatdsi es Innov6ci6s Kdzpont (a tov6bbiakban: NAIK) a foldmtivelesi.igyi miniszter (a
tovdbbiakban: Miniszter) ir6nyit6sa alatt 6116, cin6ll6 jogi szem6lyis6ggel rendelkezci, orsz6gos hat6skciru
szerv.

(2) A NAIK az eloirinyzatai felett teljes jogkorrel rendelkezo kozponti k6lts6gvet6si szerv.

(3) A NAIK cdljair6l, feladatair6l a vid6kfejleszt6si Miniszter 6ltal ir6nyitott integr6lt agr6rkutat6 hiiozat
kialakit6s6r6l sz6l6 146712013. (VII. 24.) Korm. hatdrozat (a tov6bbiakban: 146712013. (Y11.24.)
Korm. hatixozat) 1. a) pontj6ban, tov6bbi az 6llam tulajdonriban 6llo egyes agrdrkutat6 gazdasdgi
t6rsas6gok 6llami feladatell6t6s6nak kozponti kolts6gvet6si szerv 6ltal torteno 6tvdtelerol sz6lo
38512013. (XI. 7.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: 38512013. (XI. 7.) Korm. rendelet ) l. g-ban
rigzitett c6l- 6s feladatrendszer racion6lis 6s hat6kony megval6sit6s6t szolgril6 rendelkezdse
szabiiyozza.

ll. Az SzMSz hatrilya

A Szervezeti es Mrik<iddsi Szab6lyzat (a tov6bbiakban SzMSz) betart6sa a NAIK szervezeti egys6geinek
valamennyi kcizalkamazottjdrads a NAIK feladatainak ell6t6s6ban kozremtikddo egy6b jogviszonyban 6l16
szemelyekre nezYe k6telez6 6rv6nyti. Az SzMSz a Miniszter 6ltali j6v6hagy6st kovetoen lep hatrllyba.

III. A NAIK adatai

(l) Megnevez6se: Nemzeti Agr6rkutat6si 6s Innoviici6s Kdzpont

(2) A megnevezds rcividitdse: NAIK

(3) Idegen nyelvii elnevez6sei:

Angol: National Agricultural Research and Innovation centre (NARIC)

(4) Szdkhelye: 2100 Gdd0ll6, Szent-Gydrgyi Albert u. 4. foldszint

Postacime: 2l0l Gdd6llo, Pf.: 4ll.
Hivatalos honlapj a: http ://www.naik.hu

(5) Alapit6s6nak idopontja: 1986.06.1 1.

(6) A NAIK alapit6 okirat6nak kelte ds sz6ma:2015.janu6r 23.IfPEll3lll2}l5.

(7) A Nemzeti Agr6rkutatilsi 6s Innov6ci6s Kdzpont ir6nyit6s6t ell6to szerv neve ds szdkhelye:
Fdldmriveldsi.igyi Minisztdrium, 1055 Budapest, Kossuth Lajos t6r 1 i.
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A NAIK szakmai rr:hnyiti.sdert a Miniszter felel. Az irinyit6si feladat ell6t6sedrt a Miniszt6rium
mindenkori hat6lyos SzMSz-e szerint kijel6lt szervezeti egys6ge felelos.

(8) Eloir6nyzatai felett teljesjogk<irrel rendelkezo, az eloirirnyzat felhaszn6l6si keretsz6mla sz6ma:

l 0032000-0 t7 43599-00000000

(9) SzSmla v ezetoje: Magyar Allamkincst6r

( I 0 ) Ad6 i g azgatbsi azono sit6 szirma: | 5 323 8 | 9 -2- | 3

(l l) A NAIK iilamhiutart6si szak6gazat szertnti besorol6sa:

7 21900 Egy6b termdszettudom6nyi, mriszaki kutat6s, fej lesztds

(12) A NAIK alaptev6kenys6geinek kormiinyzati funkci6 szerinti besorolisa:

a) 0l 4020 Biotechnol6giai alapkutat6s

b) 0 1 403 0 Term6szettudom6nyi, mriszaki alapkutat6s

c) 0 I 4040 T6rsadalomtudomiinyi, hum6n alapkutat6s

d) 0421 40 Genmegorz6s, fajtav6delem

e) 048010 Gazdas6gi iigyekkel kapcsolatos alkalmazott kutat6s 6s kisdrleti fejlesztes

f) 049020 K+F tev6kenys6gekhez kapcsol6d6 innoviici6

g) 054020 V6dett term6szeti tertiletek 6s term6szeti ert6kek bemutat6sa, megorz6se 6s fenntart6sa

h) 055010 Kdrnyezetv6delemmel kapcsolatos alkalmazott kutat6s 6s kis6rleti fejleszt6s

i) 075010 Eg6szs6gtiggyel kapcsolatos alkalmazott kutat6s 6s kisdrleti fejleszt6s

j) 0820 42 Konyvt6ri 6l lom6ny gy ar apitisa. nyi lv6ntart6sa

k) 083030 Egydb kiad6i tevekenys6g

l) 094210 Felsofokri oktat6s

(13) PIR tdrzssz6m: 323813

(14) AHTI azonosit6: 037118

(15) Illet6kess6ge, mukdd6si kore: orsz6gos

(16) Feladatai ell6t6s6nak forr6sa: kozponti koltsdgvet6si tiimogat6s,piiyinati forrSsok, saj6t bevdtelek,
itvett p6nzeszkdzdk.

(17) A kdlts6gvetesi szerv iilamhdztart6si szak6gazat szerinti besorol6sa: 721900 Egydb
termeszettudom6nyi, mriszaki kutat6s, fej leszt6s.

(18) Az int6zetek, iinrlll6 kutatisi osztilyok, valamint ezek szervezeti egys6gei, telephelyei:

a) NAIK Mezogazdas6gi Biotechnol6giai Kutat6intezet 2100 Gdddll6, Szent-Gyorgyi Albert u. 4.

b) NAIK Allatteny6szt6si, Takarm6nyoz6si 6s Hrisipari Kutat6intezet2053 Herceghalom, Gesztenyes [t
l.

c) NAIK Hal(tszatr Kutat6int6zet 5540 Szarvas, Anna-liget 8.

1. NAIK Iskolafoldi halast6rendszere 5540 Szarvas, Hrsz. 067
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d) NAIK Elelmiszertudomiinyi Kutat6intezet 1022 Budapest, Herman Ott6 ft 15.

e) NAIK Agr6rkornyezet-tudom6nyi Kutat6rntdzet 1022 Budapest, Herman Ott6 ft 15.

0 NAIK Mezogazdas6gi G6pesit6si Intdzet2lU} G6ddllo, Tessedik S6muel u. 4.

g) NAIK Szoleszeti ds Bordszati Kutatointezet 8261 Badacsonytomaj, R6mai iit l8l.

L NAIK Szoldszeti 6s Bor5szati Kutat6intezetBadacsonyi Kutat6 Allom6s 8261Badacsonytomaj,
R6mai [t l8l.

2. NAIK Sz6l6szeti 6s Bor6szati Kutat6int6zet Kecskemdti Kutat6 Allom6s 6000 Kecskemdt, Katona
Zsigmond u. 5.

h) NAIK 0ntdz6si esYizgazd6lkod6si On6ll6 Kutat6si Oszt6ly 5540 Szarvas, Anna-liget 8.

L NAIK OVff Kornyezetanalitikai Kozpont Vizsg6l6 Laborat6rium, 5561 Bdkdsszentandr6s Anna-
ligeti Lak6park 8. hrsz: 0153122

2. NAIK OVru Galambosi Rizskis6rleti Telep,5540 Szarvas hrsz:01351/3
3. NAIK OVru Lizimeter Telep,5540 Szarvas Anna-liget 8. hrsz: 01315
4. NAIK oVru Radiol6giai Teny6szkerr

i) NAIK Gytim<ilcstermeszt6si Kutat6intezet 1223 Budapest, Park u. 2.

l. NAIK Gytimdlcstermesztesi Kutat6int6zet Cegl6di Kutat6 Allom6s 2700 Cegled, Szolnoki ut 52.
2. NAIK Gyi.imolcstermeszt6si Kutat6intdzet Fertodi Kutat6 Allom6s 9435 Sarr6d, Kossuth Lajos u.

57.
3. NAIK Gytimolcstermeszt6si Kutat6int6zet Budat6t6nyi Kisdrleti Telep Allom6s 1223 Budapest,

Park u. 2.

4. NAIK Gyiimdlcstermesztdsi Kutat6int6zet Ujfeh6rt6i Kutat6 Allom6s 4244lJjfehdrt6,
Vadastag u. 2.

j) NAIK Erdeszeti Tudom6nyos Int6zet 9600 S6rvdr, V6rkeri.ilet u. 30/A.

l. NAIK Erd6szeti Tudomiinyos Int6zet Soproni Kis6rleti Allom6s 9400 Sopron, Papr6t 17.

2. NAIK Erd6szeti Tudom6nyos Int6zet Piisp6klad6nyi Kis6rleti Allom6s 4150 Ptispdkladiiny,
Farkassziget 3

3. NAIK Erddszeti Tudom6nyos Intdzet M6trafliredi Kis6rleti Allom6s 3232Mifiraftired, Hegyalja rit
18.

4. NAIK Erd6szeti Tudom6nyos Intezet Budapesti Kiserleti Allom6s 1023 Budapest, Frankel Le6 [t
l.

5. NAIK S6rv6ri Arbor6tum 9600 S6rvrir, V6rkeriilet 30/A.
6. NAIK Piispdkladanyi Arbor6tum 4150 Pi.ispokladdny, Farkassziget 3.

7. NAIK K6moni Arbordtum 9700 Szombathely, Szent Imre herceg u..84/b.

k) NAIK Zcildsdgtermesztdsi 0n6llo Kutat6si Osztitly 6300 Kalocsa, Obermayer ter 9.

1. NAIK Zoldsdgtermesztdsi 0n6l16 Kutatfsi Oszt6ly Kecskemdti Kutat66llom6s 6000 Kecskemet,
M6szoly Gyula u. 6.

2. NAIK Zdldsdgtermesztdsi Onall6 Kutatdsi Oszt6ly Kalocsai Kutatoallom6s 6300 Kalocsa,
Obermayer t6r 9.

3. NAIK Ziildsegtermesztdsi 0n6l16 Kutat6si Oszt6ly Szegedi Kutat66llomas 6728 Szeged,
Ki.iltertilet 7.

l) Ntivenytermesztdsi On6ll6 Kutat6si Oszt6ly 6726 Szeged, Als6kikcito sor 9.
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EIs6 r6sz

1. A NAIK alaptev6kenys6ge, alapfeladatai

1.1. A NAIK alaptev6kenys6ge

( I ) A NAIK a 1467 12013. (VIL 24.) Korm. hatirozat I . a) pontj6ban eloirtak, tov6bb6 az itllam tulajdon6ban
6116 egyes agr6rkutat6 gazdasl,git6rsas6gok 6llami feladatell6t6s6nak kozponti koltsdgvetdsi szerv 6ltal tort6no
6tv6teldrol sz6l6 38512013. (XI. 7.) Korm. rendelet alapj6n elj6r6, az agrixgazdas6gi ilgazat tertileteit 6tfog6
kutat6si, fejleszt6si 6s innov6ci6s tevdkenysegvegzes6re feljogositott szervezet, ktilcin<is tekintettel az alihbi
feladatokra:

a) ahazai mezogazdas6g genetikai sokfelesegdnek orzese, amezogazdas5gi termel6s genetikai eroforr6sainak
sz6lesitdse, folyamatos fejlesztdse, rij felhaszn6liisi lehetos6geinek kutat6sa, valamint a genetikai potenci6lt
hatdkonyan kihaszn6l6 termel6si elj6r6sok kidolgoz6sa;

b) a hasznosithat6 eredmenyek el6rdsdre ir6nyul6 celzottalapkutat6s , alkalmazott kutat6s 6s kisdrleti fejleszt6s
ce\a a meziSgazdasdgi novdnyek, 6llatok, modellorganizmusok 6s mikroorganizmusok vizsg6lata,
fej lesztdse 6s nemesit6se;

c) a biotechnologia teriilet6n vizsg6latok 6s szolg6ltat6sok vdgz6se hagyomdnyos 6s modem technikrlk 6s

m6dszerek alkalmaz5s6val 6s fejleszt6s6vel;

d) az agrdrtermel6s biol6giai h6tter6nek megismeres6re ir6nyul6 6lettani, genetikai, genomikai,
mikrobiol6giai 6s molekul6ris biol6giai kutat6sok, popul6ci6 szintri vizsg6latok;

e) haszondllatok tenydsztdse 6s takarm6nyozdsa ter6n alap- ds alkalmazott kutat6sok v6gzdse, fajtafenntart6si
kutat6sok;

f) a takarmitnyozits 6s takarm6ny-felhaszn6l6s rij, gazdas6gos m6dszereinek kidolgozdsa, itllattenyesztesi 6s
takarmrinygazd6lkod6si mtiszaki-fej leszt6si tevdkenyseg;

g) patog6nmentes szaporit6anyag-elo6llit6si eljSr6sok fejleszt6se, mikroszaporit6si technol6gidk kutat6sa,
tdrzsi.iltetvdnyek letesit6se es fenntart6sa, magas min6sdgri szaporit6anyagok el6Allit6s6hoz szi.iks6ges
h6ttdrfelt6telek biztosf tSsa;

h) a korszerii szaporit6si m6dszerek hat6konysitgti novelo szaporodiisbiol6giai kutat6sok h6zi6llatokban;

i) rij sz6nt6foldi, kert6szeti, erddszeti nov6nyfajok 6s fajt6k hazai termesztdstechnol6gi6j6nak kidolgoz6sa;

i) az agrdrtermel6s termdszeti 6s biologiai adotts6gaihoz illeszked6 koltsdghatdkony, kcirnyezetkim6lo
kert6szeti (szol6szeti), nciv6nytermesztdsi, erddszeti, haliszatr, 6llattenydsztesi termel6si technol6gi6k
kidolgoz6sa;

k) az erdok megorz6s6vel, tart6s fenntartSs6val, az erdok tribbc6hi funkci6i 6rvdnyesit{sevel 6s
hasznosft6s6val kapcsolatos kutat6sok;

l) a termdszeti erd6forriisok fenntarthat6 haszniilatdnak el6segitdse ds a megfjul6 energiaforr6sok
elterjeszt6se, felhasznilva az erdeszeti genetika 6s nemesit6s, az 6ko169ia, az erd,omtivel6s, az erd6vddelem
es erdeszeti okon6mia szaktertiletek ismeretan y agi*;
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m) azagrdrgazdas6g kornyezetterhel6sdnek csokkent6s6t szolg6l6 techno16giai aj6nl6sok kidolgoz6sa, a k6ros

emisszi6k m6rs6kl6s6re ir6nyul6 kutat6sok; az agriripart 6rinto, kotelezoen alkalmazand6 el6rheto legiobb

technik6khoz kapcsol6d6 termel6s-, feldolgoz6si-es tart6si technol6gi6k kidolgoz6sa, kutatdsa, fejlesztese;

n) a kornyezetre es az egdszsegre vesz6ly.t jelent6 anyagok (pl. nov6nyv6d6szer-maradv6nyok, toxinok stb.)

leboml6s6nak elosegit6s6re szolg6l6 megold6sok kutat6sa;

o) t6panyag-ell6t6si es trdgydzitsi rendszerek fejleszt6se, ktilonds tekintettel a talaj, valamint a felszini ds

felszin alatti vizek 6llapot6nak meg6v6s6ra;

p) viz- 6s energiatakar6kos ontoz6si megold6sok kutatdsa, a belvizek mezogazdas6gi kezeldsdnek vrzsgitlata

ds elemz6se,higtrdgya, szennyviz 6s egyeb folydkony halmaziilapotu hullad6k, melldkterm6k hasznosit6si

leheto se geinek tanulm 6ny ozisa;

q) alacsony beruh6z6si koltsdget ig6nylo termelorendszerek mtiszaki k6rd6seinek tanulm6nyozdsa;

r) a gdpi r6fordit6sok optimaliz6l6s6nak segit6se, a fajlagos energia-felhaszn6l6s csokkentdse;

s) energia-, viz- 6s nyersanyag-takardkos, korszeni feldolgoz6si technol6gi6k kutat6sa ds fejlesztdse,

alkalmazisuk e I 6 se gitd se ;

t) atalajiilapotot 6vo kornyezetbardt mrivel6sm6dok 6s termeszt6stechnol6gi6k kutat6sa, a g6pi talajterhel6s

m6rs6kl6s6re ir6nyul6 vizsg6latok v6gz6se;

u) az eghallatviitozirs hat6sainak elSrejelz6s6re es a kedvezotlen kovetkezm6nyek m6rsdkl6se ir6nyul6
kutat6sok vd grehajt6sa;

v) a megrijul6 energiaforr6sok szdles koru alkalmazdsdnak elomozditdsa. Energiatakar6kos elj5r6sok

kifejleszt6se;

w)korszerri analitikai m6dszerek fejleszt6se, ki.iloniis tekintettel az eredetvedelem, a szirmazitsellenorz6s, a

minos6gtanrisit6s, a kdrnyezetbiztons6g 6s a fogyaszt6v6delem igdnyeinek drvdnyesit6sehez. A minosdggel

kapcsolatos szempontrendszerek kidolgoz6sa;

x) a fogyasztoi igdnyekre, elv6rdsokra magas szintri vtiaszt nyujt6 exportk6pes termdkek fejlesztese. A
fo gyasztoi magatart6s kutat6sa;

y) szakmai kiadv6nyok, szakkcinyvek k6szitdse;

z) a hazai alapanyagokra dpiilo, biztons6gos, a lakoss6g eg6szs6ges t6pl6lkoz6s6t segito, kedvezo 6r-

6rt6kar6nyri 6lelmiszerek elo6llit6s6t t6mogat6 kutat6sok vegzese, innovativ megold6sok kifejleszt6se 6s

kip16b616sa.

L helyi termel6k 6ltal alkalmazhat6 is alkalmazhato dlelmiszer-feldolgoz6si megold6sok kidolgoz6sa;

2. a hazar bordszat fej lod6s6t segito alkalmazott kutat6sok;
3. a friss fogyaszt6sri term6kek 6s feldolgozott dlelmiszerek egeszs6gi 6llapotra val6 hat6s6nak

el6rejelz6s6t segit6 vizsg6latok , tirpliikozitssal kapcsolatos kutat6sok;
4. az alkalmazott adal6k- 6s kieg6szitb anyagok 6lelmiszerekben, takarm6nyokban val6 csokkentes6re

ir6nyulo kutat6sok;
5. magas minos6gu 6llati term6kek elo6llft6s6ra alkalmas takarm6nyoz6si m6dszerek kutat6sa, beltartalmi

drtekek befo ly6sol6s6ra i r6nyul6 ki s6rletek ve grehaj t6sa;

6. szaktan6csaddsi szolg6ltat6sok nyrijt6sa, szolgiitatitsi c6hi laborat6riumi vizsgSlatok vdgzdse;

7. oktat5si es kdpz6si tev6kenys6gben val6 kozremrikodds, szakmai bemutat6k 6s t6jekoztatok
szervez6se;

8. a jogalkotdst 6s a szabiiyozdst segito elemz6sek, hat6svizsg6latok elv6gzese, hat6stanulm6nyok
kdszitese;
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9. az ilgazati ir6nyit6st, dont6shozatalt t6mogato szakmai adatb6zisok kezeldse, termohelyi kataszterek

vezetds6ben val6 kozremrikod6s;

10. a NAIK kezel6seben levo k6moni, s6rv6ri 6s ptispoklad6nyi arboretumok kezel6se 6s fenntartasa, a

term6szeti 6rt6keik megorz6se, fej leszt6se 6s bemutat6sa;

ll. a lakoss6g eg6szs6gi 6llapotdnak javul6s6t elSsegito funkcion6lis 6lelmiszerek, ill. elelmiszer-

al apanyagok e16 6l I it6s itr a szol gii6 techno 1o gi 6k ki fej le s ztese ;

12. a viddkfejlesztdsi Miniszter iitalninyitott integr6lt agr6rkutat6hitlozatkialakit6s6r6l szolo 146712013.

(VIL 24.) Korm. hatirozat Lb) pontja alapjdn az Magyar Kertdszeti Szaporit6anyag Nonprofit Kft.
(kor6bbi nevdn: Ujfeh6rt6i Gyiim<ilcstermeszt6si Kutat6 6s Szaktan6csad6 Nonprofit Kozhasznri Kft.),

Ujf'eh6rt6; Gabonakutat6 Nonprofit Kft., Szeged; Zdldsdgtermeszt6si Kutat6 Intezet Zrt., Kecskem6t

6s Magyar Tejgazdasitgi Kisdrleti Int6zet Kft., Mosonmagyarovdr 6llami agr6r-elelmiszeripari

kutat6int6zetek vonatkoz6s6ban az iilami vagyonr6l sz6l6 2001. 6vi CVI. torvdny (a tov6bbiakban:

Vtv.) 3. g (3) 6s (5) bekezd6se alapjdn aftbizott 6llami vagyon felettaz 6llam nevdben, aMagyar
Nemzeti Vagyonkezelo Zrt-vel kdtdtt szerzodds alapj6n az itllamot megilleto tulajdonosi (tags6gi,

r6szvdnyesi, stb.) jogokat gyakorolja, azirdnyitirsi feladat ell6t6s6ra Miniszterium mindenkori hat6lyos

SZMSZ-e szerint kijelolt szervezeti egys6g ir6nymutat6sa alapj6n.

1.2. A NAIK alapfeladatai

(1) a) Az tntezmeny a magyar agrtrgazdas6g versenyk6pess6g6nek novel6set ds fenntarthato fejloddset

elosegito - gyakorlatorient6lt, celzott alap, alapoz6 kutatdsokat 6s alkalmazott kutatds-fejleszt6si 6s

innov6ci6s programokat dolgoz ki 6s hajt v6gre; elsaj6titja 6s alkalmazza a korszerti kutat6si

m6dszereket, technik6kat 6s t6mogatja ezek elterjesztds6t; feladata a kutat6k, oktat6k, hallgatok 6s

mezogazdas6gi szakemberek korszeru ismeretekkel tortdno megismertet6se, tov6bbkepzese 6s oktat6sa;

b) Elemzi 6s 6rtdkeli a termel6si folyamatok 6s a kornyezet kapcsolatrendszer6t, ki.ilonos tekintettel a

klimav6ltoz6sb6l eredo hat6sokra;

c) Rdszt yesz a gazdasdgi haszon6llatok korszeru ds versenykdpes teny6szt6s6vel, ill. takarm6nyozitsixal
kapcsolatos rij tudom6nyos ismeretek szdlesebb korben t<jrteno elterjesztes6ben ds az eredm6nyek

megismertetds6ben; a legirjabb biol6giai, dlettani 6s 6llatteny6szt6si ismereteket szolg6ltatja, l6pdst

tartva az agrixtldom6ny nemzetkdzi fejlod6s6vel, elosegitve az eredm6nyek be6ptil6set a hazai
gazd6lkod6i gyakorlatba es az oktat6sba, hasznos ismereteket szolg6ltatva az itgazat fejlodds6hez;

d) Rdszt vesz a biologiai alapok kutat6s6ban, fenntart6s6ban 6s fejleszt6s6ben, kiiloncis tekintettel ahazai
genetikai eroforr6sokra;

e) Ellenorz6si m6dszereket dolgoz ki, kiilcin<js tekintettel alapanyagok 6s 6lelmiszerek eredetdnek 6s

mino s6 g6n ek v izs giiatix a;

f) Tartamkis6rleteket hajt v6gre, monitoring-rendszereket mrikodtet, adatbfnisokat tart fent;

g) Szakmai szeryezetekkel egytittmrikddve szaktan6csad6si 6s ismeretterjeszt6si tev6kenysdggel segiti a
korszeni termeldsi elj 6r6sok elterj eddsdt 6s alkalma zdsifi.;

h) Szakmai t6mogat6st biztosit az agrirr-elelmiszeripari k6pzdst, oktat6st vegzohazai tntezm6nyek reszerc;

i) Kapcsolatot tart fenn hazai, ktilfdldi 6s nemzetkdzi t6rsintezm6nyekkel, ktiloncisen a Magyar
Tudom6nyos Akaddmia kutat6intdzeteivel, felsooktat6si int6zm6nyekkel ds az Eur6pai Uni6
tudom6nyos szervezeteivel ;

j) Segiti ahazai lakoss6g kor6ben azegeszseges t6pl6lkoz6s elterjed6s6t.

(2) A NAIK nyilv6ntartja es a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint kezeli azokat a szem6lyes 6s ktildnleges
adatokat, amelyek:
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a) az tntezm6ny rendeltetd s szeni mrikd dd s6hez,

b) a kutat6s-fejlesztds 6s innov6ci6, k6pz6s 6s az informatikai fejlesztds megszervezesehez,

c) a munk6ltatoi jogok gyakorl6s6hoz, illetve a kozalkalmazottak jogainak gyakorl6s6hoz 6s

kdtelezetts6 geik telj esit6s6hez,

d) a .jogszab6lyokban, belso szabtiyzatokban meghat6rozott munkav6llaloi jogosults6gok

megdllapit6 sirhoz, elbir6l6s6h oz es tgazolilsithoz,

e) a jogszab6lyokban meghatdrozott nyilv6ntart6sok vezet6sdhez sztiks6gesek.

(3) A NAIK az alapfeladataihoz kapott elemi koltsdgvetdsi t6mogat6si forr6st azFM 6ltal j6v6hagyott KFI

projektekre 6s egy6b 6llami feladatokra haszn6lja fel.

Misodik r6sz

2. A NAIK szervezete

(l) A NAIK-ot forgazgat6 vezeti. A foigazgat6t piilyinat ritj6n 5 ev hatirozott idotartamra a Miniszter

nevezi ki 6s menti fel. A forgazgat6 felett a munkdltat6i jogokat a Miniszter gyakorolja.

(2) A forgazgato munk6j6t h6rom foigazgato-helyettes segiti, akik koztil a koordin6ci6s foigazgato-

helyettes a NAIK f(\igazgat6jinak 6ltal6nos helyettese. A forgazgato-helyettesek hat6skortik

gyakorl6s6 ert a foigazgat6nak tartoznak feleloss6ggel.

(3) A koordin6ci6s foigazgat6-helyettest 6s a stratdgiai forgazgato-helyettest legfeljebb 5 ev hat6rozott

idotartamra - a Miniszter elozetes egyetertes6vel - a foigazgato nevezi ki 6s menti fel. A foigazgato-
helyettesek felett a munk6ltat6i jogokat a foigazgat6 gyakorolja.

(4) A gazdaslgi foigazgato-helyettest a foigazgat6 javaslat6ra, piiyinat irtj6n, 5 (60 6v hatdrozott

id6tartamra a Miniszter nevezi ki 6s menti fel. A gazdasdgi foigazgato-helyettes felett a munk6ltatoi
jogokat - a kinevez6s 6s a felment6s kiv6tel6vel - afoigazgato gyakorolja.

(5) A NAIK azirinyititsi, koordin6ci6s 6s funkcion6lis feladatokat ell6to kdzponti szervezeti egys6gekbol,
az alapfeladatokat ell6to on6llo szervezeti egys6gekbol, valamint a szolg6ltat6si es fenntart6si
feladatokat el l6to szerv ezeti e gyse gekbo I 6ll.

(6) A NAIK kozponti szervezeti egysdgei, melyek a foigazgat6 kozvetlen ir6nyit6sa alatt mukddnek a

kovetkez6k: titkars5g, belso ellenorzesi oszttly, hum6npolitikai oszt6ly, gazditlkod6si igazgat6s6g,

koordin6c i o s i gazgat6 s6g, strat6 gi ai rgazgato sitg.

(7) A kutat6s-fejlesztds-innov6ci6 (a tov6bbiakban: KFI) tevekenys6get folytat6 on6llo szervezetr
egysegeket a fotgazgato az intezetigazgatokon, valamint az oniilo kutat6si osztiiyvezetokrin kereszttil
ir6nyitja.

(8) Az 6n6ll6 szervezeti egys6geken beliil fooszt6lyok, oszt6lyok, kutat6si csoportok mrikddnek. A
fooszt6lyok 6l6n foosztillyvezetoi munkakort betolto vezetok 6llnak, az osztiiyokat oszt6lyvezeto, a
kutat6si csoportot c soportvez eto v ezeti.

(9) A Kozpont feladat 6s hat6skdrdben elj616 vezetok, egyeb munkakdrben foglalkoztatott munkavdllal6k,
kcizalkalmazotti jogviszony keretdben vdgzik munk6jukat, jog6ll6sukra a kozalkalmazottak jo96ll6s6r6l
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sz6lo 1992.evi XXXIII. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Kjt.) 23.$-a vonatkozik. A munkav6llal6k
munkaviszony6ra a munka tdrv6nykdnyv6r6l sz6l6 2012 6vi I. torv6ny rendelkez6sei azlinyadok.

2.1. A Yezet(ik

2.1.1. A NAIK f6igazgat6ja

(l) A fligazgato a Miniszter iriinyit6sa a\att, a vonatkoz6 jogszab6lyoknak es az alapit6 okiratban
foglaltaknak megfeleloen vezeti a NAIK-ot.

(2) A foigazgat6 sziks6g szerint, de dvente legaldbb egy alkalommal koteles besz6molni a Miniszternek a

NAIK tevdkenysegenek ell6t6s6r6l, illetve mtik6d6sdrol.

(3) A foigazgato feladatai:

a) Elkdszitesdrol gondoskodik 6s a Miniszterhez j6vithagydsra benyrijtja a

I. NAIK SZMSZ-E\
2. a NAIK 6ves kdltsegvetdsi terv6t es az 6ves kcilts6gvet6si besz6mol6j6t,
3. a NAIK munkaterv6t.

b) kialakftj a, vezeti 6s ellen6rzi a NAIK szervezetdt, biztositja a mtik6d6s feltdteleit, elemzi a feladatok
v6 grehaj t6s6val kap c so lato s szakm ai, gazdasitgi inform6c i 6kat ;

c) kialakitja a NAIK belso munkarendj6t es ktilso kapcsolatrendszeret;
d) kozvetleni.il vezeti a titk6rs6got, a belso ellen6rzdsi oszt6lyt, 6s a hum6npolitikai osztiiyt, irinyitja az

6ndl16 szervezeti egysegek munk6j6t azokvezetoi 6ltal;
e) biztositj aazegyittmtiktiddst a NAIK tev6kenys6gi kdr6ben a miniszt6riummal, a feltigyeleti szervekkel,

t6rsint6zmdnyekkel. Az intezmennyel hivatalb6l kapcsolatba keriilo szem6lyekkel, intezmenyekkel,
cdgekkel, partnerekkel. Tan6cskoz6si joggal r6szt vesz a t6rca tudom6nypolitikai es az |gazati KFI
feladatokat t6rgyal6 tilesein;

f) gondoskodik arr6l, hogy a NAIK 6s szemdlyi 6llom6nya mindenkor 6lljon kdszen az ilgazati KFI
feladatokban val6 rdszv6telre, 6s erre ir6nyulo megkeres6s eset6n - az FM szakmai feliigyeletet ell6t6
szervezeti egys6g ti$ekoztatitsa mellett - biztositja az errntett NAIK dolgoz6k KFI feladatokban val6
rdszvetelet;

g) a NAIK valamennyi foglalkoztatottja tekintet6ben - a gazdashgi vezeto kinevezds6t es felment6set
kivdve - gyakorolja a munkSltat6i jogokat, biztosida a jutalmaz6s feltdtelrendszerdt, figyelemmel kis6ri
a kutat6i rillomany alakuliis6t, koordin6lja a kutat6i ut6np6tl6st.

h)gondoskodik a belso ellenorz6s rendj6nek kialakit6s6r6l 6s mrikddtet6sdrol;
i) biztositja a NAIK vagyonkezel6sdbe, haszniiatitba adott vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezeloi,

tulajdonosi jogok rendeltet6sszerti gyakorl6s6t, az 6llamh6ztart6si belso kontrollrendszer
megszervezds6t 6s hat6kony mrikcidtetes6t;

(4) A foigazgat6 felelos:

a) a vonatkozo jogszab6lyokban meghatiirozott feladatok megfelel6 ell6t6s66rt, a szakmais6g, torv6nyess6g
6s hat6konys6g biztosf tdsdert;

b) a gazdas6gi lehetos6gek 6s kdtelezettsdgek dsszhangiert;
c) az intezm6nyen beltili munkav6delm| tizvedelmi, polg6ri v6delmi, katasztrofavddelmi eloir6sok

betart6s6ert;
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d) a NAIK vagyon6nak meg6v6s66rt;

e) a sz6mviteli politika fobb irdnyainak meghatirozirsircrt, annak elkdszites6ert, ds az elkesztilt szdmviteli
politika jov6hagy6s6ert, vegrehajt6s66rt, az iilamhttztartils sz6mvitel6r6l sz6l6 412013. (1. 1 1.) Korm.
rendelet alapjdn felelos a sz6mlakeret ds sz6mlarend ossze6llit6s66rt, folyamatos karbantartasdert, a

naprakdsz kcinyvel6s helyessdgddrt;
t) mukiidtetessel kapcsolatos feladatai keret6ben - a gazdashgi foigazgato-helyettessel egyiitt - felelos a

tervezdssel, az eloirhnyzat-felhaszn6l6ssal, a hat6skor6be tartoz6 eloiritnyzat-m6dosit6ssal, az

tizemeltet6ssel, fenntart6ssal, munkaero-gazditlkodilssal, a kdszp6nzkezeldssel, a konywezetdssel ds a
besz6mol6si kotelezettsdggel, az adatszolg6ltat6ssal kapcsolatos feladatok ellittitsircrt, azrngatlan vagyon
gazdas6gos tizemeltet6sdert;

g) az eves kolts6gvet6s 6s feladatterv valamint koltsdgvetds es feladatbesz6mol6 elkdszitdsddrt,
j6v6hagy6s66rt es vegrehajt6s66rt;

h) a belso kontrollrendszer megszervezesert, mrikddtet6sd6rl utasit6st ad az intdzmeny teljes mtikddds6t
vagy egyes teri.ileteit 6rinto rendszeres 6s idoszaki ellenorzdsben a felt6rt hib6k, hi6nyoss6gok
megsztintet6s6re;

i) az 6ves ellenSrz6si jelent6s elk6szit6s66rt;
j) az iratkezeldsi es irattitroz6si feltdteleinek teljesit6s66rt.

(5 ) A foiga zgato hatdskdrdben :

a) gyakorolja mindazon hat6skoroket 6s elvegzi mindazon feladatokat, amelyeket szitmitra a vonatkoz6
jogszab6lyok, az alapito okirat, illetoleg a Miniszter k6zvetleni.il 6s/vagy eseti vagy 6llando jelleggel
irisban meghalftroz;

b) gyakorolja a kiadminyoztsijogkort, j6v6hagyja az al6tartozo szervezeti egys6gek iigyrendj6t, kiadja a

NAIK tev6kenys6 get szabiiyoz6 utasit6sokat 6s krirleveleket;
c) gondoskodik az tntezmeny szellemi tulajdon6nak vedelmdrol;
d) kdpviseli a NAIK-ot a kiilso szervek elott;
e) ir6nyitja a fSrgazgat6-helyettesek, kutat6 intdzetek, fooszt6lyok, oszt6lyok kutatdsi tevdkenysegdt.

(6) A foigazgato helyettesit6se:

a) a foigazgat6t akad6lyoztatisa, vagy t6voll6te eset6n - a gazdasdgi f(iigazgato-helyettes 6ltal6nos
gazdiikodirsi 6s tizemeltet6si helyettesit6si jogkorere figyelemmel - a koordin6cios foigazgato-helyettes
helyettesiti. Abban az esetben, ha a helyettesitesre kijelolt szem6ly is akad6lyoztatva van a fligazgatoi
feladatok ell6t6s6ban, rigy helyettesk6nt a stratdgiai foigazgato helyettes l6tja el a fbigazgatoi
feladatokat;

b) a foigazgat6i tiszts6g betdltetlensdge esetdn a foigazgat6i feladatokat a koordin6ci6s fligazgato-
helyettes l6tja el.

2.1.2. A NAIK filigazgat6-helyettesei

2.1.2.1. A gazdas6gi filigazgat6-helyettes

(l) A gazdasdgifligazgat6-helyettes vezeti a NAIK gazdasdgi szervezetet, ir6:nymutat6st 6s utasit6sokat ad
a gazdiikod6si szervezet alegysegei r6szdre, ellenorzi 6s 6rt6keli azok feladatellfittsttt,
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(2) Gondoskodik aztilamhirztart6sr6l szolo 2011. evi CXCV. torv6nyben (atov6bbiakban: Aht.) 6s az

iillamhintart6sr6l sz6l6 torv6ny v6grehajt6s6r6l szol6 36812011. (XII. 31.) Korm, rendelet (a
tov6bbiakban: Avr.) meghatdrozott gazdasirgi vezetoi feladatok ell6t6s6r6l.

(3) A gazdasigi fligazgat6-helyettes az egys6ges gazdas6gi szervezetet k6pezd gazdirlkodirsi fooszt6ly
vezet6s6t afoigazgat6 kdzvetlen iriinyit6sa 6s ellen6rz6se mellett l6tja el.

(4) A gazdasdgr foigazgat6-helyettes az iitala ell6tou feladatok tekintet6ben af6igazgat6 helyettese.

(5) A gazdasdgi fligazgato-helyettes a penzigyi ellenjegyz6si jogkor6t a NAIK vezeto beoszt6sf
alkalmazottjttra tttruhitzhatja, azonban az iiruhdzott hat6sk<ir gyakorl6ja a rd itruhitzott hat6skcirt nem
adhada tov6bb.

(6) A NAIK gazdasilgi foigazgato-helyettest akadiiyoztatisa, vagy tdvolldte esetdn a Gazddlkoddsi
Fooszt6ly vezetoje helyettesiti. A gazdasdgi f6igazgat6 helyettesi feladatok ell6t6s6val megbizott
gazdasdgi foigazgato-helyettes akadiiyoztat6sa eseten, a helyettesitdsi feladatokat a Gazd6lkod6si
Fooszt6ly vezetoje l6tja el. A helyettesitdsre kijelcilt szemdly a gazdasdgi fbigazgat6-helyettes
hat6skor6ben j6r el, annak akadiiyoztat6sa illetve t6volldte eset6n.

(7) A gazdasdgi fiiigazgat6-helyettesi tisztsdg bet<iltetlens6ge esetdn a Gazd6lkod6si F6osztirly vezetoje
l6tj a e I a gazdasdgi fbi gazgato -he lyette si fel adato kat.

(8) A gazdas6gi foigazgat6-helyettes felel a gazdiikod6si, valamrnt a szirmina meghat6rozott tertileteken
sziiks6ges intdzked6sek 6s javaslatok elokdszitds66rt, ennek keret6ben egyet6rtesi jogot gyakorol a
NAIK magasabb vezet6ivel az intezmdny gazdiikod6siit, szewezetet mtikrid6sdt 6rinto, gazdasdgi
kovetkezmdnnyel jdr6 dtint6sei 6s intdzkedesei tekintet6ben, az egyet6rtds e dontdsek ervdnyess6genek,
illetve hat6lybaldp6sdnek felt6tele.

(9) A gazdasigi foigazgat6-helyettes felelos a kcilts6gvet6si 6s pdnziigyi tervezdssel, az eloirirnyzat-
felhaszniil6ssal, a hat6skdrebe tartozo eloirinyzat-m6dosit6ssal, M iizemeltetessel, fenntart6ssal,
mtikddtet6ssel, beruhdz6ssal, a vagyon haszndlat/.al, hasznosit6s6val, a k6szpenzkezelessel, a
konywezetdsi 6s a besz6mol6si k<itelezetts6ggel jir6, a kontrolling 6s egy6b adatszolg6ltat6ssal
kapcsolatos feladatokat ell6t6sAdrt.

(10) Gyakorolja mindazon hatdsk6rciket 6s elv6gzi mindazon feladatokat, amelyeket szitmira a f6igazgat6
eseti vagy 6lland6 jelleggel meghat6roz.

2.1.2.2. A koo rd in 5 ci6s f6igazgat6- h elyettes

( I ) A koordiniici6s foigazgato-helyettes a foigazgat6 ir6nyit5sa mellett vegzi tev6kenysdgdt.

(2) A fbigazgato k<izvetlen ir6nyitSsa 6s feliigyelete mellett elldtja a NAIK kozponti 6s helyi szakmai
feladatainak 6sszehangol6s6t, koordinrilja a szeryezeti egys6gek kozcitti egyiittmtikriddst, valamint a
szerv ezeti egys6gek kozponti ir6nyit6s6t.

(3) Elk6sziti a NAIK 6ves munkatervdt, valamint dves jelent6s6t.

(4) A l-oigazgato kdzvetlen iriinyit6sa es feltigyelete mellett biaositja, hogy a NAIK egyes feladatainak
teljesit6s6ben, az egyes tigyek intezdseben valamennyi feladatkdrrel drintett szewezeti egys6g r6szt
vegyen, 6s erre utasitds adhat az adott tntlzet illet6kes vezetojen keresztiil. Vit6s kdrdesekben egyeztet
az 6n6"llo szeruezeti egys6gek vezetoivel, eredmdnytelens6g eset6n kezdemdny ezi afoigazgat6 d6ntds6t.
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(5) A foigazgato kozvetlen ir6nyit6sa 6s feli.igyelete mellett 6ll6sfoglal6sokat keszit 6s ir6nymutat6sokat ad

a feladatell5t6s sor6n felmertilt, illetve a szakmai cin6llo szervezeti egys6gek - kiv6ve a Szolg6ltat6si
Csoport - 6ltal felvetett szakmai 6s jogi k6rddsekben, garant6lj a ezzel a NAIK-on beli.ili egyseges

feladatel l6t6st 6s v6grehaj t6s6t.

(6) A foigazgato kozvetlen ir6nyitiisa 6s feltgyelete mellett kiemelt figyelmet fordit az oniilo szervezeti
egysdgek feladat-teljesitdse sor6n a jogszabdlyok ds belso szabiiyzatok, utasit6sok egyseges

alkalmazdsitra.

(7) Gyakorolja mindazon hat6skiir<iket 6s elvegzi mindazon feladatokat, amelyeket szitmitra a foigazgato
eseti vagy 6lland6 jelleggel meghattroz.

(8) A foigazgato tiwoll6tdben, illetve akadilyoztat6sa esetdn - a munk6ltat6i jogok gyakorl6sa
kiv6tel6vel - 6ltal6nos helyettesk6nt j6r el

(9) A foigazgatoi tiszts6g betdltetlensege eseten ell6tja afoigazgat6i feladatokat.

2.1.2.3. A strat6giai fSigazgatil-helyettes

(1) A strat6grai fotgazgato-helyettes a foigazgat6 irrinyft6sa mellett vegzi tevdkenysdgdt.

(2) Afbigazgat6 kozvetlen ir6nyit6sa ds feltigyelete mellett a strat6giai fligazgat6-helyettes biztositja, hogy
a NAIK a KFI feladatait komplexen, a rendszerszerri osszeftiggdsekre tekintettel l6ssa el. Ennek
6rdek6ben felelos M egyes szakteriileti tev6kenys6gek 6s feladatok risszehangolt teljesft6s66rt, valamint
azintezmenyi szintri KFl-stratdgia elk6szit6s66rt 6s rendszeres aktualiziiilsilert.

(3) Kapcsolatot tart az irinyititsa alatt 6116 szaktertilet szerint 6rintett FM szervezeti egys6gdvel, illetve
annak vezetoj6vel, tov6bb6 m6s kormilnyzati szervekkel.

(4) Af6igazgat6 ds a koordin6ci6s foigazgat6-helyettes egyidejri t6voll6tdben vagy akadiiyoztat6suk esetdn

- a munkdltat6i jogok gyakorl6sa kiv6tel6vel - 6ltal6nos helyettesk6nt j6r el.

(5) FelelSs a NAIK alaptev6kenys6g6vel cisszefiiggo nemzetkozi kapcsolatrendszer mrikodtet6s66rt,
fe I adata a nemzetkci zi szerv ezetekke I val 6 kapc so I attart6s.

(6) Felelos a NAIK kutat6si egysegei 6ltal szervezett innov6ci6s projektek osszehangol6s6drt.

(7) Gyakorolja mindazon hat6skdrdket es elv6gzi mindazon feladatokat, amelyeket szitmtra a forgazgato
eseti vagy 6lland6 jelleggel meghatiroz.

2.1.2.4. A f6igazgat6i titlc{ rs6 gvezet6

(1) A foigazgatoi titk6rs6gvezeto feladatai:

a) a szakmai kcivetelmdnyeknek megfeleloen - a foigazgat6t6l kapott utasit6s 6s ir6nymutat6s alapj6n
v ezeti a F 6igazgat6i Titk6rs6got;

b) meghat6rozzaafoigazgat6i titk6rs6g munkarendjdt, szervezi ds ellenorzi a feladatok v6grehajt6s6t;
c) r6szt vesz a foigazgat6i dcintdsek elokdszitds6ben, segiti a foigazgat6 munk6j6t;
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kapcsolatot tart a kutat6intdzetek, intdzetek 6s on6ll6 kutat6si oszt6lyok vezetoivel, kijelolt
kapcsolattart6ikkal, kommunik6cios munkat6rsaival, foigazgat6i ir6nymutat6s alapj6n kozvetlentil
szervezi munk6jukat;
felelos a NAIK nyilv6nos szerepleseinek el6k6szit6sdvel, megszervez6s6vel 6s lebonyolit6sdval
osszeftiggo feladatok ell6t6s6drt;
felelos a saj t6kapcso latokert es a saj t6tevekenysdg me gszerve zeseert;
felelos a NAIK kezdemdnyez6s6ben 6s finanszirozitsirban k6sztilS kiadv6nyok, reprezent6ci6s
eszkrizdk gondoz6s66rt;
felelos a m6di6ban megjelent 6s v6laszt igenylo hirekben, cikkekben foglaltak kivizsg6l6s66rt,
megv6laszol6sdert;
ell6tja mindazon feladatokat, amelyeket a foigazgat6 6lland6, vagy eseti jelleggel szitmdra
meghat6roz.

2.1.2.5. Az intflzetigazgatil

(l) Az int€zetrgazgat6t piiydzat alapjitn legfeljebb 5 ev hatitrozott idotartamra - a Miniszter elozetes
egyet6rtds6vel - a f6igazgat6 nevezi ki es menti fel. Az intezetigazgat6k felett a munk6ltatoi jogokat a
f oigazgat6 gyako ro lj a.

(2) Az intezetigazgat6 a koordin6cios foigazgat6-helyettes k<izvetlen al6rendeltsegdben es ir6nymutat6sa
mellett vezeti az al6,tartoz6 szervezeti egys6get.

(3) Dtint azokban az iigyekben, amelyeket afoigazgato a hat6skordbe utal. Felelos az onirllo szervezeti
egys6g KFI alapfeladatainak orsz6gos szintii ell6t6s66rt, irdnyitja azintezet alapfeladata kOrdbe tartozo
szakmai munk6t.

(4) Felelos a vezetdse alatt iil6,6n6ll6 szakmai tevdkenysdget folytat6 szervezeti egysdg tevdkenys6gedrt,
a szerYezeti egys6g tevdkenys6gi kcirebe tartozo feladatok magas szinvonalt elvegzese erdekeben
kutat6si egyi.ittmtikdd6sekben val6 r6szv6tel6rt, a feladatok ell6t6s6nak szakszertise geert, szakmai
szinvonalii6rt, jogszertis6g66rt, a hat6ridok betartat6s66rt 6s ellenorzeseert.

(5) Az intezetigazgat6 feladatkcirdhez kapcsol6d6 egyes hat6skdreinek gyakorl6srlt - a foigazgat6
egyet6rtdsevel 6s a vonatkoz6 jogszab6lyokkal ds belso utasit6sokkal osszhangban - i.igyrendben
beosztottjaira itruhinhatja. Az intezetigazgatot akadiiyoztatdsa eseten 6ltal6nos alapelvkent teljes
j ogkcirben a kutat6si igazgatohelyettes helyettesiti.

(6) Feladatai vdgrehajt6sa sor6n egyiittmtikridik a NAIK m6s szervezeti egys6geivel es m6s, a Magyar
Tudom6nyos Akad6mia 6s a felsooktat6si int6zm6nyek 6ltal miikodtetett KFI int6zm6nyekkel, azFM
szakmailag illet6kes szervezeti egysdgeivel, valamint a v6llalkoz6si szfera szereploivel.

(7) Terekenyseg6nek, feladatainak ell6tris6rol rendszeresen besz6mol a NAIK fbigazgat6jdnak.

2.1.2.6. Az iindll6 kutatisi osztily vezetilie

(l) Az on6ll6 kutat6si osztiiy osztiiyvezeti|je:

a) Az on6ll6 kutat6si osztiiy osztiiyvezetojet p\lyhzat alapj6n - a Miniszter elozetes egyet6rtesdvel -
a foigazgato bizza meg legfeljebb 5 6vig terjed6 hattrozott idotartamra, illetve vonja vissza
megbiz6s6t, 6s gyakorolja felette a munk6ltat6i jogokat;

d)

e)

0
g)

h)

i)
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b) Az on6ll6 kutat6si osztiiy osztiiyvezetoje a forgazgato kozvetlen al6rendeltseg6ben, az titalilnos
foigazgat6-helyettes szakmai 6s a gazdas6gi foigazgat6-helyettes gazd6lkod6si utasitasainak
figyelembev6tel6vel vezeti az oniilo szervezeti egys6get, tov6bb6 annak munk6j6ban krizvetleni.il
r6szt vesz;

c) Dcint azokban azigyekben, amelyeket afoigazgat6 a hat6skor6be utalt. Felelos az oniilo
szervezeti egys6g KFI alapfeladatainak orsz6gos szintti ell6t6s66rt, ir6nyitja azintezet alapfeladata
kcir6be tartozo szakmai munk6t;

d) Felelos a vezetese alatt 6116, <jn6ll6 szakmai tevdkenys6get folytat6 szervezeti egys6g
tevdkenys6 gdert, a szervezeti egys6g tev6kenysdgi k<ir6be tartozo feladatok magas szinvonalir
elv6gz6se 6rdekdben kutat6si egytittmrikriddsekben val6 r6szv6tel6rt, a feladatok ell6t6s6nak
szakszertis6geert, szakmai szinvonal6drt, jogszenisd geert, a hat6ridok betartat6s6ert 6s

ellen6rzds66rt;
e) A KFI tevdkenyseget folytat6 6n6ll6 szewezeti egys6geket a foigazgato az rin6llo kutatiisi

oszt{iyvezetokcin kereszti.il ir6nyitja. Az 6n6ll6 szewezeti egys6geken beltil tov6bbi szervezeti
egys6gek alakithat6k ki;

0 Az on6ll6 kutat6si oszt6ly osztiiyvezetoje feladatkdrehez kapcsol6d6 egyes hatdskoreinek
gyakorl6s6t - a foigazgat6 egyetert6s6vel 6s a vonatkozo jogszab6lyokkal 6s belso utasit6sokkal
tisszhangban - tigyrendben beosztottjaira ittruhdzhatja. Az osztilyvezet6t akad6lyoztatdsa esetdn
6ltal6nos alapelvk6nt telj es j o gkcirben az osztdlyvezet6-helyettes hel yettesiti ;

g) Feladatai v6grehajtdsa sor6n egytittmrikitdik a NAIK m6s szervezeti egys6geivel 6s m6s, a Magyar
Tudomiinyos Akad6mia 6s a felsooktatrlsi int6zm€nyek 6ltal mtikodtetett KFI intezmenyekkel, az
FM szakmailag illet6kes szervezeti egysdgeivel, valamint a v6llalkozirsi szfera szereploivel;

h) Tev6kenys6g6nek, feladatainak ell6t6s6r6l rendszeresen besz6mol a NAIK foigazgat6jinak;
i) Kezdem6nyezi a szervezeti egys6gek munkat6rsainak szakir6nyri (tov6bb) kepz6s6t;
j) Feladatkdr6ben, illetve felhatalmazds alapjitn eljiirva egyiittmtikodest szervez, fenntart 6s fejleszt

5l lam i, cinkorm6ny zati, gazditlkod6 6 s t6rsadalm i szervezetekke I ;

k) Rendszeresen ellenorzi az iigyviteli, adatvddelmi el6ir6sok betart6s6t.

2.1.2.7. A kutatfsi osztf lyvezetfl

(l) Az intdzetek ir6nyit6sa alatt mrikod6 osztillyok 6s fooszt6lyok kutat6si osztllyvezetok ir6nyit6sa alatt
vegzik munk6jukat. A kutat6si oszt6lyvezeto az igazgatlhelyettes kozvetlen beosztottja, a megbizirs6ra ds
annak visszavon6sdra vonatkoz6 munkriltat6i jogkdrt felette az igazgat6helyettes javaslata alapjin az
rntezetrgazgat6 gyakoro lj a.

(2) A kutat6si oszt6lyvezeto feladatai:

a) a kutat6si osztitlyvezeto alapveto feladata az oszt6lyokon beliil mtikddo tdmacsoportok
tevdkenysdgdnek 6tfog6 feltgyelete, illetve az osztiiy munk6j6nak szervezl,se 6s ir6nyit6sa;

b) el6segiti a hat6skdrdben dolgoz6 kutat6k tudomdnyos elomenetel6t, szakkepzeset, a szakteri.iletdn
tortdno tudom6nyos utiinp6tl6st;

c) feladata az osztiiy kutatoinak tudom6nyos munk6j6nak szakmai ir6nyit6sa;
d) feladata az iitala feltigyelt kutat6si osztiiy munkat6rsai munkak<jri leirils6nak elkdszitese;
e) elosegiti a hat6skdr6ben dolgoz6 kutat6k es kutat6st segito kcizalkalmazottak elomenetel{t,

szakk6pzds6t;

0 a felettes vezetoitol kapott utasit6s es irdnymutat6s alapj6n, a jogszab6lyokban, belso
szabiiyzatokban 6s a szakmai eloir6sokban foglaltakra figyelemmel ir6nyitja a vezetdse alatt 6116

oszt6ly munk6j6t, es abban kcizvetlentil is rdszt vesz, gondoskodik a kutatiisi oszt6ly dolgoz6inak
ar6nyos munkamegoszt6s6r6l, a feladatoknak tdrvenyes ds kello szinvonalf, hat6ridoben valo
teljesiteserol;
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g) felelos a kutat6si osztdly feladatainak jogszeni, szakmai kovetelm6nyeknek megfelelo, hat6ridoben

tort6n6 teljesit6s66rt;
h) el5segiti a hatdsk<ir6ben dolgoz6 kutat6k tudom6nyos el6menetel6t, szakkepzeset, a szakteriilet6n

tort6n6 tudom6nyos ut6np6tl6st;
i) elosegiti a hat6skor6ben dolgozo kutat6st segito kcizalkalmazottakelomeneteldt, szakkdpzeset;
j) int6zkedikazintezetigazgatl vagy m6s felettes vezeto iital aszemdlyes hat6sk<ir6be utalt iigyekben;

k) int6zked6st kciteles kezdemdnyezni az ir6nyit6s6t ell6t6 vezeton6l a feladatell6t6st veszelyezteto

k<irtilm6nyek 6szle16se eset6n;

l) a kutat6si osztiilyv ezetot t6voll6te eset6n az osztiiy vagy csoport iigyrendben kijelolt munkat6rsa

(beosztottj a) helyettesiti ;

m)az osztirly sajatsag os, az adott tudom6nytertileteknek megfelelo szakmai arculat6nak, szellemi
'egys6g6nlk 

kialakit6sa, a kutat6munka szinvonal6nak emeldse, a hazai 6s kiilfbldi elismerts6g

n)

o)

ndvelese;
az osztiiyon muvelt kutat6si tdm6k szakmai ds p6nzi.igyi terveinek elk6szit6se, illetve elk6szittetese,

a tervek osszehango lir;a azoszt6lyon beliil, illetve az intezet m6s szervezeti egysegeivel;

a temayezeto kutat6k segit6se a kutat6si t6m6k v6grehajt6s6hoz sztiks6ges szemdlyi 6s t6rgyi

feltdtelek me gteremt6s6ben, fej leszt6s6ben ;

az oszt6lyon mtivelt kutat6si t6m6k int6zeten kiviili kapcsol6d6sainak (g:itlyinatok,

egytittmrik6ddsek, hazai esnemzetkdzi rendezv6nyeken val6 r6szv6tel, stb') cisszehangol6sa;

k"uiatasi jelent6sek, besz6mol6k, egy6b adatkcjzldsek elk6szit6se, illetve elk6szittet6se;

reszv6tei egyes int6zeti szintri feladatok ell6t6s6ban azintezetigazgat6 felk6r6sere;

a kutat6munka sor6n haszn6lt vegyszerek, technol6gi6k tekinteteben az elerheto legiobb m6dszer

alkalmaz6sa a dolgoz6k 6s a kornyezet v6delmere figyelemmel;

a kornyezetre k6ros anyagok helyettesit6se, korszenibb technologi6k alkalmaz6s6nak

bevezet6s6vel.

p)

q)
r)
s)

0

2.1.2.8. Az igazgat6helYettes

(1) Az intdzetigazgat6t annak akadiiyoztat6sa vagy t6voll6te eseten az i'igyrendben

vagy tigykorbin helyettesiti az al6rendelts6g6be tattozo tgazgat6helyettes'

Q) Azlgaz[atofretye1 "ri 
urintezetigazgat6 javaslata alapj6n af6igazgat6 nevezi ki

hat6rozott idotartamra.
(3 ) Az igazgatohelyette s az rntezetigazgato ko zvetlen be o sztottj a.

me ghat6rozott tigYekben

legfeljebb 5 6vig terjedo

Harmadik r6sz

3. A NAIK szervezeti fel6Pit6se

(l) A NAIK azirinyitirsi, koordin6cios es funkcion6lis feladatokat ell6to kozponti szewezeti egysegekbol,

az alapfeladatokat ell6to on6ll6 szervezeti egys6gekbol, valamint a szolg6ltat6si 6s fenntart6si feladatokat

ell6t6 szervezeti egysdgekbol 6ll.

(2) A NAIK az alihbi szervezeti egysdgekre tagolodik:

a) Afoigazgat6 kdzvetlen vezet6se al6 tartozo szetvezeti egys6gek:

1. F oigazgat6i Titkars6g

2. Belso Ellenorz6si Oszt6lY

16



3. Humdnpolitikai Oszt6ly

b) Gazd6lkod6si Foigazgato-helyettes kozvetlen vezetdse, illetve ir6nyit6sa al6 tartozo szervezeti
egys6gek:

L lnformatikai Fooszt6ly
2. Gazd6lkod6si F6oszt6ly
3. Beszerzdsi 6s Uzemeltet6si F6oszt6ly

c) Koordin6cios F6igazgat6-helyettes kozvetlen vezet6se, illetve ir6nyit6sa al6tartozo on6l16 szervezeti
egysdgek:

l. Allatteny6sztdsi, Takarm6nyoz6si 6s Htisipari Kutat6intezet
2. Erddszeti Tudom6nyos Int6zet
3. Hal6szati Kutat6int6zet
4. 0ntiiz6si esYizgazd6lkod6si 0n6ll6 Kutat6si Oszt6ly
5. Elelmiszer-tudom6nyi Kutat6intdzet
6. Agrrirkornyezet-tudom6nyi Kutat6 intezet
7 . Mezo gazdasdgi Biotechnol6giai Kutat6intdzet
8. Mezogazdas6gi G6pesit6si Int6zet
9. Szol6szeti 6s Borilszati Kutat6intdzet
I 0. Zolds6gtermeszt6si 0n6ll6 Kutat6si Osztiiy
I 1. Ndv6nytermeszt6si On6ll6 Kutat6si Oszt6ly
1 2. Gytimrilcstermeszt6si Kutat6i ntezet

d) Strat6giai Foigazgat6-helyettes kozvetlen vezet6se, illetve ir6nyit6sa al6 tartozo szewezeti
egysdgek:

l. Nemzetkozi Kapcsolatok 6s Szellemi Tulajdon Kezeldsi Osztiiy
2. P alyinatkezel6si Koordin6ci6s Oszt6ly

3.1. A NAIK szervezeti egys6geinek feladatai

3.1.1 . A f(iigazgat6 kiizvetlen vezet6se al6 tartoz6 szervezeti egys6gek

3.1.1.2. A F 6igazgat6i Titkdrsr{ g

(1) A F6igazgator Titk6rs6g feladatai:

a) gondoskodik az iratok feldolgoz6s6r6l, tov6bbit6s6rol, a titk6rs6gi i.igyviteli munka ell6t6s6r6l;
b) szervezi a foigazgat6 hivatali programjait, figyelemmel kisdri azok alakuliis6t 6s a

rnegval6sul6sukhoz sztiksdges feltdtel ek biztositds6t;
c) figyelemmel kis6ri 6s nyilv6ntartja a kiadott feladatok v6grehajt6s6t, gondoskodik a hat6rid5k 6s a

szolg6lati rit betart6s6r6l, jogkdrdben elj6rva ti\ekoztatitst k6r a kijelolt felelosdktol;
d) ell6tja es osszehangolja a foigazgat6, illetve a NAIK egeszdnek tev6kenysdgevel kozvetlentil

osszefliggo szervezdsi, ir6nyft6si, adminisztrativ, 6s iigyviteli feladatokat
e) ligyelemmel kisdri a NAIK munka- 6s ellenorzesi terveben elofrt, a Miniszter 6ltal a NAIK

ir6nyit6s6val kapcsolatos feladat- es hat6skrjrdben adott, tov6bb6 a foigazgato itltal meghat6rozott
l'eladatok hatdridoben tdrtdno v6grehajt6s6t
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kozremrikcidik a foigazgato diintdsei elok6szit6s6ben, a dont6shez sztiks6ges inform6ciok
gyrijteseben, elemz6seben, meghat itr ozott szakmai feladatok elvegzeseben
gondoskodrk a fotgazgat6i drtekezlet szewezeserol, a t6rgyal6sok anyagainak elok6szitesdrol, a
techni kai fe lt6te I ek bi zto s it6s6r6 l, eml6ke zteto keszit6 s6ro I
kozvetlen kapcsolatot taft az FM szakmai feltigyeletet ell6t6 szewezeti egys6g6vel, a

kutat6int6zetek vezet6ivel
szervezi afbigazgato es az FM kozotti folyamatos inform6ci66raml6st ds kapcsolattart6st
el6segiti a NAIK mtik<id6s6nek szabdlyszenis6g6t, k<jzremiikodik a tdrv6nyessdg 6rvdnyre
juttat6s6ban, elvdgzi a gazdasdgi 6s egydb dontesek, int6zkeddsek 6s szerzod6sekjogi szempontb6l
tdrtdno elok6szit6sdt, feliilvizsgitlatbt, ell6tja a NAIK szabiiyzatainak, foigazgatoi utasit6sainak,
korleveleinek, i.igyrendjeinek, belso szabiiyozoinak vdglegesitdsdvel, kihirdetdsdvel ds
nyilv6ntart 6sdv al kapcsolatos feladatokat.

3.1.1.3. A Bels6 Ellen6rz6si Osztily

(l) Az oszt6ly tev6kenysdg6t a vonatkoz6 jogszabdlyokban, a nemzetkcjzi belso ellenorzdsi standardokban,
a NAIK hat6lyos Belso Ellenorz6si Kezikonyv6ben megfo galmazott szabSlyok betart6s6val vegzi.

a) felelos a NAIK 6ves ellenorz6si terv6t megalapozo kockdzatelemz6s, az eves ellen6rz6si tervdnek 6s

stratdgiai ellenorzdsi terv6nek, 6ves ellenorzdsijelent6s6nek elk6szitds66rt;
b) felelos a NAIK belso ellenorzesi kdzikonyv6nek elk6szit6s66rt;
c) a NAIK 6ves ellenorzdsi terv szerint, illetve a Foigazgat6 utasit6sa alapj6n ellen6rzdst ir6nyit 6s hajt

vdgre a NAIK szervezeti egysdgeinel, ennek keretdben:
L kozremrikddlk az ellenorz6si program kidolgoz6s6ban, szerkesztdsdben es jovithagyja azt;
2. vizsgiija 6s drt6keli az ellenorzdsi program szerint 6rintett folyamat megval6sit6s6nak,

szervezeti egysdg mtikiidds6nek pdnziigyi, ir6nyit6si, ellenorzdsi rendszerdt, a
jogszabalyoknak 6s a NAIK belsS szab6lyoknak val6 megfeleloseg6t, gazdas6gossitgitt,
hat6konys6g6t 6s eredm6nyesseget, feli.ilvizsg5lja a kialakitott megSllapit6sokat;

3. meg6llapit6sai, javaslatai alapjitn kiizremukci dtk az ellenorzdsi jelent6s elkeszit6s6ben;
4. feliilvizsgdlat alapj 6n j 6vdhagyj a az ellenorz6si i elentds terv ezetet;
5. felelos az ellenorzdsi jelentesek elkdszit6sdvel, az ellenorz6sek realiziiitsi,.al kapcsolatos

iigyviteli tev6kenys6gek6rt; (ellenorzdsek nyilvdntartdsa, ellenorz6si dosszidk vezet6se);
ennek keret6ben felelos ktilcindsen az ellenorz6si javaslatokkal kapcsolatban k6szi.ilt
int6zked6si tervek v6lemdnyezeseert 6s a vegrehajtris ut5ell enorzeseert.

3.1.1.4. A Humf npolitikai Osztdly

(l) A Hum6npolitikai Oszttiy afoigazgat6 ir6nymutat6sa szerint, a vonatkozo jogszab6lyok betart6s6val
vegzi a a feladatait:

a) lebonyolitj a az 6ll6s pSlydztatdsi elj6r6si folyamatokat (irj munkakor vagy irj alkalmaz6s eset6n),
kezeli kdzigazgatdsi 6ll6sport6l ;

b) jogszab6lyi eloir6sok alapj6n ell6tja a kdzalkalmazottijogviszony, valamint a munkaviszony
I 6te s it6 s 6vel, fenn6l I 6s iw al, me gszrin6 s dvel kapc so I ato s fel adato kat ;

c) ell6tja a NAIK munkat6rsainak vagyonnyilatkozat6val cisszefiiggo feladatokat;
d) folyamatosan elemzi a ldtsz6mviszonyokat, javaslatot tesz az ut6np6tl6sra;

g)

h)

i)
i)
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e) folyamatosan figyelemmel kisdri aztilomirny k6pzetts6g6nek, tov6bbk6pz6s6nek helyzet6t, m6s
vagy magasabb beoszt6sba helyez6s eset6n az alkalmass6ggal kapcsolatos jogszab6lyok 6s
egydb rendelkez6sek megtart6s6t, sziiks6g szerint a gyakorlati ido megl6t6t, a k6pzetts6gi
p6tl6kra val6 jogosults6got stb.;

0 munkakciri leir6sok, kutat6i munkatervek nyilv6ntartdsa, karbantartilsa,- feladat v6ltoz6skor, -

kinevez6s m6dosit6skor;
g) mrikodteti a szem€lyzeti es munkatigyi inform6ci6s rendszert, naprakdszen vezeti az

adat6llom6nyt (KIRA);
h) ell6tja a b6rsz6mfejt6si feladatokat, koordin6lja azSZJA bevall6shoz kapcsol6d6 teendoket, a

b 6r gazdiiko d6s i saro k s z6mo k at e gy ezteti a gazditlko disi igazgat6 s 6 g g al ;
mrikcjdteti 6s kezeli a cafet6ria rendszert;
nyilv6ntartja a szabads6gokkal, jubileumi jutalmakkal, nyugdijjogosults6gokkal;az 6venk6nti
eg6szs6gi.igyi, frzikai es az idoszakos pszichol6giai szrir6vizsg6latokkal, valamint a triz- 6s

munkav6delmi oktat6s szervez6s6ben trirt6n6 r6szv6tellel kapcsolatos adatokat
k) kozremrik6dik az 6ves likvidit6si terv, az elemi krilts6gvetds valamint a besz6mol6

elkeszit6s6ben, a ldtszdm valamint a szemdlyi jellegti kiad6sok tekintet6ben;
l) ell6tja a munk6ltat6i lak6scdhi kdlcs6n int6z6s6vel kapcsolatos feladatokat;
m) kapcsolatot tart a tev6kenys6g6vel osszefiigg6sben ldvo kiils6 szervekkel (pl.:MAK, OEP,

NAV, NYUFIG).

3.1.2. A gazdas 6gi fdigazgat6-helyettes kiizvetlen vezet6se, illetve ir6nyitris a al6
tartozil szerv ezeti egys6gek

3.1.2.1. Az Informatikai F6osztily

(l) Az [nformatikai Fooszt6ly azintezmeny 6ltal alkalmazott tizemeltetoi, rendszergazdai es felhaszn6l6
t6mogat6i infbrmatikusokat, valamint telekommunik6ci6s munkat6rsakat mag6ban foglal6 szervezeti
egyseg.

(2) Az Informatikai F6oszt6ly feladatai:

a) a NAIK informatikai mrik6d6s6nek folyamatos 6s zavartalan biztositisa, az informatikai
i.izemeltet6si tev6kenysdg centraliziit ir6nyit6sri v6grehajt6sa, ide6rtve az intezelekben/<in6ll6
kutatiisi osztiilyokon foly6 i.izemeltet6si tev6kenys6get is;

b) kidolgozza a NAIK informatikai strat6gi6jdt, 6s r6szt vesz annak megval6sit6s5ban;
c) r6szt vesz a szervezetet drinto informatikai fejleszt6si projektekben; biztositja, hogy valamennyi

informatikai i.izemeltetdsi tevdkenys6g kizirolag ellenorzcitt, szabiilyozott m6don es korszerti
minosdgbiztosit6si elvek alapj6n menjen vdgbe, 6s felelos azdrt, hogy az adatvddelem 6s

informatikai biztons6g megfelelo szintet 6rjen el;
d) r6szt vesz a NAIK informatikai strat6gi6j6nak kidolgozitsitban 6s megval6sit6s6ban, a hosszir 6s

k<iz6pt6vir tervekbol meghatirozza az adott tervid6szakra eso feladatokat, szewezi, koordin6lja 6s

vegzi az alaptev6kenys6get t6mogat6 sz6mit6stechnikai rendszerrel kapcsolatos
alkalmaz6stizemeltet6si tevdkenyseget, kdzremtik<idlk az egy6b informatikai v6ltoz6skezel6si
f-eladatokban;

e) ell6tja a feladatkcirdnek elltrtilsdhoz kapcsol6d6 eszkciz<ik nyilv6ntart6s6nak feladatait; megtervezi,
tizemelteti 6s karbantartla a fenti feladatai ell6t6s6hoz kcizvetlentil kapcsolod6 szolgiitatitsokat,
hardver- 6s szoftvereszkciz<iket; i.izemelteti a NAIK elektronikus alapf megjelen6si feltileteit

i)

i)
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(internetes WEB port6l, intranetes WEB port6l). T6mogatja a kozponti rendszerekhez kapcsol6do

licenszek tervezdsi 6s v6ltoz6skcivet6si feladatait;
elvegzi az informici6 biztons6gi dokument6ci6s rendszer kozponti infrastruktirr6t drinto r6sz6nek

6s az ijzeme ltet6 si k6zikonyveknek a karbantart6s 6t ;

az intezeteWon6llo kutat6si oszt6lyok informatikai munkat6rsait felk6sziti a feladataik elvdgz6s6re,

szakmai t6mogat6st nyrijt a r6sztikre;

ell6tja a NAIK munkat6rsainak jogviszonyhoz 6s munkakorhoz kapcsolod6 felhaszn6l6i
jogosults6gok kezeles6t; tevekenys6gi kor6hez kapcsol6d6an gondozza az informatikai, logikai
krirnyezetet. Kezeli, kialakitja, bevezeti, elterjeszti az izemeltet6si szabv6nyokat, m6dszertanokat,

aj 6nl6sokat, valamint ellenorzi haszn6latukat;
ellatja a NAIK egys6ges telefon hiilzatttnak feltigyeletdvel, mrikodtet6sevel kapcsolatos iigyek
kezel6sdnek 6s a vezet6kes kdsztil6kek tizemeltet6s6nek fel adatait ;

biztositja az informatikai rendszerei miikoddsevel kapcsolatos hibakezeldsi ,,segitoszolg6lat"
(helpdesk) mukcidtet6s6t.

3.1.2.2. Gazdilkod6si F6os zt6ly

(1) A Gazddlkod6si Foosztitly vegzi az intezmenyi tervez6ssel, gazdalkodttssal, finanszirozissal, az

elondnyzat-felhaszn6l6ssal, akeszpenzkezel6ssel, a krinywezetdssel 6s a besz6mol6si kotelezettseggel, az

adatszolg6ltat6ssal kapcsolatos feladatokat. A Foosztdly felelos a NAIK mdrlegdben kezelt vagyon val6s,
lelt6rral alifiilmasztott kimutat6s66rt. A Gazd6lkod6si Foosztitlyhoz tartozlk a Kcizponti Gazd6lkod6si
Oszt6ly es azlntezet Gazd6lkod6si Oszt6ly.

(2) A Gazd6lkod6si Fooszt6ly feladatai:

a) az dves koltsegvetdsi terv kidolgoz6sa a vonatkoz6 miniszteriumi ir6nyelveknek megfeleloen; az

elemi kolts6gvet6s elk6szft6se, eloirdnyzat-felhaszniiitsi terv ossze6llit6sa ds karbantartasa, az

elotinyzatok m6dosit6s6val kapcsolatos nyilv6ntart6si feladatok ell6t6sa, a rendelkezdsre 6116

keretek kimutat6sa, v ezetoi i nform6c i6 s adatszol g6ltat6s nyrij tris a;

b) Kialakitja a NAIK sz6mviteli rendj6t, meghatdrozza a szakmai ir6nyelveket. Szab6lyozza, tinyitja
a konyvvezet6si kdtelezetts6get. Vdgrehajtja a besz6mol6si 6s adatszolgttltat6si kotelezettsegeket;

c) Ellenorzi az intdzetek ds 6n6llo kutatdsi oszt6lyok altal dokument6lt bevetelek 6s

kotelezetts6gv6llal5sok bizonylatol6s6t, pdnziigyileg teljesiti a fizet6si kdtelezetts6geket;
d) Az intezetek es az 6n6llo kutat6si oszt6lyok gazdiikoddsi feladatit ell6t6 szervezeti egysdg;
e) Feladata a kotelezetts6gv6llal6sok ellenorz6se, nyilv6ntarl6sba vdtele; a hizi ds valutap6nzttr-

kezelds 6s -ellen6rz6s; a banki 6s p6nzt6ri bizonylatok kezel6se; rogzitdse az i.igyviteli rendszerben;
a belfcildi 6s ktilfoldi kiki.ildetdsek kcilts6gelsz6mol6sainak ellenorz6se, nyilv lntartisa, elszdmol6sa;
r eszletezo (analitikus) nyi lv6ntart6sok, elemz6sek keszitdse ;

0 Kcizremukodik az intezetllniilo kutat6si osztiiy krilts6gvetesdnek elkdszit6sdben; havi,
negyeddves, 6ves zitrissal kapcsolatos feladatok ell6t6s6ban; az eves besz6mol6 megfelelo
alflthmasztilsdnak bi zto s it6s6ban, a leltdr o zds fe I adatai nak e I I 6t6s 6b an.

s)

h)

i)

i)
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3.1.2.3. Beszerzlsi 6s Uzem eltet6si F6 osztf ly

(l) A fooszt6ly ell6tja a NAIK mrikciddsdhez sziiks6ges beszerz6si feladatokat, valamint szervezi, ir6nyftja

6s ellenorzi a NAIK tizemeltet6si feladatainak ell6t6s6t . ABeszerz6si ds Uzemeltetesi Fooszt6lyhoztartozik
a Beszerzesi Osztdly es azlJzemeltetesi Oszt6ly.

(2) A Beszerz6si 6s Uzemeltet6si F6oszt6ly feladatai:

a) a K<izpont es az int6zetek/on5ll6 kutatSsi oszt6lyok mrikod6s6hez 6s szakmai tevekenys6gehez

szi.iksdges eszkdzok, anyagok, szolgdltat6sok beszerzese saj6t hat6sktirti beszerz6sek,

kozbeszerzdsek, kdzpontositott kozbeszerz6si elj6r6s al6 tartozo beszerz6sek - megval6sit6.sa,

ellenorz6se , a beszerz6sekkel kapcsolatos inform6ci6 szolgiitatits 6s adatszolg6ltat6s biztosit6sa a

mindenkor hat6lyos kozbeszerz6si torv6ny 6s egy6b jogszab6lyokban, belso szab6lyoz6kban leirtak

szerint;

b) Feladata az ingatlangazddlkod6s, a beruhiiz6si, fehijit6si es karbantart6si feladatok szervez6se,

ir6nyit6sa, ellenorzese ;

c) Feltigyeli es koordinitlja a rend6szeti 6s vagyonv6delmi, munkavedelmi, trizvddelmi, polg6ri 6s

katasztr6fav6delmi, kornyezetv6delmi, sug6rv6delmi 6s a veszelyes anyagok, hullad6kok

ell6t6s6val kapcsolatos feladatokat;

d) A vonatko zo jogszab6lyok 6s belso szabirlyzatok eloir6sainak megfeleloen vegzi a nemzeti

ingatlanvagyon kezeles6vel 6s nyi lv6ntart6s6val kapcsolato s feladatokat;

e) A funkcion6lis tertilet fenti feladatainak vegrehajt6sAt az intezetek Szolg6ltat6si Csoportjai vegzrk

az intezetv ezeto l|jekoztatdsa me I lett.

3.1.3. A strat6giaifligazgat6-helyettes kiizvetlen vezet6se, illetve iriny[tisa al6
tartoz6 szerY ezeti egys6gek

3.1.3.1. Nemzetktizi Ka pcsolatok 6s Szellemi Tulajdonkezel6si Osztily

(1) A Nemzetkdzi Kapcsolatok 6s Szellemi Tulajdonkezel6si Osztiiy feladatait:

a) anemzetkdzi kapcsolatok NAIK szintti felmdrdse, naprak6szen tart6sa;

b) a NAIK 6s ktilftrldi partnerei kozdtti egyi.ittmrikodesi meg6llapoddsok kezeldse, javaslatt6tel fj
partners6 gi dokumentumok me gk<it6 sere, ezek e I ok6 s zitese al6ir 6sr a;

c) a be{rkezo kiilfdldi megkeres6sek kezel6se, sztiks6g szerint javaslat m6s, region6lis vagy orsz6gos

szintri szereplok (pl. MTA, agr6rkamara) bevon6s6ra adott egytittmrikoddsek kialakit6sa sor6n;

d) kapcsolattart6s az egyesszaktdrc6k drintett szervezeti egysdgeivel;

e) a Budapesten akkredit6lt diplomat6kkal torteno kapcsolat6pit6s, a NAIK ktilkapcsolatainak

diplom6ciai sikon tort6no erosit6se, idedrtve a magyar kiilk6pviseletekkel val6 kapcsolattart6st,

I a kutatoi mobilit6ssal kapcsolatos adminisztr6ci6s feladatok ell6t6sa;

g) kdzremukdd6s az intezmenyi szintri KFI-strat6gia elk6szitdseben, annak rendszeres feliilvizsg6lata,

a mindenkori irj kihiv6sokhoz, nemzetgazdasdgi erdekekhez, tudom6ny- ds gazdas6gpolitikai

e I v6r6sokh o z rgazitirsth an;
h) A NAIK kutat6i gdrdajtnak iparjogvddelmi oltalommal levddheto termekek elo6llit6s6ra val6

osztonzdse;
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i) A NAIK 6ltal elo6llitott rij ismeretek, eredm6nyek iparjogv6delmi oltalmSval kapcsolatos
iigyintdz6s, a gazdasdgi hasznosft6ssal kapcsolatos szerzod6sek, meg6llapod6sok megkdtds6nek
t6mogat6sa;

i) Az egyes teljes NAIK 6rintetts6gti, szellemi tulajdonnal is kapcsolatos tev6kenysdg koordin6l6sa;
k) a hazai KFl-szereplokkel (egyetemek, MTA, alapitv6nyi kutat6helyek, gazdas6gi t6rsas6gok) val6

folyamatos kapcsolat6pit6s 6s kapcsolattartiisa;
l) a NAIK nemzetkdzi piiyinati aktivitrisiinak erosit6se, gener6l6sa szoros egyiittmtik<id6sben a

P iiy inatkezel6si Koordin6ci6s Osztrillyal ;

m)a mindenkori jogszab6lyok 6s belso utasit6sok figyelembe v6tel6vel sziikseg szerint bekapcsol6dik
a m6di6val val6 kapcsolattart6sba.

3.1.3.2. P i,Iy ilzatkezel6si Koo rd i n 6 ci6s Oszt6 ly

(l) A Paly6zatkezelesi Koordin6ci6s Oszt6ly feladatai:

a) AFiSigazgat6 6ltal kiemeltnek minositett projektek kezel6se, koordin6l6sa;
b) P aly tnati fe I hiv6so k fi gye I d se, i nt6zetek ko zponti tiljekoztatdsa;
c) Az intezetek iital aPiiyazatkezel6si Koordin6ci6s Osztdlyhozhatirid,ore benyrijtott piilyinatokkal

kapcsolatos enged6lyeztet6sek, k6relmek kezel6se az osztiiy 6ltal j6v6hagyott dokumentumok
tov6bbit6sa a F oi gazgat6 s6gra;

d) Segitsdgnyrijt6s a piiyinatok kciltsdgterv6nek 6ssze6llit6s6ban, megval6sit6sdban, a fenntart6si
idoszak kezel6s6ben.

e) A NAIK pitlyhzati gazdiikodits6hoz kapcsol6d6 kciltsegvet6sek nyomon krtvet6se a NAIK
konyvel6si rendszer6ben. Az egytittmtikod6si meg6llapod6sban, tdmogat6si okiratokban
me ghatitr ozott telj e s itd s i hat6ri do k intezeti betart6s6nak t6mo gatils a;

0 NAIK piiydzatok eset6ben a pitlydzat pdnztigyi beszdmol6j6nak tartalmi, formai ellenorzes6nek
el v6 gz6se, e gyeztet6 se a gazdasiryi nyi lviintart6 rendszerrel ;

g) Az elszilmol6sok ellenorz6se az intezetek kezdemdnyez6se alapj6n tcirtdnik, mely k6relmet
legkds6bb a TSmogat6 6ltal eloirt bead6si hatrlridot megeloz6en l5 nappal sztiks6ges benyrijtani a
Piiydzatkezel6si Koordiniici6s Oszt6ly reszere. Az elszitmol6s elkdszitese az EOS integr6lt
rendszer adatai ds dokumentumai, valamint a szemelyi jellegti kifizet6sek, a munkakciri leir6sok 6s
a bdrkartonok zitadekoldsa alapj6n tdrtdnik. Az ilyen m6don iisszeallitott besz6mol6 jelent6st,
elsz6mol6st az osztiiy ellenorz6se utiln az adott Intdzet nyrijtja be a T6mog ato szervezet i6szere.

h) A Foigazgato iital kiemeltnek minosftett projektek kezel6se, koordin6l6si; szakmai ds p6nziigyi
besz6mol6 jelent6s6nek teljeskoni ossze6llit6sa, 6s benyfij tilsa at6mogat6 szeryezet rdszre.

i) Szoros egytittmtik<id6s a Nemzetk<izi Kapcsolatok 6s Szellemi Tulajdonkezeldsi Oszt6ly szabadalmi
iigyvivoj6vel a kutat6si projekteket 6rinto szellemi tulajdon 6s szabadalmi iigyekben.

Negyedik r6sz

4. Int6zetek

4.1. NAIK Agrir-kiirnyezettudominyi Kutat6in t6zet

( I ) Az Agr6r-kcirnyezettudom6nyi Kutat6 intezet feladatai :

a) meziSgazdas6gi technol6gi6k k6miai, mikrobiol6giai 6s genetikai biztons6g6nak vizsg6lata;
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b) az agrdrgazdasdg kornyezetterheles6nek csiikkentds6t szolg6lo techno16giai aj6nl6sok kidolgoz6sa,
elsosorban a k6miai 6s biologiai ndvenyv6delemre (nov6nyv6do szerek, mezogazdas6gi
vegyszerek) 6s a mezogazdas6gi biol6giai alkalmazdsokra (g6ntechnol6giai riton m6dositott
nov6nyek) vonatkoz6an;

c) a k<irnyezetre 6s az eg6szs6gre vesz6lyt jelento anyagok (pl. ncivdnyv6doszer-maraddkok, toxinok
stb.) kdrnyezeti veszdlyazonositiisa ds kock6zatelemz6se, a lebomlisuk elosegitesere szolgdl6
rnegold6sok kutat6sa;

d) korszerti k<irnyezetanalitikai technik6k 6s <ikotoxikol6giai tesztm6dszerek fejleszt6se;
e) a kcirnyezetre 6s az emberi egdszsdgre 6rtalmas mikotoxinok 6s az azokat termelo novenypatog6n

gomb6k dghajlatvdltoz6ssal is dsszeftiggo megjelen6senek vizsgirlata, valamint a mikotoxinok
lebontiis6ra k6pes 6s egy6b mikroorganizmusok biok6miai, biol6giai 6s genomikai jellemz6se,
gyakorlati alkalmaziisainak fejlesztdse;

(2) Az A gr6r-krirnyezettudomdnyi Kutat6 intezet szerv ezeti tago I 6d6sa :

Intezetv ezeto I lntezetve zet6 - he I v ett e s

a) Kdrnyezetanalitikai Osztiiy,
b) Krirnyezeti 6s Alkalmazott Mikrobiol6giai Oszt6ly
c) Okotoxikol6giai Oszt6ly
d) Szolg6ltatiisi Csoport

(3) A kutatiisi, tudom6nyos 6s egy6b feladatok vegrehajt6sArol az intezmdny vezetoje foigazgato iital
j6v6hagyott i.igyrendben rendelkezik.

4.2. NAIK Allatteny6szt6si, Takarmf nyozdsi 6s Hrfisipari Kutat ilintlzet

(l) AzAllattenydsztesi, Takarm6nyoz6si es Hfsipari Kutatointdzetfeladatai:

a) a Termelds-kutat6si F6osztdly foglalja cissze azon szervezeti egysdgeket, melyek a termeldsi
tev6kenys6ggel kapcsolatos kutat6si tev6kenys6geket vegzik, a hazai 6s kiilfbldi
kutat6helyekkel, termel6si rendszerekkel, gazd6lkod6 szervezetekkel 6s v6llalkoz6kkal
egytittmrikodve;

b) a Tudom6nyos F6oszt6ly foglalja ossze azon szervezeti egys6geket, melyek az elmdleti illetve
laborat6riumi kdri.ilmdnyek kozdttvegzelttudom6nyos kutat6si tevdkenyseggel kapcsolatosak,
az |llatteny6sztds, takarm6nyoz6s ds hrisipari mriveletek kapcs6n.

(2) AzAllatteny6szt6si, Takarminyozitsr 6s Hrisipari Kutat6int 6zet szervezeti tagol6d6sa:

Intezetv ezeto I Intezetve ze to - h e I yette s

Termel6s-Kutat6si Fooszt6ly
Tudom6nyos Foosztiily
1. Allattenydsztesi Oszt6ly
2. Takarm6ny ozdsi Oszttiy
3. Hrisipari Osztiiy
Szolg6ltat6si Csoport

a)
b)

c)

23



(3) A kutat6si, tudom6nyos es egy6b feladatok v6grehajtiisdrol az int6zm6ny vezetoje foigazgat6 6ltal
j6v6hagyott tigyrendben rendelkezik.

4.3. NAIK flelmiszer-tudom6nyi Kuta t6int6zet

(l) Az Elelmiszer-tudomdnyi Kutat6int ezet feladatai:

a) 6lelmiszer-feldolgoz6si 6s -tart6sit6si technol6gi6k kutat6s-fejleszt6se, [j technol6gi6k
kidolgoz6sa;

b) [j, magasabb hozzdadott drtekri 6lelmiszer term6kek fejleszt6se;
c) 6lelmiszer-dsszetevok eg6szs6gre gyakorolt hat6s6nak tanulmiiny ozisa es vizsgiiata;
d) kdmiai 6s biol6giai 6lelmiszerbiztonsiigi kock6zati tenyezok vizsgitlata 6s 6rt6kel6se;
e) korszeni 6lelmiszer-analitikai elj ar6sok fej leszt6se;

0 DNS alapri termdkazonositds, allerg6nek ds GMo-k vizsgitlata;
g) probiotikumok izol6l6sa ds alkalmazdsi lehetosdgeinek vizsgiiata;
h) fogyaszt6k 6lelmiszervrls6rlisi tudatoss6g6nak fokoz6sa 6rdekdben szociol6giai felmdrdsek

k6szit6se 6s drt6keldse;

i) rdszv6tel szakir6nyri kdzep- es felsofokri oktat6sban, valamint posztgradu6lis k6pzesben.

(2) Az Elelmiszer-tudomiinyi Kutat6int dzet szervezeti fel6pit6se:

Intlzetv ezeto I Intdzetve ze to - he I ye tte s

a) Biol6giai Osztdly
b) Elelmiszer-analitikai Osztdly
c) T fiplillkozits-dlettani Osztiily
d) Technol6 giai 6s Elelmi szerl6nc -v izsg6lati Osztiiy
e) Szolg6ltatiisi Csoport

(3) A kutat6si, tudomdnyos 6s egyeb feladatok v6grehajt6s 6rol az intdzm6ny vezet1je f6igazgato iital
j6v6hagyott Ugyrendben rendelkezik.

4.4. NAIK Erd6szeti Tudomfnyos lntilzet

(l) Az Erddszeti Tudom6nyos Intdzet feladatai:

a) a glob6lis 6kol6giai folyamatok 6rv6nyesi.il6senek monitoring rendszeli megismerdse region6lis 6s
lok6lis szinten, a feltirt ok-okozati osszeftigg6sek 6rv6nyesit6se a fafaj-me gviiasitfts es az
erdonevelds gyakorlat ihan;
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az erdei 6kosziszt6m6k miikiides6t alapvetoen meghat6roz6 faallom6ny-jellemzok tartamkisdrletek
ittj6n tdrt6n6 nyomon kovet6se, az erdilgazd6lkod6s 6s egy6b t6rsadalmi celok erdek6ben tdrt6no
term6szet-krizeli beavatkoz6sok cisszehangol6sa ;

a genetikai eroforr6sok korszeni m6dszerekkel tortdno felvdtele, felt6r6sa es jellemz6se, valamint
az erdeszeti nemesit6s rij ismereteinek drvdnyesit6se az ilgazat szaporit6anyag-termesztdsdben, rij
fajtek elodllitris ds koztermesztdsbe vonSsa, genmegorzds 6s genetikai eroforr6sok fejleszt6se;
orsz6gos kiterjeddsti eg6szs6gi monitoring-hirl6zat mrikodtetdse 6s fejleszt6se, tekintettel az rij, ma
m6g kev6sb6 ismert k6rtevok dletmodj6nak megismer6s6re 6s a gyakorlatban is alkalmazhato
kcirnyezetkim6lo vddekez6si techno l6gi6k kidol goz irsir a;
itj termesztds-technol6giai kis6rletek be6llit6sa gyorsan-nov6 fafajokkal 6s az eredm6nyek
gyakorlati bevezetdse kiilOncisk6ppen a viddkfejlesztds, az alternatfv ftildhaszn6lat 6s a biomassza
komplex hasznosit6s6nak drdekeire;
a fenntarthat6 erdogazddlkod6s kriteriumrendszerdnek es finanszfroz6si feltdteleinek kimunkrilisa
6s az erddszetpolitikai dcint6sek szakigazgat6si ds kozgazdasitgi megalap ozisa.
Kdzremtikod6s az erdok sz6nmegkoto k6pessdgdvel kapcsolatos nemzetkcizi jelentesek 6s
progn6zisok osszeAllitds6ban, az erdSk klimav6ltozishoz tort6no alkalmazkod6s6t segito
er do gazdiiko d6s me gal apoz6sa.

(2) Az Erd6szeti Tudom6nyos Intezet szervezeti fel6pit6se:

lntezetv ezeto I Intezetvezeto-helyettes

a) Erd5v6delmi Osztrlly
b) OkolOgiai 6s Erd6mtivel6si Osztrily
c) Nemesit6si Oszt6ly
d) Ultetv6nyszerti Fatermesztdsi Oszt6ly
e) 0kon6miai Osztrily
f) Tudom6ny-hasznosit6si 6s Innov6ci6s Oszt6ly
g) Szolgiitatitsi Csoport

(3) A kutat6si, tudom6nyos 6s egydb feladatok v6grehajtris ir6l az int6zm6ny vezetoje foigazgato iital
j6v6hagyott tigyrendben rendelkezik.

4. 5. NAIK Gyii m ii lcs te rm eszt6si Kuta t6int6zet

( I ) A Gyi.imdlcstermeszt6si Kutat6int6zet feladatai :

a) gyakorlatorientrilt kutat6si-fejlesztdsi 6s innov6ci6s programok kidolgo zdsa es v6grehajt6sa;
b) biol6giai alapok kutat6sa, fenntart6sa 6s fejleszt6se;
c) g6nbanki iiltetv6nyek fenntart6sa a ncivdnyfajt6k 6llami elismeresdrol, valamint a szaporit6anyagok

elo6llitris6r6l 6s forgalomba hozatalirol sz6l6 2003. 6vi LII. torvdny 4. $ (l) bekezd6s6ben
meghat6rozott 6llami feladat el l6t6sa erdekeben ;

d) kdzremtikod6s a termelok magas minos6gti, patogdnmentes szaporit6anyagokkal t6rtdno ellit6s6ban
a patogdnmentes preb6zis iiltetvenyek (KTU) fenntart6s6val 6s 6llami alanymag c6ltartal6kok
megorzdsevel;

e) reszvetel a gyiimolcs termohely kataszteri eljrir6sban a gytimolcs termohely-alkalmass6gi
szakvelem6nyek elk6szitdsevel ;

b)

c)

d)

e)

s)
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f) fajtafenntart6 tev6kenysdg a szaporitdsra enged6lyezett gyiimrilcsfajt6k termeszt6si 6rtek6nek
fenntart6sa 6rdekdben;

g) f6s n<ivdnyek mikroszaporitiisi technol6gi6j6nak fejlesztese, virusmentesitesi elj6r6sok kidolgoz6sa
6s megval6sit6sa;

h) hdjas, csonth6jas, alm6stermdsu es bogyos gyiimrilcsfajok nemesit6se, fajtakutatisa, bele6rtve a

kiil fO I di faj t5k hono s it6s6 t celz6 faj tavizs 96l atokat i s ;

i) kertdszeti n<iv6nyv6delmi (k6rtani 6s rovartani) megfigyel6sek vegzese, vddekez6si elj6r6sok
kidolgoz6sa;

j) termeszt6stechnol6giai elj6rSsok vizsg6lata, azok fejleszt6se a fenntarthat6 kert6szeti termeszt6s
6rdek6ben;

k) t6rol6stechnol6giai 6s egy6b, sztiret ut6ni technol6giai vizsg6latok vegzese, bele6rtve az alapveto
gytimiilcs6lettani osszeftiggdsek tiszt6z6s6t is; a piacrajut6st elosegito technol6giai elj6r6sok
fejlesztdse;

l) r6zsa 6s egyny6ri diszndv6nyek fajtakutatdsa, fajtafenntart6sa;
m) tan6csad6si 6s ismeretterj eszt6si tev6kenys6 g, faj tamenedzsment;
n) r6szvdtel a szakmapolitikai dont6sek el6k6szit6sdben;
o) r6szv6tel szakir6nyri koz6p- 6s felsofokir oktat6sban, posztgradu6lis k6pz6sben;
p) egytittmtikod6s hazai 6s killfbldi kutatointdzetekkel, egyetemekkel 6s innov6ci6s szervezetekkel;
q) a kutat6 intezethez tartozo fci ldteri.il etek keze le se, mtive 16 se.

( 2) A G ytimo I c stermeszt6 si Kutat ointezet szerv ezeti fe I 6p ite se :

Intezetv ezeto I lntezetve zet6 - he I y ett e s

a) Gyiimdlcstermo Novdnyek G6nmegorzdsi Tudom6nyos Osztdlya

b) Nemesit6si 6s Fajtavizsg6lati Tudom6nyos Osztdly

c) Kerteszeti Biotechnol6giai, Patog6nmentesitesi 6s Kcizponti Torzsiiltetveny Fenntart6si

Tudom6nyos Osztiily
d) Kertdszeti Novenyvddelmi Tudom6nyos Oszt6ly

e) Termeszt6stechnol6gia-fej leszt6si Tudom6nyos Oszt6ly

f) Ismeret6tad6si 6s Fajtahasznosit6si Tudom6nyos Oszt6ly
g) Diszndvenytermeszt6si Tudom6nyos Oszt6ly

h) Szolgdltat6si Csoport

(3) A kutat6si, tudomdnyos 6s egy6b feladatok v6grehajt6strol az intdzmdny vezetoje foigazgatl iiltal
j 6v6hagyott iigyrendben rendelkezik.

4.6. NAIK Haliszati Kutat6intCzet

( I ) A Hal6szati Kutat6 intezetfeladatai :

a) az edesvizi akvakultrira 6s a term6szetes vizek halgazdiikod6s6t t6mogat6 alkalmazott kutat6si,
fej lesztdsi 6s innov6ci6 s pro gramok v6grehaj t6sa;

b) a hazai haltermelds jdvedelmezos6genek, versenykdpesseg6nek, biztons6g6nak 6s

termekv6lasztek6nak i avf t6sa;

c) a haltermelds input ig6nyeinek es kornyezeti hat6sainak csiikkent6sdt megalapozo kutat6sok;
d) a kornyezettudatos, fenntarthat6 akvakultfr6val kapcsolatos genetikai, tartds- 6s

takarm6nyoz6stechno16giai, t6plAlkoz6s-6lettani, immunol6giai, vizdkol6giai, rikon6miai 6s szocio-
6kon6miai kutat6sok;
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e) hal genbankok fenntart6sa;

0 a fenntarthat6 termdszetesvizi halgazdiikod6ssal kapcsolatos kutat6sok;
g) a vizi eroforr6sok integr6lt hasznosit6s6hoz kapcsol6do ds a vizi kdrnyezet terheldsdt csokkento

elj6r6sok kidolgoziisa;
h) a termeszetes 6s a mestersdges vizes 6lohelyek interdiszciplin6ris vizsgiiata ds a klimavdltozds

hat6sainak kutat6sa;
i) a term6szetes vizeink kornyezeti 6llapot6nak vizsgiiata;
j) szaktandcsad6s nyujt6sa a haltermelesi ilgazat szereploi szitmttra, valamint aktiv egyiittmrikdd6s az

lgazatr szerepl6kkel;
k) r6szv6tel szakir6nyu kdzep- 6s felsofokri oktat6sban, posztgradu6lis k6pzesben.

(2) A H al 6s zati Kttat6int6zet szew ezeti tago I 6 d6s a :

Intezetv ezeto I Intezetve ze to - he lyett e s

a) Akvakultrira Rendszerek Osztdly
b) Haltakarm6nyoz6si 6s -dlettani Oszt6ly
c) Halgenetikai Osztiiy
d) Term6szetesvizi Halgazd6lkod6si Osztttly
e) Vizcikol6gi ai Oszttiy
0 L6tesitm6nyiizemeltet6si 6s Szaktan6csad6si Oszt6ly
g) Szolgdltatdsi Csoport

(3) A kutat6si, tudom6nyos 6s egy6b feladatok vdgrehajtrisirol azintezmeny vezetoje fbigazgato iital
j6v6hagyott i.igyrendben rendelkezik.

4. 7. NAIK Mezfigazd asrl gi Biotech nol6giai Kuta t6in tilzet

( I ) A M ezo gazdasdgi B iotechno I 6 gi ai Kutat ointezet fe I adatai :

a) A hasznosithat6 eredmdnyek eldr6s6re ir6nyul6 celzott alapkutat6s, alkalmazott kutat5s 6s
kis6rleti fejlesztds c6lja a mezogazdasdgi nov6nyek, 6llatok, modellorganizmusok 6s
mikroorganizmusok vizsgiilata, fejlesztdse es nemesitdse; a biotechnol6gia tertiletdn vizsg6latok
es szolg6ltat6sok v6gz6se hagyom6nyos 6s modern technik6k 6s modszerek alkalmazfsaval es
fejlesztds6vel; az agrttrtermelds biologiai h6tter6nek megismeres6re ir6nyul6 dlettani, genetikai,
genomikai, mikrobiol6giai es molekul6ris biol6giai kutat6sok, popul6ci6 szintu vizsg6latok.

(2) A Mezb gazdasilgr B i ote c hno I 6 g i ai Kutat ointezet szerv ezeti fe I 6p it6 s e :

Intdzetv ezet6 I Inte zetve zet 6 - he I yett e s

a) Allatbiotechnol6giai Fooszt6ly
b) Genetikai FoosztSly
c) Genomikai Fooszt6ly
d) Nov6nybiotechnologiai Fooszt6ly
e) Szolgiitatitsi Csoport
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(3) A kutat6si, tudom6nyos 6s egy6b feladatok vdgrehajt6sdrol az intdzmeny vezetoje foigazgato 6ltal
j6v6hagyott tigyrendben rendelkezik.

4.8. NAIK Meziigazdasigi G6pesit6si Int6zet

(l) A Mezogazdasdgr G6pesitdsi Intezet feladatai:

a) a mezogazdas6g nriv6nytermelesi, betakarit6si, 6llattart6si, takarm6ny-feldolgoz6si, energetikai,
kcirnyezetvddelmi, stb. elj6r6sai mtiszaki-technologiai h6tter6nek kutat6sa 6s fejlesztdse.
Mezogazdas6gi g6pesit6si alap- es alkalmazott, fejleszto kutatdsok v6gz6se, termel6stechnol6gi6k
kidolgoz6sa 6s fej lesztdse.

b) mez6gazdas6gi energiagazdiikodds, valamint a megirjul6 energi6k hasznosit6s6nak kutat6sa 6s

fejlesztdse;
c) nov6nyvddelmi g6pek tipusminosit6sere es idoszakos feltilvizsgtiatitravonatkoz6, jogszab6lyokban

rdgzitett feladatok elv6gzdse;
d) mezogazdas6gi erog6pek hatdkonys6gndvel6s6nek kutat6sa;
e) gumiabroncs-talaj-erog6p-munkag6p kapcsolat6nak ds kolcsonhat6s6nak kutat6sa;
f) k6myezetkim6lo talajmrivel6si technol6 gi6k kutat6sa 6s fej les ztese;
g) kert6szeti 6s szol6szeti technol6gi6k kutatdsa 6s fejleszt6se;
h) szemes termdnyek feldolgoz6s6nak, tart6sit6s6nak 6s t6rol6s6nak, valamint a keverdktakarm6ny-

gy6rt6s elj6rdsainak kutat6sa. Sz6las- ds tomegtakarm6nyok, valamint mezogazdasiryi
mell6kterm6kek tart6 sit6si 6s t6ro I 6si e lj 6r6sainak kutat6sa;

i) biol6giai 6s kornyezettechnikai folyamatok kutat6sa 6s fejleszt6se;
j) alacsony UgC kibocs6t6sri trdgyakezel6si ds feldolgoz6si techno16gi6k kutat6sa 6s fejlesztdse;
k) precizi6s mezogazditlkod6si, terinformatikai 6s tiverzekelesi elj6r6sok kutat6sa es fejleszt6se;
l) mez6gazdas6gi g6pek kisdrleti fejleszt6se, minosdgtanirsit6sa, g6pek 6s berendezdsek laborat6riumi,

terepi, haszn6lati 6rtdk- 6s tart6stizemi vizsg6lata;
m) szakmai kiadv6nyok, folyoiratok keszitese, 6s szakmai rendezvdnyek, bemutat6k szervez6se,

lebonyolitdsa, szaktan6csad6s.

(2) A l|l{ezb gazdas 69r Gdp e s it6 s i Intezet szer v ezeti fe I 6p ite s e, ta go I 6 d 6s a :

Intdzett, ezeto llntezetvezeto helyettes

a) Allattart6si- ds Biol6giai Folyamatok G6pesit6se Fooszt6ly

1. Allattart6si, Takarm6nyozitsi6s Kcirnyezettechnikai Folyamatok G6pesit6s e Osztiiy
2. Bioenergetikai Osztdly

b) Nciv6nytermel6s G6pesitdse Fooszt6ly

1. Mezogazdas6gi Erog6pek Oszt6ly

2. Ndv6nytermeszt6si Technol6 g ittk O sztiiy

3. NAIK Mezogazdas6gi G6pesit6si Int6zet Novdnytermel6s G6pesit6se Fooszt6ly
Ndvdnyvdd6 gdp Vizs g6lolaborat6rium (Akkredit6lt)
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4. NAIK Mezogazdas6gi Gdpesit6si Int6zet Nov6nytermelds G6pesitese Fooszt6ly
Energetikai Vizsg6lolaborat6rium (Akkredit6lt)

c) Allami Feladatok 6s Agr6r-Mriszaki Szakdrtoi Osztiiy
d) Kiadv6ny 6s Sajt6 Osztdly
e) Szolgdltatdsi Csoport

(3) A kutat6si, tudom6nyos 6s egy6b feladatok vdgrehajt6sitrol az rntezmeny vezetoje foigazgat6 iital
j6vdhagyott iigyrendben rendelkezik.

4.9. NAIK Niiv6nytermeszt6si Onr{ll6 Kutatisi Oszt6ly

(l) A Novdnytermesztdsi 0n6ll6 Kutat6si Oszt6ly alapfeladatai:

a) a gabonafeldk, olaj- es fehdrjenovdnyek okologiai es integr6lt sz6nt6foldi termesztdsdt celzo

technol6giafej leszt6si kutat6sok;

b) trdgyirzitsi rendszerek fejlesztdse ahozam, a minosdg, a talajterm6kenys6g 6s a klimatikus hat6sok

optimaliz616sa 6rdek6ben tartamkisdrletekkel;

c) a falgazdags6g fejleszteset celzo g6nbanki egyiittmtikoddsek, alternatfv ndv6nyek genetikai

6llom6ny6nak gyrijtdse, fonntart6sa, el6nemesit6se, agron6miai vrzsgiiata;
d) a legfontosabb k6rokoz6kkal szembeni ellen6ll6 kdpess6g sz6nt6foldi vrzsgiiata, a klimav6ltoz6s

hat6sainak tanulm6nyoz6sa a gombapopul6ciok 6sszet6tel6re, kiilonbozo techno16giai

rendszerekben;

e) tobb k6rokozoval szemben ellen6l16, elonemesitett torzsek el66llit6sa rij g6nforr6sok bevon6s6val;

0 tan6csad6 6s ismeretterjeszto tev6kenyseg, reszvetel a szakir6nyri posztgradu6lis k6pz6sben.

(2) A kutat6si, tudom6nyos 6s egy6b feladatok v6grehajt6s itrol az intezmeny vezetoje f6igazgat6 6,ltal
j6v6hagyott tigyrendben rendelkezik.

4.f0. NAIK Ontiiz6si 6sYizgazdilkoddsi Onrl116 Kutatfsi Osztdly

(l) A NAIK Ont<iz6si esYizgazd6lkod6si On6ll6 Kutat6si Osztiiy feladatai:

a) kdzremtikodik egyes ndvdnyfajok genetikai sokf6leseg6nek megorzes6ben, a mezogazdasdgi
termel6s genetikai er6forr6sainak bovit6seben, folyamatos fejlesztes6ben, fj felhaszn6l6si
lehetos6geinek kutat6s6ban, valamint a genetikai potenci6lt hat6konyan kihaszn6l6 termel6si
elj drdsok kidol goz5s6ban;

b) kozremtikddik az fj sz6nt6fdldi, kert6szeti, erd6szeti ncivdnyfajok es fajt6k hazai
termeszt6stechno16giSj 6nak kidolg ozdsbban

c) kdzremrikodik a t6panyag-ell5t6si estrdgyitz6si rendszerek fejleszt6s6ben, ktildn<is tekintettel atalaj,
valamint a felszini 6s felszin alatti vizek 6llapot6nak meg6v6s6ra;
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d) viz- 6s energiatakar6kos ontoz6si megold6sok kutatisa; a belvizek mezogazdas6gi kezeles6nek
vrzsgiiata 6s elemz6se; higtrigya, szennyviz 6s egy6b foly6kony halmaz6llapotri hullad6k,
mell6kterm6k hasznosit6si lehetos69einek kutat6sa;

e) azeghajlatviitozirs hat6sainak elorejelzds6re ds a kedvezotlen kovetkezm6nyek mdrsdkldse ir6nyul6
v izgazdiiko d 6s i 6 s taj gazdalkod6s i kutat6s o k v 6 gre haj t6s a ;

0 szakmai kiadv6nyok, szak6rloi jelentesek, szakkcinyvek keszitdse;

g) szaktan6csaddsi szolg6ltat6sok nyfjt6sa, szolgiitatitsi c6hi laborat6riumi vizsgdlatok v6gz6se;

h) oktat6si 6s k6pz6si tev6kenysegben val6 kozremtikiidds, szakmai bemutat6k ds tilekoztatok
szervezdse;

i) a jogalkot6st ds a szabblyozdst segito elemz6sek, hat6svizsg6latok elvdgzese, hat6stanulm6nyok
keszitdse.

(2) A kutat6si, tudom6nyos 6s egydb feladatok v6grehajt6sirol azintezmdny vezetlje fbigazgat6 6ltal
j6v6hagyott tigyrendben rendelkezik.

4.11. NAIK Sz6l6szeti 6s Boriszati Kutat6int6zet

(l) A Szol6szeti ds BorSszati Kutat6intezetfeladatai:

a) genetikai eroforr6sok ds biol6giai alapok begyrijt6se, fenntart6sa, fejlesztese;
b) gdnbankok,fajtagyiijtemdnyek ldtesit6se, megorzdse, adatszolgitltatis;
c) szolo fajt6k virusmentesitdse, patogdnmentes szaporit6si kiindul6si anyagok biztosit6sa;
d) preb6zis, bSzis 6s certifikdlt tdrzstiltetv6ny l6tesitdse 6s fenntart6sa;
e) szolofajt6k keresztez6ses 6s kl6nszelekci6s nemesit6se, bor 6s csemegeszolo fajtAk fajtadrt6k

kutat6sa;

0 boriszati ds szoldszeti technol6giai kutat6sok;
g) aszolo 6s borok szitrmazfs- 6s eredetvddelmi rendszer6nek kialakit6sa, fejlesztdse, mtikodtetdse;
h) szakmai SzaktanScsad6i Kdzpont miikddtetdse, szaktan6csad6k tov6bbk6pz6se;
i) term6helyi kataszterek komplex fejlesztdse, elemzdse 6s szak6rtoi feladatainak ell6t6sa;
j) talaj,- n<iv6ny,- 6s borvizsg6latok v6gzese az akkredit6lt laborat6riumban;
k) r6szv6tel szakir6nyir kdzep- 6s felsofokri oktat6sban, posztgradudlis k6pz6sben;
l) a kutat6s sor6n keletkezett mell6ktermekek: szolo, bor drtdkesitese;
m) kozremtikodds a helyi borminosites lebonyolit6s6ban.

(2) A Szoldszeti 6s Bordszati Kutat6int6zet szervezeti fel6pitese:

Intezett ezeto llntezetvezeto-he lyettes

a) NAIK Szoleszeti ds Bor6szati Kutat6intezetBadacsonyi Kutat6 Allom6s
L NAIK Szoldszeti 6s Bor6szati Kutat6intezetBadacsonyi Kutat6 Allom6s Laborat6riuma

b) NAIK Szol6szeti ds Bor6szati Kutat6int6zet Kecskem6ti Kutat6 Allom6s;
c) Szolg6ltat6siCsoport

(3) A Badacsonyi Kutat6 Allom6son beliili szervezeti egysegk6nt mtikcidik a NAIK Szoldszeti 6s Bor6szati
Kutat6intdzet Badacsonyi Kutat6 Allom6s Laborat6riuma. Laborat6rium talaj-, n6v6ny- 6s
borvizsg6latokat vdgez, akkredit6lt keretek kctzott.
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(4) A kutat6si, tudom6nyos 6s egy6b feladatok vdgrehajt6shr6l az intezmdny vezetoje foigazgat6 6ltal
j6vdhagyott tigyrendben rendelkezik.

4.12. NAIK Ziilds6gtermeszt6si Onill6 Kutatisi Osztily

(1) A Zoldsdgtermeszt6si 0n6ll6 Kutat6si Osztdly feladatai:

a) paradicsom- 6s hagyma nemesitds, fajtacisszehasonlit6- 6s technol6giai kisdrletek vdgzdse;
b) fiiszerpaprika nemesites, intenziv termeszt6stechnol6gia fejlesztdse, fajtafenntartds, g6nmegorz6s;
c) ftiszerpaprika minosegi- ds beltartalmi vizsg6latok vegzese
d) kutat6i ut6np6tl6s nevel6s, tudom6nyos kdpz6s folytat6sa doktori iskol6ban;
e) bekapcsolod6s NAIK t6rsint6zm6nyek 6s egyetemek pitlydzataiba
f) eload6sok tart6sa, publik6cios tevekenys6g.

(2) A kutat6si, tudom6nyos 6s egyeb feladatok v6grehajt6sirol az intdzm6ny vezetoje foigazgato 6ltal
jov6hagyott iigyrendben rendelkezik.

Otiidik r6sz

5.1. Az 6rtekezletek rendje

5. 1. 1. F 6igazgat6i 6rtekezlet

(l) A foigazgatSi ertekezlet a folyamatos 6s zokkenomenetes mrikdd6st, a feladatok alakulds6nak nyomon
kovet6sdt, a felmeriil6 szakmai 6s gazdas6gi probldm6k megold6s6t szolg6lja.

(2) A foigazgator6rtekezletetafoigazgat6 hivjaossze heti rendszeressdggel. Elok6szitese,6s napirendj6nek
6ssze6llit6s a, a rdsztvevok elektronikus riton tortdno meghiv6s a a foigazgat6i titkdrs iryvezeto feladata.

(3) Afbigazgat6i 6rtekezlet itllando meghivott rdsztvevoi afoigazgat6, a koordin6ci6s foigazgat6-helyettes,
strat6giai forgazgat6-helyettes, a gazdasdgi foigazgat6-helyettes, a hum6npolitikai osztdlyvezeto, a

belso ellenorzesi osztillyvezeto ds a foigazgat6i titkSrs6gvezeto. A napirenddel kdzvetleni.il 6rintett
egy6b szem6lyek eseti meghivottak.

(q A f6igazgat6i 6rtekezlet resztvevoinek ti\ekoztatitsa, javaslata alapjdn a forgazgat6 ddntdseket hoz ds

ir6nymutat6sokat ad.

(5) A foigazgat6r drtekezletekrol a foigazgatoi titk6rs6gvezeto minden esetben eml6keztetot k6szit az ott
elhangzott fobb tdm6kr6l. Tartalmaznia kell az ertekezleten hozott dont6sek alapj6n a foigazgato 6ltal
meghatitrozott feladatokat. Az elkdszitett eml6keztet ot a fbigazgat6 jov6hagyris6t kovet oen az ertekezlet
r6sztvevoi, valamint az ott meghatilrozott feladatok v6grehajt6s66rt felelosdk rendelkezds6re bocs6tja.
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5.1.2. Vezet6i 6rtekezlet

(1) A vezetoi 6rtekezlet tingya a NAIK egeszet - k{il6n6s tekintettel az intdzeteket, on6ll6 kutat6si
oszt6lyokat - 6rint6 feladatell6t6ssal kapcsolatos feladatok alakul6s6nak nyomon kovetese, valamint
szervezeti, mtikcid6si k6rddsek megvitat6sa, az elozo idoszak vezeto-tinyit6 tev6kenysdg6nek
drt6kel6se, ddntes-el6kdszitd s, a kcivetkezo idoszak feladatainak me ghat6r o zdsa.

(2) A vezetoi drtekezletet a foigazgat6 hivja ossze havi rendszeresseggel. Elok6szitdse, ds napirendj6nek
ossze6llit6sa, arlsztvevok elektronikus riton tcirt6no meghiv6saafoigazgat6i titk6rsdgvezeto feladata.

(3) A vezetoi 6rtekezlet 5lland6 meghivott rdsztvevoi afoigazgat6, a koordin6ci6s fligazgato helyettes, a

strat6giai forgazgatl-helyettes, a gazdasdgi foigazgato-helyettes, az oniilo szervezett egys6gek vezetoi,
a forgazgat6i titk6rs6gvezeto 6s az FM szakmai feli.igyeletet ell6t6 szervezeti egysdg vezetoje. A
napirenddel kozvetleniil drintett egy6b szemelyek eseti meghivottak.

(4) A vezetoi drtekezletekr6l a foigazgat6i titk6rs6gvezetb yagy a foigazgato 6ltal kijelolt m6s szem6ly
minden esetben eml6keztetot kdszit, melynek tatitalmaznia kell az ertekezleten elhangzottak
6sszefoglal6s6t, valamint a foigazgato 6ltal meghatirozott elvdgzendo feladatokat. Az elkeszitett
eml6keztetot a foigazgat6 j6v6hagy6s6t kovetoen az drtekezlet r6sztvev6i, valamint az ott
meghatdrozott feladatok v6grehajtdsiert felelosok rendelkezdsere bocs6tj a a forgazgat6i titk6rs6g.

5.1.3. A munkacsoport

(l) A NAIK fbigazgat6ja es foigazgat6-helyettesei saj6t hat6skdrben, tov6bb6 az oniilo szervezeti
egysdgek vezetoi a tcibb on6ll6 szervezeti egys6g feladatkcirdt is drinto eseti feladat elv6gzesere,
vagy 6lland6 jelleggel munkacsoportot hozhatnak l6tre.

(2) A munkacsoport l6trehozitsitrol sz6l6 utasit6sban meg kell hatfirozni a munkacsoport feladat6t,
vezetojet, tagiait 6s mukod6s6nek idejdt, rendj6t. A munkacsoport vezetojenek kijel0l6se nem
minosi.il v ezetoi megbiz6snak.

(3) Az on6ll6 szervezeti egysdgek vezetoi az Isszehangolt munkavdgz6st ig6nyl6 eseti feladatok
hat6kony megval6sit6s6t segito munkacsoportot hozhatnak l6tre az ir/r;ryitdsuk al6 tartozo cin6ll6
szerv ezeti egysdg dol 9oz6i nak rdszv6tel6vel.

(4) A munkacsoport cdlja a meghat6rozott feladat komplex megkdzelitesri, a szakteriiletek kiemelt
egyiittmukoddsdn alapul6 hat6kony megold6sa, illetve az ehhez sztiksdges javaslatok felvdzolilsa,
kidolgoz6sa. A munkacsoport celja a NAIK kimagasl6 szak6rtelemmel rendelkez6
kdzalkalmazottjai szaktuddsSnak adott feladat folyamatos ellititsiratort6n6 felhaszn6l6sa.

(6) A munkacsoport munk6j6t kozvetlentil annak vezetlje irinyitja,6s egyrittal felelos a munkacsoport
feladat6nak ell6t6s6drt. A munkacsoport vezet6je utasit6si ds elsz6moltat6si joggal bir a
munkacsoport tagjai felett. azonban utasit6sair6l azokkal egyidejtileg, az elvegzett feladatokr6l
pedig folyamatosanti$ekoztatja a munkacsoportban resztvevok vezetoit, valamint af6igazgatot.

(7) A munkacsoport feladatainak elore haladris6r6l folyamatosan vezetett jegyzokonyv kesziil, amely a
munkacsoport feladat6nak lezdrlsa ut6n megktilddsre keriil a rdsztvevo on6ll6 szervezeti egysdg
vezetdienek.
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(8) A munkacsoport tagjait a helyettesitdsi.ikre egydbk6nt jogosult szem6ly helyettesitheti.

5.2. A bels6 irfnyftds egyes irott eszkiizei

(1) A NAIK belso ir6nyit6s6nak eszkdzei: a foigazgat6i utasit6sok, az egyes szervezeti egysegek
tigyrendjei, valamint az 6niil6 szervezeti egysdgek 6ltal kiadottvezetoi utasit6sok.

(2) A belso ir6nyft6s (l) bekezd6sben foglalt eszkozeinek koz<is szabdlyai:
a) a belso ir6nyit6si eszkdz - amennyiben a hat6lybal6p6s6nek napj6ra vonatkoz6an ktilcin rendelkezdst

nem tartalmaz - a kihirdet6ssel l6p hatSlyba;
b) a belso ir6nyit6si eszk<jzriket a NAIK belso h6l6j6n (intraneten) ki kell hirdetni, illetoleg kozz6 kell

tenni;
c) biztositani kell nyilv6ntart6sukat;
d) az adott belso ir6nyit6si eszkozben foglaltak betart6s66rt 6s vdgrehajtilsiLert minden hatiiyaal6tartozo

dolgoz6t fegyelmi feleloss6g terhel ;

e) a belso ir6nyitdsi eszkdzt annak kibocs6t6ja - azonos szintu ir6nyit6si eszkozzel - m6dosithada,
vi sszavonh atja, hatiiyon kivtil helyezheti ;

0 feleljen meg a jogszertis6g, c6lszerusdg, vil6goss6g, 6ttekinthet6s6g 6s vdgrehajthat6s6g
kcivetelmeny6n.

(3) A foigazgato - 6vente I -tol kezd6doen folyamatosan sorsz6mozott - foigazgat6i utasit6sban rendelkezik
a tevekenys6g, a vezetes-ir6nyit6s, a miikod6s , a gazdiikod6s fontosabb feladatair6l, valamint az azokra
vonatkoz6 szabiiy ozisr 61.

(4) A f6igazgat6i utasit6s a NAIK mrikdd6s6bol ad6d6 6s mindenki 6ltal betartand6 ir6nyelveket 6s

keretszab6lyokat tartalmazza a NAIK valamennyi szervezeti egys6gdre kotelezo m6don.
(5) A szervezeti egys6gek feladatainak leir6sdra, a feladataikhoz kapcsol6d6 folyamatok meghatirozirsira,

foigazgato 6ltal j6vShagyott tigyrendet adnak ki.

5.2.1. A munk6ltat6i jogok gyakorlfsa

(l) A NAIK valamennyi munkav6llal6ja felett a munk6ltat6i jogkort - a gazdasitgi foigazgat6-helyettes
kinevez6s6t ds felment6s6t kivdve - afoigazgat6 gyakorolja.

(2) Munk6ltat6i jogkor gyakorliis6t csak vezetoi munkakcirbe kinevezett vezeto reszere lehet 6truh6zni, es
az tovdbb nem ruh6zhat6. A NAIK foigazgatoja a munk6ltat6i jogkor gyakorl6s6nak 6truh6z6sa eseten
is b6rmikor magithoz vonhatja az ittruhdzdssal erintett munk6ltatoi jogkdrdt.

(3) Alapveto munk6ltat6i jogok

a) kcizalkalmazotti j ogviszony letesitdsere piiy 6zat kif r6sa;

b) rnunk6ltat6i jogokat ds kotelessegeket gyakorl6, illetve teljesito szemdly nev6nek kdzl6se
alkalmaz6s el6tt vagy viitozits eset6n;

c) kinevezes (a k<izalkalmazott besorol6sa, illetm6nydnek, munkakdrenek, munkavdgz6s hely6nek
meghatitr oz6sa) 6s kinevez6s m6dosit6sa;

d) szervezeti egys6g (tudomanyos kutat6intezet) vezet6s6re vonatkoz6 megbiziis ad6sa, a megbiz6s
visszavon6sa, vezetoi megbiz6sr6l lemond6s elfogad6sa;
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e) szervezett egysdg (kutat6si oszt6ly) vezetdsdre vonatkoz6 megbiz6s ad6sa, megbiz6s visszavon6sa,

v ezetoi megbizdsr6l lemond6s elfo gad6sa;

0 szervezeti egys6g (nem kutat6si oszt6ly) vezet6s6re vonatkoz6 megbizds adisa, a megbiz6s
visszavon6sa, vezetoi megbiz6sr6l lemond6s elfogad6sa;

g) k<jzalkalmazotti jogviszony megszrindsdnek me96llapit6sa; kozalkalmazotti jogviszony
megsztintet6se (kozos megegyezessel, 6thelyez6ssel, felmentdssel); kcizalkalmazotti jogviszonyrol
lemond6s elfogad6sa, az ercol szolo igazol6s kiad6sa;

h) munkav6gz6s al6li mentesit6s a felmentes ideje alatt, vagy munk6ltat6i dont6s alapj6n egy6b

esetekben, frzetes n6lkiili szabads6g engeddlyez6se;

i) v6gkiel6gitds - jogszab6lyban eloirt - m6rtdkdnek meg6llapit6sa, felment6s, rendkiviili lemond6s

eset6n;
j) munkav6gz6ssel iisszeftiggo tov6bbkepzdsben val6 r6szv6tel eloir6sa;
k) tanulm6nyi szerz6d6s kcitdse;

l) cim adom6ny ozbsa, kdzalkalmazotti j ogvis zonyban adhat cimp6tlek me96llapit6sa;
m) kcizalkalmazott mino sit6se ;

n) kozalkalmazott munkaidej6nek rdszben vagy eg6szben 6rinto munkavdgzesre ir6nyul6 tovdbbi
j o gvi szony l6te s it6 s6he z v alo hozzi$itrulits vagy annak me gtagad6sa ;

o) kozalkalmazott munkaidejdt nem drinto munkav6gzesre ir6nyulo tov6bbi jogviszony bejelentds6nek
tudom6sul v6tele,6sszefdrhetetlenseg miatt a jogviszony l6tesitds6nek megtilt6sa;

p) az ljzleti titokkdr meghatirozdsa;
q) fegyelmi elj6r6s 6s kArt6ritdsi elj6r6s megindit6s6val 6s lefolytat6sdval kapcsolatban a munk6ltatot

megilleto 6s kritelezo jogkordk;
r) magasabb fizet6si fokozat el6r6s6hez sziiksdges v6rakoz6si ido csokkentdse;

s) tudomdnyos munkakrirben foglalkoztatott kdzalkalmazottak tudomdnyos fomunkat6rs l.
fokozatt6l - az elore sorol6s feltdtel6nek val6 megfeleles vizsgiiata, a tudom6nyos munkakorre
vonatkoz6 szabfiyzatban meghatirozott kutat6i kovetelm6nyek 6s min6sit6s eredmdnydnek
figyelembe vdtel6vel;

t) iutalmaz6s; jubileumi jutalom kifizet6serol tort6no int6zked6s;
u) illetmenykiegdszitds, kereset-kiegeszites me96llapit6sa;
v) illetmenyp6tl6k (vezetoi, idegennyelv-tud6si es eg6szsegk6rosit6 kockdzat miatti potl6k)

meg6llapit6sa;
w) k<izalkalmazotti jogviszonyban munkakori kotelezetts6gk6nt alkotott tudom6nyos muvek kordnek

meghat6roz6sa;

x) az evi alapszabadsdg es a p,6tszabadsdg meg6llapit6sa ds kiad6sa.

(a) Egydb munk6ltatoi jogok

a) munk6ltatoi igazolAsokkiad6sa;
b) kedvezm6nye s kcizal k almazotti utazisi utalv6nyok ki6l I it6s a, ki ad6sa ;
c) napi munkavegzes ir6nyitdsa.

5.2.2. Az 6ves munka- 6s ellen6rz6si terv

(l) A NAIK foigazgatoja iital elfogadott 6s a Miniszter 6ltal jov6hagyott eves munka- ds ellenorz6si terv
alapj 6n tev6kenykedik.
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(2) Az eves munka- 6s ellenorz6si terv tartalmazza a jogszab6lyokbol, az alapit6 okiratbol es a Miniszter
utasit6saib6l, a NAIK-ra vonatkozo kotelezetts6geket, a NAIK vezetoi 6ltal meghatixozott celokat 6s

a NAIK szervezeti egys6gei 6ltal javasolt c6lokat 6s feladatokat.

(3) Azdves munka- ds ellenorz6si tervben meg kell jelolni a feladat elvdgz6s66rt felelos szervezeti egys6get,

a kdzremrikddo szervezeti egysdget 6s a feladat elv6gz6s6nek hat6ridej6t.

5.2.3. Az tigyint6z6s rendje

(l) A NAIK hat6skor6be tartozo tigyeket az a szeryezeti egysdg koteles intezni, amelynek a jelen SzMSz
szerint az ijgy a feladatkorlbe tartozik. A NAIK szervezeti egysdgei a munkafeladatok hat6ridore tcirt6no,

szakszer[i elvegz6se 6rdek6ben kezdemdnyeziSen 6s k<ilcsonosen egyiittmukodve kotelesek elj6rni.

(2) Amennyiben a feladat megold6s6ban tobb szervezeti egys6g drintett, tgy a feladat elv6gz6s66rt az elso
helyen kijelcilt szervezeti egysdg a felelos, egyrittal koteles gondoskodni arr6l, hogy a megold6sban a

tobbi drintett szervezeti egys6g 6ll6spontja osszehangoltan 6rvdnyestiljdn.

(3) Az iigyiratkeze I 6 s rendj dt ktil o n iratkeze I e s i szab tiy zat tartalmazza.

5.2.4. A kiadm6nyozr{si jog

(l) A kiadmitnyoz{ts az arra jogosult vezetonek az tigy 6rdemi elintdzes6re ir6nyulo elj6risi cselekmenye.

(2) A kiadm6nyoz6si jog mag6ban foglalja a tdmavdzlatok, a tervezetek feliilvizsg6latdhoz,
j6v6hagy6sithoz,kozbens6 int6zkeddsek megt6tel6hez, az 6rdemi dont6shez 6s az ir6sbeli intdzked6shez
val6 jogot, valamint az aliirdsijog gyakorl6s6t.

(4) A kiadm6nyoz6sra jogosult a ddntdst vagy intezked6st az elokeszitds ellendrzdse ut6n hat6skor6ben
elj6rva, a megszabott hat6ridon beliil hozza meg.

(5) A vezeto felelos az tigyek hat6ridon beliili elok6szit6s66rt ds az eloterjesztettjavaslatert.

(6) A kiadmdnyozits gyakorl6sa az alitbbiak szerint tortenik:

a) a foigazgato kiadm6nyozza a minisztdrium 6s m6s kozigazgatdsi szervek rdszere kdszitett
eloterjeszt6st, jelentdst, friisbeli ti$ekoztatitst, feljegyzdst, a foigazgator utasit6st, a foigazgatoi
utasit6sban meghatdrozott osszeget meghalad6 k<jtelezettsdgv6llal6sr6l sz6l6 iratot, a jogszabitly
6ltal a forgazgato hat6skcirebe utalt, 6t nem rlhdzhato vagy itt nem ruh6zott drintest 6s intezkeddst,
valamint a munk6ltat6i ds egydb jogkdrokben mag6nak fenntartott ddntdseket ds intezkedeseket;

b) a koordin6ci6s foigazgat6-helyettes kiadmSnyozza a sajdt feladatkorebe tartozo tigyeket, valamint
a foigazgato altal tttruhilzott hat6skdrbe tartozo tigyeket, valamint azon tigyeket, amelyek
el l6t6s6val a foigazgato me gbizta;

c) a stratdgiai foigazgat6-helyettes kiadm6nyozzaafeladatkdrdbe tafiozo mindazon tigyeket, amelyek
kiadm6nyoziisa nem a foigazgat6 6s a koordin6ci6 s fbrgazgat6-helyettes kiadm6nyoz6si jogkcirdbe
tartozlk, valamint azon tigyeket. amelyek vonatkoz6sitban az fbigazgato a kiadm6nyoz6si jogot a
s trate g i ai f o r gazgato -h e I y ette sre ittr uhiuta;
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d) az intezelvezeto, <in6ll6 kutat6si osztitly vezetoje kiadm6nyozza a saj6t feladatkorebe tartozo
iigyeket, valamint azon tigyeket, amelyek vonatkoz6sitban a foigazgato a kiadmilnyoz6si jogot az

intezetv ezet6 re, o n 6 I I 6 kutat6s i o s z tiiy v e zetor e itlr uhinta;
e) a vezeto t6voll6t6ben - deleg6lt kiadm6nyoz6si jog kiv6tel6vel - a helyettesit6s6re jogosult vezeto

ki adm6nyo zza a v ezeto kiadm6nyoz6si j o gko r eb e tartoz6 tigyeket.

(7) Az ondll6 szervezeti egys6gek iigyrendje szabiiyozza a sajht feladatkcirtikbe tartoz6 iigyek eset6ben a

szerv ezeti e gysd gn6l irdnyad6 kiadm6nyoz6si j o g gyakorl6s6t.

5.2.5. A NAIK k6pviselete, a kiitelezetts6gvSllalis rendje

(l) A NAIK k6pviseletdt a feltigyeletet elliito szerv 6s a ktilso szervek, szervezetek, illetve egy6b hat6s6gok
fel6 a foigazgat6 l5tja el. A k6pviseletet a foigazgat6-helyettesek, az onilllo szewezeti egys6g vezetoi
feladatkortikbe tartoz6an keretdben - kiv6ve ha az adott tigyben, illetve elj6r6sban a foigazgat6 j6r el -,
valamint azon i.igyekben, melyek vonatkoz6s6ban az fiSigazgato deleg6lta, jogosultak ell6tni.

(2) A NAIK nemzetkcizi kapcsolatainak koordin6ci6jAt, fejleszt6si ir6nyainak meghat6rozitsitt, ir6nyit6s6t
6s feliigyelet6t a stratdgiai foigazgatS-helyettes litjael, amelyr6l f6igazgat6i utasit6s rendelkezik.

(3) A NAIK nevdben trirtdno kdtelezettsdgv6llal6s rendj6t fbigazgat6i utasit6s szabiiyozza.

(4) A NAIK koltsdgvet6si 6s gazd6lkod6si rendj6t a NAIK gazdalkodirsi szabiiyzat6ban foglaltak szerint
szabiilyozza.

5.2.6. Vegyes rendelkez6sek

( I ) A NAIK szervezeti fel6pit6s6nek 6br6j6t az ,,1 ." sz. ftiggelek, a NAIK t6rsas6gi portf6li6j6ra vonatkoz6
adatokat d ,,2." sz. fliggel6k, a vagyonnyilatkozat-t6telre kritelezett munkakdrdk felsorol6s6t a ,,3." sz.
fiig ge I d k tarialmazza.
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A Nemzeti Agrirkutatisi 6s Innovici6s Kiizpont,,l." sz. fiiggel6ke :

NAIK F6ag.zg.t6

[=:j t:*."jr,_:
h.*6dX$ffia3

srffiMid &&raJG.tlty

rd.d l- hlad
rffiGaa, ffidGdat

sroSat tir c$n

SrclOffirC.@n

Pai,tDtea.aag bdLacii[
cdt
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,,2." sz-. fiiggel6k a NAIK Szervezeti 6s Miikiid6si Szabflyzat6hoz:

A NAIK t6rsas6gi portf6li6ja (tulajdonosi joggyakorl6s)

(l) Gabonakutat6 Nonprofit Kozhasznri Korl6tolt Feleloss6gti T6rsas6g (GK Kft.)

(2) Magyar Kert6szeti Szaporft6anyag Nonprofit Korl6tolt Felelossdgri T6rsas6g (MKSZN Kft.)

(3) Magyar Tejgazdasitgi Kfs6rleti Intezet Korl6tolt Felel6ss6gti T6rsas6g (MTKI Kft.)

(4) ZKI Zcildsegtermeszt6si Kutat6 IntezetZirtkorien Mrikdd6 R6szvenyt6rsasdg (ZKl Zrt.)

,,3." sz. ftiggel6k a NAIK Szervezeti 6s Miikiid6si Szabiiyzatihoz

A vagyonnyilatkozat-t6telre kiitelezett munkakiiriik

(l) A NAIK Sllom6ny6batartozo foglalkoztatottak vagyonnyilatkozat-tetelre kotelezett munkakdreit az

egyes vagyonnyilatkozat-tdteli krjtelezettsegekrol szolo 2007. 6vi CLII. 6vi torvdny 3. $-a hatdrozza
meg, melyek az al6bbiak:

a) A hatdlyos Foigazgatoi utasitds alapj6n kotelezetts6gv6llaldsra, valamint utalv6nyoz6sra,
pdnztigyi ellenj egyzesre felhatal mazott NAIK kozalkalmazottak;

b) kozigazgat6si hat6sdgi vagy szab6lysertdsi iigyben, kdzbeszerz6si elj6r6sban r6szvevo, vagy

feladatai ell6t6sa sor6n kdlts6gvet6si vagy egy6b penzeszkozok felett rendelkezo;

c) az a)-b) pontokban sorolt feladatok kor6ben javaslattdtelre, ddnt6sre vagy ellenorzdsre jogosult

kcizalkalmazottak.

ktilondsen:

l. Foigazgato 6s helyettesei;
2. Gazdas6gi forgazgat6 helyettes;
3. Intezet igazgat6k6s helyetteseik;
4. 0n6ll6 kutat6si osztiiyvezetok 6s helyetteseik;
5. Gazd6lkod6si oszt6lyvezetokes helyetteseik;
6. Kozbeszerzdsi referensek es helyetteseik;
7. Pillyazati elsz6mol6s6rt is felel6s fooszt6lyvezetok, oszt6lyvezetok, t6mavezetok,

csoportvezetok;
8. Jogdsz;
9. Egydb funkcionSlis szervezeti egys6gek vezetoi
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