
A Kormány 167/2012. (VII. 20.) Korm. rendelete
a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történõ 
létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl

1. § A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának
nemzetközi szervezetként történõ létrehozásáról 2011. szeptember 13-án aláírt Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. § A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:

„Agreement establishing the Consortium of International Agricultural Research Centers as an
International Organization
Whereas the Consultative Group on International Agricultural Research (hereinafter ”CGIAR”) was established in
1971 as an informal network of public and private sector entities from the South and the North committed to
mobilizing international agricultural research to support agricultural development in developing countries;
Whereas international agricultural research is critical in meeting the challenges of hunger, malnutrition and poverty in
an age of climate change; Whereas the CGIAR in 2008 adopted a new vision for the CGIAR “To reduce poverty and
hunger, improve human health and nutrition, and enhance ecosystem resilience through high-quality international
agricultural research, partnership and leadership”;
Whereas the CGIAR has also approved far-reaching organizational reforms which aim at promoting active
engagement and partnership with a wide range of stakeholders, including national agricultural research systems,
universities, nongovernmental organizations and the private sector, optimizing research effectiveness and efficiency,
strengthening capacity and country ownership, and fully utilizing CGIAR research for achieving development impacts;
Whereas the CGIAR now consists of a global research-for-development partnership involving the CGIAR funders, the
Consortium of International Agricultural Research Centers and other partners, working together to implement a
common strategy;
Whereas, as part of the reform, the Consortium of International Agricultural Research Centers was established by the
fifteen International Agricultural Research Centers supported by the CGIAR1, on 29 April 2010, as a contractual joint
venture pending its formal establishment as an international organization;
Whereas the parties (hereinafter “Parties”) to this agreement (hereinafter “Agreement”) now wish to establish the
Consortium of International Agricultural Research Centers as an international organization with its own international
legal personality in accordance with the terms set forth below;
NOW THEREFORE the Parties agree as follows:

Article 1 – Establishment of the Consortium as an international organization 
(1) The Consortium of International Agricultural Research Centers (hereinafter “Consortium”) is hereby established as an

independent international organization with full international legal personality, enjoying such legal capacity as may
be necessary for the exercise of its functions and powers, and the fulfillment of its purposes, including in particular, and 
without prejudice to the generality of the forgoing, the legal capacity:

1  The fifteen International Agricultural Research Centers supported by the CGIAR are: Africa Rice Center (WARDA); Bioversity International (IPGRI); Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT); Center for International Forestry Research (CIFOR); Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo
(CIMMYT); Centro Internacional de la Papa (CIP); International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA); International Crops Research
Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT); International Food Policy Research Institute (IFPRI); International Institute of Tropical Agriculture (IITA);
International Livestock Research Institute (ILRI); International Rice Research Institute (IRRI); International Water Management Institute (IWMI); World
Agroforestry Centre (ICRAF); Worldfish (ICLARM)
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(a) to enter into treaties, agreements and contracts;
(b) to acquire and dispose of movable and immovable property; and
(c) to institute and respond to legal proceedings.

(2) The Consortium shall be the successor in title of the Consortium of International Agricultural Research Centers
established as a contractual joint venture by the fifteen International Agricultural Research Centers in accordance with
the agreement dated April 29, 2010.

Article 2 – Purpose and activities of the Consortium
(1) The purpose of the Consortium shall be to provide leadership to the CGIAR system and coordinate activities among

Member Centers and other partners under a common strategy, in order to enable them to enhance their individual
and collective contribution to the achievement of the CGIAR vision.

(2) The Consortium shall carry out such activities as may be necessary for the fulfillment of the purpose of the Consortium.

Article 3 – Internal rules of the Consortium 
The Consortium shall operate in accordance with the rules set out in the constitution (including its exhibits) annexed
hereto (“Constitution”). In no event shall the Constitution have the effect of creating or imposing any obligations on
the Parties.

Article 4 – General undertaking as to implementation
(1) The Parties shall take all appropriate measures to facilitate the achievement of the purpose of the Consortium and the

carrying out of obligations resulting from decisions taken by the organs of the Consortium.
(2) Nothing in this Agreement shall have the effect of creating or imposing a financial obligation on the Parties.

Article 5 – Rights, privileges and immunities
(1) The rights, privileges and immunities granted to the Consortium, its staff members and official visitors in the territory

of the host country shall be specifically defined in a headquarters agreement between the Consortium and the host
country.

(2) The rights, privileges and immunities referred to in the preceding paragraph are to be provided to ensure in all
circumstances the unimpeded functioning of the Consortium and the independence of the persons to whom they are
accorded.

Article 6 – Dissolution and liquidation of the Consortium
The Consortium Board shall consult with the Parties hereto prior to any decision to dissolve the Consortium.

Article 7 – Becoming a Party to this Agreement
(1) All States that are members of the United Nations, of any of its specialized agencies or of the International Atomic

Energy Agency, may become Parties to this Agreement.
(2) The States referred to in the preceding paragraph become Parties to this Agreement by either:

(a) signing this Agreement without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
(b) signing this Agreement subject to ratification, acceptance or approval and subsequently ratifying, accepting or

approving it; or
(c) depositing an instrument of accession following the entry into force of this Agreement.

(3) This Agreement shall be open for signature as of September 13, 2011.

Article 8 – Entry into Force of this Agreement
This Agreement shall enter into force when any two States have become Parties to it as provided in Article 7 (2) (a) and
(b) above. This Agreement shall then enter into force for each State that subsequently becomes a Party to this
Agreement upon the date of deposit by that State of an instrument of accession with the Depositary.

Article 9 – Amendments
(1) Amendments to this Agreement

(a) Amendments to this Agreement (excluding the Constitution) may be proposed by any Party. Proposals for such
amendments shall be communicated to the Depositary who shall circulate them to all Parties as soon as possible
thereafter.
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(b) Such amendments shall enter into force for the Parties which have adopted them upon the deposit of instruments 
of ratification, acceptance or approval of such amendments by two-thirds of the Parties, in accordance with the
procedure set out in Article 7 (2) (c). For the Parties who subsequently ratify, accept or approve such amendments,
they shall enter into force on the date of the deposit by such Parties of their instrument of ratification, acceptance
or approval. Parties that have not ratified, accepted or approved such amendments shall not be bound by them.

(2) Amendments to the Constitution
(a) Amendments to the Constitution shall be made in accordance with the procedures set out in Article 22 of the

Constitution and shall be notified by the Depositary (as defined in Article 12 below) to all Parties.
(b) Such amendments to the Constitution shall in no event have the effect of creating or imposing any obligations on

the Parties.

Article 10 – Withdrawal
Any Party may, by written instrument to the Depositary, withdraw from this Agreement. Such withdrawal shall
become effective three months after the date on which the Depositary has received such instrument.

Article 11 – Settlement of Disputes
(1) Any dispute arising in connection with the interpretation or application of this Agreement by shall be settled by

negotiation or consultation between the Parties.
(2) The Consortium Board may offer its good offices for the amicable settlement

of any such dispute.

Article 12 – Depositary
The Government of the French Republic shall be the depositary of this Agreement (“Depositary”).

Article 13 – Authentic text
(1) This Agreement shall be signed in a single copy in English and French, both being equally authentic.
(2) Official translations of this Agreement in other languages may be established after consultation with the interested

Governments. Such official translations shall not be considered authentic.

Annex

Constitution of the Consortium of International Agricultural Research Centers

Article 1. Legal Status
(1) The Consortium of International Agricultural Research Centers is hereby established as an independent international

organization under international law, with full international legal personality, enjoying such legal capacity as may be
necessary for the exercise of its functions and powers, and the fulfillment of its purposes, including in particular and
without prejudice to the generality of the forgoing, the legal capacity –
(a) to enter into treaties, agreements and contracts;
(b) to acquire and dispose of movable and immovable property; and
(c) to institute and respond to legal proceedings.

(2) The Consortium shall be the successor in title of the Consortium of Agricultural Research Centers established as a
contractual joint venture by the Agreement Establishing the Consortium, which entered into force on April 29, 2010.

Article 2. Definitions
In this Constitution, unless the context otherwise requires:
“Alignment”, in relation to the Strategy and Results Framework, means under, consistent with, or in any case
supportive of the objectives of, the Strategy and Results Framework;
“Alliance of CGIAR-supported Centers” means the coalition of the 15 International Agricultural Research Centers
supported by the Consultative Group on International Agricultural Research, as it existed prior to the establishment of
the Consortium under this Agreement;
“Board” means the Board of the Consortium;
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“Board of Trustees” means a Board of Trustees of a Member Center, whose powers and authorities are set out in the
Constitution of the Member Center concerned;
“CEO” or “Chief Executive Officer” means the Chief Executive Officer of the Consortium;
“CGIAR” means the Consultative Group on International Agricultural Research, as modified under the CGIAR change
process;
“CGIAR system” means the global network of donors, other stakeholders, and international agricultural research
Centers of the CGIAR, including all governing and advisory bodies;
“CGIAR Fund” or “Fund” means the multi-donor fund that serves as a strategic financing facility for the Consortium
financing needs;
“Chair” means the Chair of the Consortium Board;
“Consortium” means the Consortium of International Agricultural Research Centers established under Article 1 of this
Constitution;
“CGIAR Research Programs” means research or other programs for coordinated implementation of the Strategy and
Results Framework;
“Fund Council” means the decision-making body for the CGIAR Fund acting on behalf of the Fund donors;
“Funders’ Forum” means the broader gathering of CGIAR donors which approves the Strategy and Results Framework;
“Fund Office” means the support unit of the Fund Council, the Funders Forum and their Chairs;
“Member Centers” means the Member Centers of the Consortium;
“Nominations Committee” means the Consortium Board Committee charged and empowered by the Consortium
Board to advise it on the nomination of Board member candidates;
“Partners” means Parties outside of the Consortium, Member Centers, Fund, donors, Trustee, and their affiliates, with
which the Consortium and Member Centers will cooperate to further their collective purposes;
“Performance Agreements” means binding agreements relating to CGIAR Research Programs entered into between
the Consortium and the Fund Council, between the Consortium and Member Centers leading CGIAR Research
Programs (“Lead Member Centers”), and between Lead Member Centers and other participating Member Centers and
Partners that define mutual obligations, expectations and terms;
“Search and Selection Committee” means the search and selection committee supporting the Alliance as it existed
prior to the establishment of the Consortium under this Agreement;
“Strategy and Results Framework” means the CGIAR Strategy and the framework to translate it into measurable
developmental impact targets;
“Trustee” means the World Bank acting as trustee for the purpose of maintaining the CGIAR Fund and disbursing funds
to the Consortium.

Article 3. Membership of the Consortium
(1) Member Centers are legally independent bodies whose relationship with the Consortium entails the rights and

responsibilities described in Article 15.
(2) The initial Members Centers shall be those CGIAR-supported Centers t hat are Parties to the Agreement Establishing

the Consortium which entered into force on April 29, 2010.
(3) The Member Centers, on the nomination of the Board, may, by a threequarters majority vote of the Member Centers,

admit new Member Centers, provided that
(a) they meet the general criteria for admission established by the Board, and
(b) each such new Member shall agree formally in writing to be bound by the provisions of this Constitution.

(4) A Member Center may withdraw from membership by giving at least six months’ formal written notice to that effect to
the Chair of the Board.

(5) Membership of the Consortium may be withdrawn from an existing Member Center by a three-quarters majority vote
of the members of the Board in accordance with the provisions of Article 18.

(6) The Board shall consult the Fund Council before making any nomination under paragraph (3), or taking a decision to
withdraw membership under paragraph (5) above.

(7) Any admission or withdrawal of a Member Center shall be formally notified in writing to the Depositary of the
Agreement establishing the Consortium of International Agricultural Centers as an International Organization.
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Article 4. Purpose of the Consortium

The purpose of the Consortium shall be to provide leadership to the CGIAR system and coordinate activities among
Member Centers and other Partners within the framework of the Strategy and Results Framework and the CGIAR
Research Programs, in order to enable them to enhance their individual and collective contribution to the
achievement of the CGIAR vision, through such means as:
(i) Fostering a more conducive international environment for agricultural research for development and increasing

CGIAR relevance and effectiveness within the institutional architecture for international development;
(ii) Enhancing the impact of Member Center research through common strategic objectives, programmatic

convergence, concerted action and fostering innovation;
(iii) Together with the CGIAR Fund Council, expanding the financial resources available to the Member Centers to

conduct their work;
(iv) Managing the allocation of funds to meet priorities identified in the Strategy and Results Framework, and serving

as a central point of fiduciary and operational accountability for all funds that pass to the Consortium and/or to
the Member Centers from the Fund;

(v) Improving the cost-efficiency of each Member Center and of the CGIAR system as a whole through the provision
of advice, shared functions and research platforms, and other means; and

(vi) Identifying with the Member Centers and promoting opportunities to achieve gains in relevance, efficiency and
effectiveness.

Article 5. Activities of the Consortium
(1) The Consortium shall carry out such activities as may be necessary for the fulfillment of the purpose of the Consortium.
(2) The Consortium shall in particular, without prejudice to the generality of the foregoing –

(a) Develop, in cooperation with the Member Centers and with the input of a broad range of donors and partners, a
unified CGIAR Strategy and Results Framework for approval by the Funders Forum;

(b) Maintain relations with Donors and the CGIAR Fund Council with a view to obtaining funding for CGIAR Research
Programs and the institutional structure of the Member Centers;

(c) Develop, in cooperation with the Member Centers, approve and manage performance of CGIAR Research
Programs;

(d) Keep under review the efficiency and optimal organizational structure of the system of Member Centers and
decide on appropriate action in accordance with this Constitution;

(e) Develop, manage and operate, in cooperation with Member Centers, as appropriate, shared services for Member
Centers with a view to increasing operational efficiency;

(f) Communicate the role of the CGIAR, the Consortium and the Member Centers and carry out advocacy in
international fora.

(3) The income and property of the Consortium shall be applied solely towards the promotion of the purpose of the
Consortium, and no portion thereof shall be paid or transferred, directly or indirectly, by way of dividend, bonus or
otherwise howsoever by way of profit, to any Board member, officer, or other private person, provided that nothing in
this sub-paragraph (3) shall prohibit the payment of reasonable compensation to such persons for any services
rendered to the Consortium, or to any Board member or officer as a reimbursement of reasonable out-of-pocket
expenses incurred in the performance of their duties.

Article 6. Structure and governance
The organs of the Consortium shall be:
(a) The Consortium Board;
(b) The Chief Executive Officer of the Consortium.

Article 7. Membership of the Board
(1) The Board shall consist of ten (10) members.
(2) Subject to paragraph 3, nine (9) members shall be selected and appointed by the Member Centers in accordance with

the procedures set out in Exhibit 1 to this Constitution.
(3) The initial members of the Board shall be selected by a Search and Selection Committee following the process

approved by the Alliance of CGIAR-supported Centers.
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(4) The members of the Board appointed by the Member Centers shall be selected on the basis of their individual merit,
and shall serve in a personal capacity.

(5) In selecting and appointing members of the Board, the Member Centers shall take into account the need to ensure a
balanced representation of the skills necessary to ensure the success of the Board, including in particular policy,
science/research and financial/managerial skills, and the need to ensure a balance of gender and diversity.

(6) No member of the Board may concurrently be an officer, member of the Board of Trustees or employee of a
CGIAR-supported Center, office, or program, or an officer, member of the governing body or employee of any organ of
the Fund, or of any donor to the Fund or supporting entity of the Fund.

(7) At least 4 members at any given time must not have been affiliated with the CGIAR in the 3 years prior to joining the
Consortium Board.

(8) The Chief Executive Officer of the Consortium shall be an ex officio member of the Board with full voting rights.
(9) Subject to paragraph 10, Board members appointed under paragraph (2) above shall be appointed for a term of three

years each, and may be reappointed for a further term of three years, provided that no member may serve for more
than six years consecutively.

(10) To ensure continuity of policies and operations, the terms of members of the Board shall be staggered. Members of the 
initial Board shall be appointed for such terms as shall be determined by Member Centers on the advice of the Search
and Selection Committee.

(11) Board members shall be entitled to receive reasonable compensation for their services in an amount proposed by the
Consortium Board and approved by the Member Centers. The initial Board members shall be entitled to receive
reasonable compensation in an amount proposed by the Search and Selection Committee and approved by the
Member Centers, or prior to the establishment of the Consortium by the Alliance of CGIAR-supported Centers.
Additionally, Board members shall receive reimbursement of expenses incurred in the performance of their duties.

(12) The Board shall adopt procedures to avoid potential conflicts of interest on the part of Board members in dealing with
Consortium matters.

(13) A Board member may resign at any time by giving written notice to the Chair, or by giving oral notice at any meeting of
the Board: in the latter case, the oral notice shall be recorded in the minutes of the meeting. Any such resignation shall
take effect at the time specified in the notice, or if no time is specified, upon receipt of the notice by the Chair.

(14) A Board member may be removed on the grounds of gross negligence of duties, fraud or criminal activity by a
unanimous vote of the Board, with the exclusion of the Board member being removed, or by a threequarters majority
vote of the Member Centers.

(15) The Member Centers shall have the right to appoint one observer to the Board to represent the interests of the
Member Centers.

(16) The Fund Council shall have the right to appoint one observer to the Board to represent the interests of the Fund
Council.

(17) Subject to paragraph 18, observers shall have the right to attend meetings of the Board, to participate in its
deliberations, to propose items for the agenda, and to formulate proposals for action, but shall not have the right to
vote.

(18) The Board may hold closed sessions at which observers may be excluded as the Board deems appropriate.

Article 8. Powers and Functions of the Board
(1) The Board shall provide policy direction and leadership to the Consortium and shall be responsible for the attainment

of its purpose.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board shall have the following functions and powers :

(a) On strategy development, resource mobilization and funds allocation, the Board shall:
(i) Oversee the development of, review and endorse the CGIAR Strategy and Results Framework and submit it

to the Funders Forum for approval. The Strategy and Results Framework shall be developed together with
Member Centers and with the input of a broad range of donors and Partners

(ii) Develop a framework for funding, including a resource mobilization strategy, in cooperation with the Fund
Council, to structure funding flows to address programmatic and structural financing needs;

(iii) Engage in fund raising together with the Fund Council;
(iv) Take ultimate financial and operational accountability for funds received from the Fund for the

implementation of the Strategy and Results Framework as specified in relevant agreements with the
Trustee or Fund Council, and have full authority to enter into those and related agreements;
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(v) Decide on allocation of funding across Member Centers and Programs, in any case where funds are given to
the Consortium for allocation;

(vi) Adopt the policy of the Consortium, as necessary, regarding the extent to which funds are to be held by the
Consortium prior to their disbursement to Member Centers, subject to approval by the Member Centers by
a three-quarters majority vote.

(b) On CGIAR Research Programs the Board shall exercise such functions and powers as are provided for in Article 14
of this Constitution:

(c) On Consortium Member Centers’ performance and efficiency, the Board shall:
(i) In consultation with the Fund Council and in conjunction with the establishment of common reporting

standards, set such common policies and standards for Member Center performance and efficiency as are
consistent with the purpose of the Consortium;

(ii) Review the performance and efficiency of Member Centers in the delivery of CGIAR Research Programs
funded through the Fund;

(iii) Review the alignment of Member Centers’ activities with the Strategy and Results Framework;
(iv) Once the Strategy and Results Framework has been implemented and is fully functional, review the current

and potential structural organizations among the Member Centers, and decide on appropriate actions
including any opportunities for Member Center realignment or sharing of field facilities and infrastructure,
including through the development of common services and infrastructure2. Such a review shall be based
on thorough analysis and shall include appropriate involvement of Member Centers. Where a decision by
the Board would require action falling within the mandate of the Board of Trustees of a Member Center, the
Member Center concerned shall refer the decision as a recommendation to its Board of Trustees. Failure by
the Member Center or its Board of Trustees to take the necessary action may lead to action under Article 17.

(v) Advise, and consult with, Member Centers on best practices in areas of common interest, including
governance, risk management and supporting functions;

(vi) In consultation with Member Centers, review and endorse plans for, and, together with the CEO, oversee
shared functions and research platforms.

(d) On reporting and external relations, the Board shall:
(i) Update the Fund Council on its activities. The Board shall report formally twice a year to the Fund Council, in

a form mutually agreeable to the two parties. This reporting shall address system performance vis-B-vis the
Strategy and Results Framework, financial reporting with respect to use for intended purposes, operational
performance of the CGIAR Research Programs and Member Centers, actions taken by the Consortium Board 
with regard to Member Center operations and common services, and any other Consortium and Member
Center activities relevant to the Fund Council’s investment;

(ii) Work with the Fund Council to establish common standards for reporting on CGIAR Research Program and
Member Center performance, in order to reduce the overall reporting burden on Member Centers;

(iii) Support the Consortium CEO and Consortium Office in advocacy, public relations, and communications
efforts. 

(e) On administrative matters, the Board shall oversee the operations of the Consortium as a business entity, and in
particular shall:
(i) Develop, maintain, and, as needed, update the strategic and operating plans of the Consortium Office;
(ii) Approve the operating budget of the Consortium Office and Consortium Board;
(iii) Select, hire, conduct performance reviews, and determine the continued employment or removal of the

Consortium CEO;
(f) On governance, the Board shall:

(i) Assume financial and operational accountability for the Consortium Office, including shared services and
research platforms;

(ii) Initiate periodically external reviews of Consortium functioning and performance;
(iii) Establish criteria for membership in the Consortium, and as warranted, nominate prospective Member

Centers for membership;

2 The authority of the Board under Article 8 (c) (iv) shall not extend to Member Centers that have an intergovernmental status and whose governing
authority lies with the Member States of the Center.
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(iv) Propose amendments to this Constitution to Member Centers, in consultation with the Fund Council;
(v) Seek to resolve conflicts among Member Centers: disagreements between the Consortium and Member

Centers shall be settled in accordance with the provisions of Article 16;
(vi) Design mechanisms for risk management and compliance and oversee their implementation.

(3) In performing any of the above functions, the Board may draw on expertise from both within and outside the Board.
(4) The Board shall establish a Nominations Committee and an Audit Committee and may establish such other

committees, working groups, advisory panels or other subsidiary bodies as it deems necessary. Such subsidiary bodies
shall be composed of such Board members and/or non-Board members as the Board may decide.

(5) The Board shall prepare an Annual Report on its activities for distribution to the Members Centers, the Fund Council
and Partners. The Annual Reports shall be made available to the general public.

Article 9. Officers of the Board
(1) Subject to paragraph 2, the Board shall elect its own Chair and Vice-Chair or Vice-Chairs from among its members, by a

simple majority vote.
(2) The initial Chair and Vice-Chair or Vice-Chairs of the Board shall be selected by a search and selection committee

following a process approved by the Alliance of CGIAR-supported Centers.
(3) The primary role of the Chair shall be to further the CGIAR vision and the purpose of the Consortium, in close

collaboration with the Board and the CEO, and to preside over meetings of the Board
(4) Subject to paragraph 6, the terms of the Chair and Vice-Chair or Vice-Chairs shall be fixed by the Board and shall not be

less than two years and shall begin at the meeting in which they are elected or in the case of the initial Chair and
Vice-Chair or Vice-Chairs on the dates specified in their contracts of appointment.

(5) The terms of the Chair and Vice-Chair or Vice-Chairs shall not extend beyond the period of their membership in the
Board.

(6) The Board may, for exceptional reasons, by a simple majority vote, decide to vary the term of the Chair or of the
Vice-Chair or Vice Chairs, or to terminate their terms of office.

Article 10. Meetings of the Board
(1) The Board shall meet as often as the Board deems necessary to function effectively and shall in any case meet in regular 

session at least two times each year.
(2) Special meetings shall be convened at the request of the Chair, or on the written request of three-quarters of the

members of the Board, or of three-quarters of the Member Centers.
(3) Additional meetings of the Board may be held as necessary by teleconference or other electronic means.
(4) At least one meeting of the Board each year shall include member issues on its agenda. The Directors-General and

Chairs of the Boards of Trustees of the Member Centers shall be invited to participate in such meetings on such issues.

Article 11. Procedures of the Board
(1) The quorum for meetings of the Board shall be a majority of the members.
(2) The Board shall make every effort to reach agreement by consensus on all matters on which a decision of the Board is

required. If all efforts to reach a consensus on a particular matter have been exhausted and no agreement has been
reached, a decision on the matter shall as a last resort, and except as otherwise provided in the Rules of Procedure of
the Board, be taken by a simple majority vote in accordance with the Rules of Procedures of the Board.

(3) The Board shall adopt its own rules of procedure, and where necessary specific rules of procedure for subsidiary
bodies, which rules shall be consistent with this Constitution.

Article 12. Financial means
(1) The Consortium shall seek primary funding from the Fund. It may accept other funds from other sources as the

Consortium Board determines are consistent with the purpose of the Consortium, as defined in Article 4, and the
current Strategy and Results Framework, particularly from sources beyond the traditional donor network of the CGIAR.

(2) The extent to which funds are physically held by the Consortium prior to their disbursement to Members Centers shall
be in accordance with the policy adopted by the Board and approved by the Member Centers.
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Article 13. Consortium Chief Executive Officer (CEO)
(1) The Chief Executive Officer of the Consortium shall be selected by the Board and shall be responsible to the Board. The

CEO will be both a public face of the Consortium and the leader of the Consortium Office.
(2) The CEO shall be responsible for carrying out the day to day operations of the Consortium, and shall manage the

Consortium Office and recruit and manage its staff.
(3) The CEO, under the supervision of the Board, shall represent the Consortium in its external relations, together with the

Chair and other members of the Board, as appropriate.
(4) CEO shall also carry out such other functions as may be necessary to further the Consortium’s purpose.
(5) Neither the CEO nor the Consortium Office shall directly conduct or commission agricultural research. 
(6) The terms of reference of the CEO are set out in Exhibit 3 to this Constitution. The terms of reference may be revised by

the Board as appropriate.
(7) The performance of the CEO shall be reviewed by the Board annually.

Article 14. CGIAR Research Programs
(1) The Consortium Board shall set such common policies and standards for CGIAR Research Program design and

execution as may be helpful in ensuring CGIAR Research Program effectiveness and are consistent with the purpose of
the Consortium.

(2) Proposals for CGIAR Research Programs may be submitted to the Consortium Board by any Member Center; Partners
may submit ideas for CGIAR Research Programs. Proposals and ideas shall be submitted in accordance with such
procedures as the Consortium Board may adopt.

(3) Proposals must address at the minimum project purpose and outputs, leadership and management structure,
allocation of work and funds across participants, budget, performance measures, progress-tracking and reporting
process;

(4) Proposals for CGIAR Research Programs shall be reviewed by the Consortium Board and, if endorsed by the Board, shall 
be submitted by the Board together with proposals for the allocation of funds across the Programs to the Fund Council 
for consideration for funding.

(5) CGIAR Research Programs shall be led by a Member Center or Member Centers.
(6) The Consortium Board shall enter into performance agreements with the Fund Council for the implementation of

approved CGIAR Research Programs, and with the Lead Member Center or Lead Member Centers concerned for the
execution of each CGIAR Research Program.

(7) The Lead Member Center or Lead Member Centers shall enter into performance agreements with other Member
Centers and Partners participating in each CGIAR Research Program.

(8) The allocation, including the timing, of funds within each CGIAR Research Program shall be authorized by the
Consortium Board, on the basis of the proposals submitted by the CGIAR Research Program participants.

(9) The Consortium Board shall oversee the monitoring of the performance of CGIAR Research Programs and take
appropriate remedial actions with participants when necessary to ensure the use of funds intended purposes and the
success of the CGIAR Research Program. The Consortium’s performance management role vis-B-vis CGIAR Research
Programs shall address development impact as well as financial and operational performance;

(10) Financial and operational accountability for CGIAR Research Programs shall lie with the Consortium Board and shall be
reflected in the performance agreements.

Article 15. Consortium Member Centers
(1) The Member Centers are the locus of research expertise and research management within the CGIAR system.
(2) Within the framework of this Constitution, the Consortium shall aim to support the Member Centers in discharging

their research and management roles. Correspondingly, the Member Centers shall empower the Consortium Board
and CEO to execute their functions and powers, as defined in Articles 8 and 13 of this Constitution, and consequently
shall accept the authority of the Consortium Board and the CEO in decisions taken in exercise of these functions and
powers.

(3) The rights and powers of Member Centers and their Boards of Trustees under their own Constitutions shall not be
affected by this Constitution except in so far as provisions expressly agreed to in this Constitution so require.
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(4) Responsibilities of Member Centers - The Member Centers shall:
(a) Act in accordance with this Constitution;
(b) Partner with each other and the Consortium Board, and support the Consortium Board in fulfilling its functions

and powers;
(c) Execute high-quality research in accordance with such performance agreements as may be entered into with the

Consortium or with Lead Member Centers;
(d) Operate in alignment with the Strategy and Results Framework;
(e) Operate efficiently;
(f) Report on research impact and efficiency to the Consortium, on the basis of common standards, criteria, and

formats set by the Consortium Board and/or the CEO;
(g) Be responsible for the monitoring and evaluation of all bilaterallyfunded projects.

(5) Membership Rights - The Member Centers shall have the following rights arising from their membership of the
Consortium, subject to the provisions of Article 17,:
(a) The right to be consulted by the Consortium Board for advice and feedback;
(b) The right to submit proposals for CGIAR Research Programs to the Consortium Board for consideration and

potential funding from the Fund;
(c) The right to receive a copy of all required reporting from the Consortium Board and Office to the Fund;
(d) The right to develop and propose shared services and other means to improve efficiency and effectiveness;
(e) The right to participate in meetings of the Board for agenda items in which member issues are to be discussed.

Additional rights may be conferred on Member Centers by written agreement with the Consortium Board.
(6) Bilateral Funding -

(a) Member Centers retain their right to secure bilateral funding, provided that such funding should, in all but
exceptional cases, include full recovery of the respective Member Center’s costs for the funded activities, in
accordance with established Consortium policies on cost recovery.

(b) Member Centers shall send copies of all reports as set out in Centers’ annual reports on bilaterally-funded projects
to the Consortium Board. The Member Centers shall have no further reporting requirements to the Consortium
regarding bilaterally funded projects, but shall respond to requests from the Consortium Board for additional
information where such information is required to ensure conformity with this Article.

(7) Rights in Consortium Governance - Member Centers shall have the following governance rights, each of which
requires the Consortium Board’s prior nomination or proposal:
(a) Electing nominated Consortium Board members;
(b) Approving proposed amendments to the Consortium constitution;
(c) Approving proposed Consortium Board member compensation;
(d) Admitting nominated Member Centers;
(e) Together with the CEO, reviewing and consulting on all plans relating to shared services and research functions.

(8) Additional Rights in Consortium Governance - Member Centers shall have the following additional governance rights
which do not require a prior nomination or proposal from the Consortium Board: 
(a) Electing a non-voting observer to the Consortium Board from among the Member Centers;
(b) Convening special Consortium Board meetings;
(c) Casting a ”no confidence” vote. Such a vote shall be made public and shall serve as an expression of severe

disagreement with Consortium Board performance, decisions and/or behavior, but shall not be formally binding
on any specific actions of the Board nor shall it require its resignation;

(d) In exceptional cases as set out in Article 7(14), removing Consortium Board members;
(e) Proposing amendments to the Constitution;
(f) Approving Consortium continuity in accordance with Article 23.

(9) Voting - In all cases requiring a vote of Member Centers, each Member Center shall have a single vote. Decisions by
Member Centers on Consortium governance shall be taken by a three-quarters majority vote of all the Member
Centers unless otherwise specified in this Constitution.

(10) Meetings of Member Centers – The Member Centers shall meet whenever necessary to ensure the proper functioning
of the Consortium.
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Article 16. Partnership, Mediation and Arbitration
(1) It is expected that the Consortium Board will work in close partnership with Member Centers, including their boards

and executive leadership, and with the Fund Council, and that Consortium Board decisions will be made, whenever
possible, in a consultative manner and with such a result as is agreeable to all parties.

(2) If the Consortium Board and a Member Center board cannot agree, either may request that a qualified third-party
mediator be appointed. The identity of the mediator shall be agreed upon by both parties.

(3) If requested by either party, mediation shall be carried in accordance with the Mediation Procedures attached at
Exhibit 2 to this Constitution.

(4) Should the parties fail to reach agreement through mediation on a settlement of the disagreement, either party may
refer the subject of the disagreement to arbitration. The arbitration shall be conducted in accordance with the
modalities to be agreed upon by the parties, or, in the absence of agreement, in accordance with the UNCITRAL
Arbitration Rules as at present in force. The arbitral award shall be final.

(5) Any dispute between Member Centers regarding the interpretation or application of this Constitution shall be settled
by arbitration in accordance with the preceding paragraph.

Article 17. Member Center Compliance with Consortium Board Decisions
(1) In the event that a Member Center does not fulfill its responsibilities as described in Article 15, or is not compliant with

a decision of the Consortium Board made within the scope of the Consortium Board’s functions and powers as
described in Article 8, including decisions operating as recommendations to the Board of Trustees of a Member Center
under Article 8(2)(c)(iv), the Consortium Board may take such actions as it deems appropriate, within the parameters
described herein. In any such case, the first action of the Consortium Board shall be to consult with the Board of
Trustees of the Member Center to discuss necessary remedial actions by either party. If the two parties cannot agree,
either may request mediation, as described in Article 16. The Consortium Board shall allow reasonable time for the
completion of remedial actions.

(2) Where the failure of a Member Center to fulfill its responsibilities relates to its performance in a CGIAR Research
Program, the action that may be taken by the Consortium Board may include the exclusion of that Member Center
from the CGIAR Research Program concerned, and the withholding of current funding under the CGIAR Research
Program concerned in accordance with applicable performance agreements.

(3) Where the failure of a Member Center relates to other matters, and the Board of Trustees of the Member Center is
unable or unwilling to take the necessary remedial actions, the action that the Consortium Board may take , may
include– 
(a) excluding the Member Center from consideration for future funding;
(b) withholding current funding (to the extent allowable within any applicable agreements or contracts);
(c) withholding any or all of the rights of membership described in Article 15.

(4) The Consortium Board may not withhold a Member Center’s right to secure bilateral funding or any other Member
Center rights not conferred by virtue of membership in the Consortium. The Consortium Board also may not withhold
a Member Center’s right to discontinue membership voluntarily nor may it withhold a Member Center’s rights in
Consortium governance so long as the Member Center remains in membership.

Article 18. Withdrawal of Membership from Member Centers
(1) In the extreme case that its options as described in Article 17 have been exhausted and have not produced a resolution

satisfactory to the Board, the Consortium Board may hold a vote to withdraw membership from a Member Center in
accordance with the provisions of Article 3(5).

(2) Independent of the actions of the Consortium Board, Member Centers individually maintain the right to discontinue
voluntarily their membership in the Consortium.

Article 19. Relationship with other organizations
In order to achieve its objectives in the most efficient way, the Consortium may enter into agreements for close
cooperation with relevant national, regional or international, organizations, foundations and agencies.

Article 20. Location of the Headquarters of the Consortium
The location of the headquarters of the Consortium shall be determined by the Board.
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Article 21. Rights, privileges and immunities
(1) The Consortium shall enter into a headquarters agreement with the Government of the country in which it is located to 

ensure that the Consortium, its staff members and official visitors shall enjoy in the territory of the host country the
same rights, privileges and immunities as customarily accorded to other international organizations, their officials,
staff and official visitors. Such rights, privileges and immunities shall be specifically defined in a Headquarters
Agreement with the host country.

(2) The privileges and immunities referred to in the preceding paragraph are to be provided solely to ensure in all
circumstances the unimpeded functioning of the Consortium, and the complete independence of the persons to
whom they are accorded.

Article 22. Amendments
(1) Amendments to this Constitution may be proposed to the Board by any member of the Board or by any Member

Center.
(2) Amendments to this Constitution may be adopted by the Board by a three-quarters majority of all members of the

Board, provided notice of such proposed amendment together with its full text has been mailed to all members of the
Board at least eight weeks in advance of meeting, unless such notice has been waived by all members of the Board.

(3) The Board shall consult with the Fund Council regarding proposed amendments, before their adoption.
(4) Any amendment to this Constitution adopted by the Board shall be circulated to the Member Centers for their

approval. Approval of amendments shall require a three-quarters majority of the Member Centers.

Article 23. Sunset clause
Ten years after the formal establishment of the Consortium as an International Organization, the Board shall
commission a review of the value and sustainability of the Consortium. The Member Centers, Fund Council, Trustee,
and Partners shall be consulted as part of this review and shall receive the review findings and conclusions. The
Consortium will be dissolved if the Member Centers approve both the dissolution of the Consortium and a transition
plan, each by a 3/4 majority, provided that the transition plan also has the approval of any other parties whose
approval is needed for the transition plan to take effect.

Article 24. Dissolution and Liquidation
(1) The Board may, if it determines that the purposes of the Consortium have been achieved to a satisfactory degree or if it

determines that the Consortium is no longer able to function effectively, by a three-fourths majority of all members of
the Board, adopt a resolution dissolving the Consortium.

(2) The Board shall consult with the Fund Council and the Member Centers, as well as with the States that are parties to the
Agreement establishing the Consortium as an International Organization, prior to any decision to dissolve the
Consortium.

(3) The Consortium shall remain operative and not be dissolved until such time as the dissolution has been agreed to by
three quarters of the Member Centers and for such an additional period as might be necessary for the orderly cessation 
of the Consortium’s activities and the disposition of its property . 

(4) In case of dissolution, the unencumbered funds of the Consortium, subject to conditions attached to these funds, shall
be returned to the original donors, or with the original donors’ agreement distributed to organizations having
purposes similar to those of the Consortium.

(5) Other net assets of the Consortium shall be distributed to the Member Centers or to organizations having purposes
similar to those of the Consortium, as may be determined by the Board.
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EXHIBIT 1

PROCEDURES FOR THE SELECTION AND APPOINTMENT OF MEMBERS OF THE BOARD

Board members will be selected and appointed in accordance with the following nomination process:
– If a Board seat is known to be coming open with any timing other than the expiration of a normal term, the Chair

shall give notice of the vacancy to the Nominations Committee;
– Once a Board vacancy is posted, the Nominations Committee shall seek nominations from Board members,

Member Centers, Partners, and the Fund Council in an open and transparent process;
– Advised by the Nominations Committee, the Board shall propose nominee(s) (one per unfilled position) to the

Member Centers;
– Each Member Center shall have one vote for or against each nominee; nominees shall be elected by a 3/4 majority

of the Member Centers in favor;
– If a nominee fails to gain the required number of votes in favor, the Nominations Committee shall propose a new

nominee for that vacancy;
– If three subsequent nominees for a given vacancy each fail to gain the required number of votes in favor, any

following nominees shall be elected by a simple majority of the Member Centers voting in favor, following the
process as above. Nominees who were rejected for election under a 3/4 majority vote may, at the discretion of the
Consortium Board, be proposed again for election under a simple majority vote

EXHIBIT 2

MEDIATION PROCEDURES

1. The Mediator
1.1 The Mediator shall be a professional mediator unconnected with either of the parties to the disagreement, and

shall be agreed upon by the Consortium Board and the Member Center concerned. The Mediator shall receive
such compensation, if any, as may be agreed upon by the parties and the Mediator, taking into account standard
practice. The Mediator, after consultation with the Parties where appropriate, will:
– attend any meetings with any or all of the parties preceding the mediation, if requested or if the Mediator

decides this is appropriate and the parties agree;
– read before the Mediation each case summary and all the documents sent to him/her (see paragraph 7

below);
– chair, and determine the procedure for, the Mediation;
– facilitate the drawing up of any settlement agreement; and
– abide by the terms of this Mediation Procedure and the Mediation Agreement.

2. Participants
2.1 Parties should inform the Mediator prior to the date of Mediation of all persons attending the Mediation on behalf

of each party.
3. Mediation Agreement

3.1 The parties to the disagreement in question will enter into an agreement (”the Mediation Agreement”) in relation
to the conduct of the Mediation. This procedure (”the Model Procedure”) will be incorporated into, form part of,
the Mediation Agreement.

4. Exchange of information
4.1 Each party will prepare for the other party(ies) and the Mediator sufficient copies of:

– a concise summary (”the Case Summary”) of the disagreement; and
– all documents to which the Summary refers and any others to which it may want to refer in the Mediation

(”the Documents”).
4.2 The parties will exchange the Case Summary and any Documents with each other at in advance of the Mediation,

or such other date as may be agreed between the parties and the Mediator, and send copies directly to the
Mediator on the same date.
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4.3 In addition, each party may send to the Mediator and/or bring to the Mediation further documentation which it
wishes to disclose in confidence to the Mediator but not to any other party, clearly stating in writing that such
documentation is confidential to the Mediator.

4.4 Where the disagreement concerns the quality of research or performance by a Member Center in a CGIAR
Research Program, the Mediation shall include a judgment by mutually-agreed peers.

5. The Mediation
5.1 The Mediation will take place at the arranged place and time stated in the Mediation Agreement.
5.2 The Mediator will chair, and determine the procedure at, the Mediation.

6. Settlement agreement
6.1 Any settlement reached in the Mediation will not be legally binding unless otherwise agreed between the parties.

7. Withdrawal from Mediation
7.1 Any of the parties may withdraw from the Mediation at any time and shall immediately inform the Mediator and

the other representatives in writing. The Mediation will terminate when:
– a party withdraws from the Mediation; or
– the Mediator , at his/her discretion, withdraws from the mediation; or
– a written settlement agreement is concluded.

7.2 The Mediator may also adjourn the Mediation in order to allow parties to consider specific proposals, get further
information or for any other reason, which the mediator considers helpful in furthering the mediation process.
The Mediation will then reconvene with the agreement of the parties.

8. Report of the Mediator
8.1 The Mediator shall prepare a report on the mediation, including the arguments made by both parties and the

details of any Settlement Agreement reached.
8.2 The report of the mediation shall be made public.
8.3 None of the parties to the Mediation Agreement will call the Mediator as a witness, consultant, arbitrator or expert

in any litigation or other proceedings whatsoever arising from, or in connection with, the matters in issue in the
Mediation. The Mediator will not voluntarily act in any such capacity without the written agreement of all the
parties.

9. Exclusion of liability
9.1 The Mediator shall not be liable to the parties for any act or omission in connection with the services provided by

him/her in, or in relation to, the Mediation, unless the act or omission is shown to have been in bad faith.

EXHIBIT 3

Terms of Reference of the CEO

(1) The CEO shall work with the Consortium Board in providing leadership to the Consortium.
(2) The CEO shall carry out the functions assigned to the CEO under the Constitution.
(3) The CEO shall be responsible for carrying out the day to day operations of the Consortium, and shall in particular:

(a) Manage the Consortium Office and recruit and manage its staff;
(b) Report to the Board on the activities of the Consortium Office as and when required by the Board, but at a

minimum twice per year;
(c) Contribute to the development of and implement the Strategy and Results Framework and portfolio of CGIAR

Research Programs, in close cooperation with Member Centers and Partners;
(d) Lead the implementation of the Strategic and Results Framework;
(e) Work closely with the Consortium Board in developing common policies and standards for CGIAR Research

Programs and Member Centers;
(f) Manage the development of CGIAR Research Program proposals, budgets and performance agreements to

implement the Strategy and Results Framework, including those for CGIAR Research Programs, with involved
Member Centers and Partners;

(g) Provide day-to-day oversight of the role of the Consortium in managing and monitoring the performance of
CGIAR Research Programs and any other programs implementing the Strategy and Results Framework;
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(h) Disseminate best practices across Member Centers in common areas such as governance, human resources,
financial management and risk management;

(i) Lead the Consortium Office in gathering the information needed from Member Centers in order for the
Consortium Board to fulfill its reviewing and oversight functions and any contractual obligations;

(j) Identify and set up such shared functions and research platforms as may be needed to optimize Consortium and
Member Center effectiveness and efficiency, and manage the organization needed to provide shared functions
and research platforms;

(k) Develop an annual Consortium Office budget for Consortium Board approval, and ensure adherence to this
budget and prudent spending as is deemed appropriate for a development organization;

(l) Establish an effective system for liaising with Member Centers to ensure coordination and alignment;
(m) Support the Consortium Board to enable it to execute its functions and powers effectively and liaise regularly with 

its Chair and members;
(n) Support Member Centers to enable them to execute their roles and responsibilities effectively;
(o) Build strategic collaboration and relations with external Partners, including private sector institutions and

relevant Non-governmental organizations, Agricultural Research Institutions and national agricultural research
systems, to further the pursuit of the purpose of the Consortium; and

(p) Conduct advocacy, public relations and communication efforts to expand the CGIAR’s positioning and brand,
including representing the CGIAR in top-level international fora and other relevant meetings.

(4) The functions that the CEO shall carry out in backstopping and supporting the Consortium Board Chair shall include:
(a) Representing the Consortium in negotiations and other interactions with the Fund Council, Trustee, Fund Office

and, if needed to further the purpose of the Consortium or requested by the Fund Council, individual donors; and
(b) Partnering with members of the Fund Council in raising funds for the CGIAR.

(5) The CEO shall also carry out such other functions as may be necessary to further the Consortium’s purpose.

Megállapodás a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának nemzetközi
szervezetként történõ létrehozása tárgyában

minthogy 1971-ben létrejött a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatási Tanácsadó Csoport (a továbbiakban: CGIAR) mint
állami és a magánszektorhoz tartozó, Déli és Északi intézmények olyan informális hálózata, amely elkötelezett a
nemzetközi mezõgazdasági kutatás mozgósítása iránt a fejlõdõ országok mezõgazdasága fejlesztésének támogatása
céljából;
minthogy a nemzetközi mezõgazdasági kutatás döntõ fontosságú azon kihívások leküzdéséhez, amelyeket az éhezés,
az alultápláltság és a szegénység jelent az éghajlatváltozás idõszakában. minthogy a CGIAR 2008-ban elfogadott új
jövõképe: „A szegénység és az éhezés enyhítése, az emberek egészségének és táplálkozásának javítása és az
ökoszisztéma rugalmasságának fokozása magas színvonalú nemzetközi mezõgazdasági kutatás, partneri
együttmûködés és irányítás révén”;
minthogy a CGIAR nagyszabású szervezeti reformokról is döntött, amelyeknek célja az aktív szerepvállalás és az
érdekeltek széles körével, köztük nemzeti mezõgazdasági kutató rendszerekkel, egyetemekkel, nem kormányzati
szervezetekkel és a magánszektor képviselõivel való partneri együttmûködés elõsegítése, a kutatások
hatékonyságának és eredményességének optimalizálása, a kapacitás és az országok tulajdonának megerõsítése,
valamint a CGIAR kutatásainak teljes körû hasznosítása a fejlesztési hatások elérése érdekében;
minthogy jelenleg a CGIAR egy globális, fejlesztési célú kutatási partneri együttmûködést testesít meg a CGIAR
finanszírozói, a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciuma és más partnerek részvételével, amelyek
együttesen munkálkodnak egy közös stratégia megvalósításán;
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minthogy a reform részeként a CGIAR által támogatott tizenöt nemzetközi mezõgazdasági kutatóközpont3 2010.
április 29-én létrehozta a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumát mint szerzõdéses
vegyesvállalatot annak nemzetközi szervezetként történõ hivatalos megalapításáig;
minthogy a jelen megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) részesei (a továbbiakban: Felek) most saját jogi
személyiséggel rendelkezõ nemzetközi szervezetként létre kívánják hozni a Nemzetközi Mezõgazdasági
Kutatóközpontok Konzorciumát, az alábbiakban ismertetett feltételek szerint;
EZÉRT EZENNEL a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk – A Konzorcium nemzetközi szervezetként történõ létrehozása
(1) Ezennel létrejön a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciuma (a továbbiakban: Konzorcium) mint

teljes körû nemzetközi jogi személyiséggel rendelkezõ független nemzetközi szervezet, amely birtokában van a
feladat- és hatáskörének gyakorlásához és rendeltetésének teljesítéséhez szükséges jogképességnek, különösen
beleértve – és az elõzõekben említettek általános érvényességének csorbítása nélkül – az alábbiakra vonatkozó
jogosultságokat:
a) egyezmények, megállapodások és szerzõdések kötése;
b) ingó és ingatlan vagyontárgyak megszerzése és elidegenítése, valamint
c) jogi eljárások kezdeményezése és ilyen eljárásokban azok alanyaként való részvétel.

(2) A Konzorcium jogutódja a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának, amelyet tizenöt
nemzetközi mezõgazdasági kutatóközpont a 2010. április 29-én kelt megállapodás értelmében szerzõdéses
vegyesvállalatként hozott létre.

2. cikk – A Konzorcium célja és tevékenysége
(1) A Konzorcium arra hivatott, hogy ellássa a CGIAR rendszer irányítását, és közös stratégia jegyében összehangolja a

tagközpontok és a többi partner tevékenységét annak érdekében, hogy lehetõvé tegye számukra a CGIAR elé felvázolt 
jövõkép megvalósításához való egyéni és együttes hozzájárulásuk fokozását.

(2) A Konzorcium a célkitûzéseinek teljesítéséhez szükséges tevékenységeket fejti ki.

3. cikk – A Konzorcium belsõ szabályai
A Konzorcium a csatolt alapszabályban (és annak függelékeiben) (a továbbiakban: Alapszabály) rögzített szabályok
szerint mûködik. Az Alapszabály hatálya semmiképpen nem terjed ki arra, hogy a Felekre nézve kötelezettségeket
teremtsen vagy ilyeneket rójon rájuk.

4. cikk – A végrehajtás általános vállalása
(1) A Felek minden szükséges intézkedést megtesznek a Konzorcium rendeltetéseként meghatározott célok elérésének

és a Konzorcium szervei által hozott döntésekbõl eredõ kötelezettségek teljesítésének elõsegítése érdekében.
(2) A jelen Megállapodásban foglaltak semmilyen tekintetben nem teremtenek pénzügyi kötelezettségeket a Felekre

nézve, illetve ilyeneket nem rónak rájuk. 

5. cikk – Jogok, kiváltságok és mentességek
(1) A Konzorciumnak, személyzete tagjainak és hivatalos látogatóinak a befogadó ország területén megadott jogokat,

kiváltságokat és mentességeket a Konzorcium és a befogadó ország között megkötendõ székhely-megállapodásban
kell pontosan rögzíteni.

(2) Az elõzõ bekezdésben említett jogokat, kiváltságokat és mentességeket azért kell biztosítani, hogy minden
körülmények között garantálható legyen a Konzorcium akadálytalan mûködése és azon személyek függetlensége,
akiket a szóban forgó jogok, kiváltságok és mentességek megilletnek.

3 A CGIAR által támogatott tizenöt nemzetközi mezõgazdasági kutatóközpont: Africa Rice Center [Afrikai Rizsközpont] (WARDA); Bioversity International
(IPGRI); Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT); Center for International Forestry Research [Nemzetközi Erdészeti Kutatóközpont] (CIFOR);
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT); Centro Internacional de la Papa (CIP); International Center for Agricultural Research in
the Dry Areas [Száraz Területek Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontja] (ICARDA); International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics
[Félsivatagi Trópusi Területek Nemzetközi Terménykutató Intézete]  (ICRISAT); International Food Policy Research Institute [Nemzetközi
Élelmezéspolitikai Kutatóintézet] (IFPRI); International Institute of Tropical Agriculture [Nemzetközi Trópusi Mezõgazdasági Intézet] (IITA); International
Livestock Research Institute [Nemzetközi Állatállomány-kutató Intézet] (ILRI); International Rice Research Institute [Nemzetközi Rizskutató Intézet] (IRRI); 
International Water Management Institute [Nemzetközi Vízgazdálkodási Intézet] (IWMI); World Agroforestry Centre [Mezõgazdasági Erdészeti
Világközpont] (ICRAF); Worldfish [HALÁSZATI Világközpont] (ICLARM)
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6. cikk – A Konzorcium megszüntetése és felszámolása
A Konzorcium feloszlatására vonatkozó bármely döntés meghozatala elõtt a Konzorcium Igazgatóságának
konzultálnia kell a Felekkel.

7. cikk – A jelen Megállapodás részesévé válás
(1) Mindazok az államok a jelen Megállapodás részeseivé válhatnak, amelyek tagjai az Egyesült Nemzetek Szervezetének,

annak valamely szakosított szervének, illetve a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek. 
(2) Az elõzõ bekezdésben említett államok az alábbiak szerint válhatnak a jelen Megállapodás részeseivé:

a) a jelen Megállapodás ratifikáció, elfogadás vagy jóváhagyás kikötése nélküli aláírásával, vagy
b) a jelen Megállapodás ratifikáció, elfogadás vagy jóváhagyás kikötése mellett történõ aláírásával és annak késõbbi

ratifikálásával, elfogadásával vagy jóváhagyásával, vagy
c) a jelen Megállapodás hatálybalépését követõen csatlakozási okirat letétbe helyezésével.

(3) A jelen Megállapodás 2011. szeptember 13-ától áll aláírásra készen.

8. cikk – A jelen Megállapodás hatálybalépése
A jelen Megállapodás akkor lép hatályba, amikor bármely két állam a fenti 7. cikk (2) (a) és (b) bekezdésében leírt
módon annak részesévé válik. A jelen Megállapodás a késõbb részesévé váló egyes államokra vonatkozóan azon a
napon lép hatályba, amelyen a szóban forgó állam a Letéteményesnél letétbe helyezi a csatlakozási okiratot.

9. cikk – Módosítások
(1) A jelen Megállapodást érintõ módosítások

a) A jelen Megállapodásra vonatkozóan (az Alapszabály kivételével) bármelyik Fél javasolhat módosításokat.
A módosító javaslatokat a Letéteményes részére kell megküldeni, aki azokat a lehetõ legrövidebb idõn belül
valamennyi Félhez eljuttatja.

b) Az ilyen módosítások az azokat elfogadó Felekre nézve akkor lépnek hatályba, amikor a kérdéses módosítások
ratifikálására, elfogadására illetve jóváhagyására vonatkozó okiratot a Felek kétharmada a 7. cikk (2) bekezdés
c) pontjában rögzített eljárás szerint letétbe helyezte. Azokra a Felekre nézve, amelyek a módosításokat késõbb
ratifikálják, fogadják el vagy hagyják jóvá, a módosítások akkor lépnek hatályba, amikor a szóban forgó Felek
a ratifikálásra, elfogadásra vagy jóváhagyásra vonatkozó okiratukat letétbe helyezik. Azokra a Felekre nézve,
amelyek a módosításokat nem ratifikálják, nem fogadják el vagy nem hagyják jóvá, ezek a módosítások nem
kötelezõek.

(2) Az Alapszabályt érintõ módosítások
a) Az Alapszabályt érintõ módosítások esetében az Alapszabály 22. cikkében foglaltak szerint kell eljárni, és ezekrõl a

módosításokról a (az alanti 12. cikkben meghatározott) Letéteményesnek valamennyi Felet értesítenie kell.
b) Az Alapszabály szóban forgó módosításainak hatálya semmiképpen nem terjed ki arra, hogy a Felekre nézve

kötelezettségeket teremtsen vagy ilyeneket rójon rájuk.

10. cikk – Kilépés
A Felek bármelyike a Letéteményeshez eljuttatott írásos okirat útján léphet ki a jelen Megállapodásból. A kilépés azon
naptól számított három hónap múlva válik érvényessé, amelyen a Letéteményes az arról szóló okiratot megkapta.

11. cikk – A vitás kérdések rendezése
(1) A jelen Megállapodás értelmezése vagy alkalmazása kapcsán felmerülõ bármely vitás kérdést a Felek közötti

tárgyalással vagy konzultációval kell rendezni.
(2) A Konzorcium Igazgatósága az ilyen vitás ügyek békés rendezéséhez felajánlhatja jószolgálati közremûködését.

12. cikk – Letéteményes
A jelen Megállapodás letéteményese (a továbbiakban: Letéteményes) a Francia Köztársaság kormánya.

13. cikk – Hiteles szöveg
(1) A jelen Megállapodást egy példányban kell aláírni, angol és francia nyelven – mindkét nyelvû szöveg egyaránt hiteles.
(2) A jelen Megállapodásról más nyelvû hivatalos fordítások az érdekelt kormányokkal való konzultáció után készíthetõk.

Az ilyen hivatalos fordítások nem tekinthetõk hiteleseknek.
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Melléklet

A Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának Alapszabálya

1. cikk Jogállás
(1) A Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciuma ezennel a nemzetközi jog alapján mint teljes körû

nemzetközi jogi személyiséggel rendelkezõ független nemzetközi szervezet jön létre, amely birtokában van a feladat-
és hatáskörének gyakorlásához és rendeltetésének teljesítéséhez szükséges jogképességnek, különösen beleértve
– és az elõzõekben említettek általános érvényességének csorbítása nélkül – az alábbiakra vonatkozó jogosultságokat:
a) egyezmények, megállapodások és szerzõdések kötése;
b) ingó és ingatlan vagyontárgyak megszerzése és elidegenítése, valamint
c) jogi eljárások kezdeményezése és ilyen eljárásokban azok alanyaként való részvétel.

(2) A Konzorcium jogutódja a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciumának, amely a Konzorciumot
létesítõ, 2010. április 29-én hatályba lépett megállapodás értelmében szerzõdéses vegyesvállalatként jött létre.

2. cikk Meghatározások
A jelen Alapszabályban elõforduló kifejezések jelentése, hacsak a szövegösszefüggés eltérõ értelmezést nem tesz
szükségessé:
Igazodás: – a Stratégia és Eredménykeret vonatkozásában – a Stratégia és Eredménykeret szerinti, azzal összhangban
lévõ illetve mindenképpen annak célkitûzéseit támogató fogalom;
A CGIAR által támogatott Központok Szövetsége:  a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatási Tanácsadó Csoport által
támogatott 15 nemzetközi mezõgazdasági kutatóközpont társulása, amint az a Konzorciumnak a jelen
Megállapodással történt létrehozását megelõzõen létezett;
Igazgatóság: – a Konzorcium Igazgatósága;
Kuratórium: – valamely tagközpont kuratóriuma, amelynek hatáskörét és jogosítványait a kérdéses tagközpont
alapszabálya rögzíti;
CEO vagy vezérigazgató: – a Konzorcium elsõ számú vezetõje;
CGIAR: – Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatási Tanácsadó Csoport, a CGIAR módosítási eljárása szerint módosítva;
CGIAR-rendszer: – adományozók, egyéb érdekeltek és a CGIAR nemzetközi mezõgazdasági kutatóközpontjai alkotta
globális hálózat, beleértve az összes kormányzati és tanácsadó testületet;
CGIAR-alap vagy Alap: – az a több adományozótól származó alap, amely a Konzorcium pénzügyi igényeinek
kielégítéséhez szükséges stratégiai finanszírozási forrásként szolgál;
Elnök: – a Konzorcium Igazgatóságának elnöke;
Konzorcium: – a Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatóközpontok Konzorciuma, amely a jelen Alapszabály 1. cikke
értelmében jött létre;
CGIAR kutatási programok: – a Stratégia és Eredménykeret összehangolt végrehajtását szolgáló kutatási vagy egyéb
programok;
Az Alap Tanácsa: – a CGIAR-alap döntéshozó testülete, amely az Alap adományozóinak nevében tevékenykedik;
Finanszírozók Fóruma: – a CGIAR adományozók szélesebb köre, amely a Stratégiát és Eredménykeretet jóváhagyja;
Az Alap Irodája: – az Alap Tanácsának, a Finanszírozók Fórumának és azok elnökeinek támogató egysége;
Tagközpontok: – a Konzorcium tagközpontjai;
Jelölõbizottság: – a Konzorcium Igazgatóságának bizottsága, amely a Konzorcium Igazgatóságának megbízása és
felhatalmazása alapján tanácsokkal látja el az Igazgatóságot igazgatósági tagságra pályázók jelölését illetõen;
Partnerek: – a Konzorciumon, a Tagközpontokon, az Alapon, az adományozókon, a Vagyonkezelõn és azok kapcsolt
vállalkozásain kívüli Felek, akikkel/amelyekkel a Konzorcium és a Tagközpontok közös céljaik elérése érdekében
együttmûködnek;
Teljesítési megállapodások:  – a CGIAR kutatási programokra vonatkozó, kötelezõ érvényû megállapodások, amelyek a
Konzorcium és az Alap Tanácsa között, a Konzorcium és a CGIAR kutatási programokat vezetõ Tagközpontok („Vezetõ
Tagközpontok”) között, valamint a Vezetõ Tagközpontok és más résztvevõ Tagközpontok és Partnerek között jönnek
létre, és amelyek a kölcsönös kötelezettségeket, elvárásokat és feltételeket határozzák meg;
Felkutató és Kiválasztó Bizottság: – a Szövetséget támogató felkutató és kiválasztó bizottság, ahogyan az a
Konzorciumnak a jelen Megállapodással történt létrehozását megelõzõen létezett;
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Stratégia és Eredménykeret:  – a CGIAR Stratégiája és az a keret, amely annak mérhetõ fejlesztési célértékekké alakítására 
szolgál;
Vagyonkezelõ:  – a Világbank, amely vagyonkezelõként tevékenykedik a CGIAR-alap fenntartása és a Konzorcium
pénzügyi eszközökkel történõ ellátása kapcsán.

3. cikk A Konzorcium tagsága
(1) A Tagközpontok jogilag független testületek, amelyeknek a Konzorciummal való viszonya a 15. cikkben ismertetett

jogokkal és kötelezettségekkel jár.
(2) Az alapító Tagközpontok azok a CGIAR által támogatott központok, amelyek a Konzorciumot létrehozó, 2010. április

29-én hatályba lépett megállapodás részesei.
(3) A Tagközpontok az Igazgatóság jelölése alapján, a Tagközpontok háromnegyedes szavazattöbbségével új

tagközpontokat vehetnek fel, feltéve, hogy 
a) azok eleget tesznek az Igazgatóság által meghatározott általános felvételi ismérveknek, és
b) a szóban forgó új tagok mindegyike hivatalosan, írásban önmagára nézve kötelezõnek fogadja el a jelen

Alapszabály rendelkezéseit.
(4) Valamely Tagközpont az Igazgatóság elnökéhez legalább hat hónappal elõbb eljuttatott, ilyen tartalmú írásbeli

felmondással szüntetheti meg tagságát.
(5) Az igazgatósági tagok a 18. cikk rendelkezései szerint háromnegyedes szavazattöbbséggel megvonhatják valamely

meglévõ Tagközponttól a Konzorcium tagságát.
(6) Az Igazgatóságnak a (3) bekezdés szerinti jelölés megtétele, illetve a tagságnak a fenti (5) bekezdés szerinti

megvonására vonatkozó döntés meghozatala elõtt konzultálnia kell az Alap Tanácsával.
(7) Valamely Tagközpont felvételérõl vagy kiválásáról hivatalos formában, írásban értesíteni kell a Nemzetközi

Mezõgazdasági Központok Konzorciumának nemzetközi szervezetként történõ létrehozásáról szóló Megállapodás
Letéteményesét.

4. cikk A Konzorcium célja
A Konzorcium arra hivatott, hogy ellássa a CGIAR rendszer irányítását, és a Stratégia és Eredménykeret, valamint a
CGIAR kutatási programok keretében összehangolja a Tagközpontok és a többi Partner tevékenységét annak
érdekében, hogy lehetõvé tegye számukra a CGIAR elé felvázolt jövõkép megvalósításához való egyéni és együttes
hozzájárulásuk fokozását az alábbiak révén:

(i) Még serkentõbb nemzetközi környezet megteremtése a mezõgazdasági kutatás számára a fejlõdés és a
CGIAR jelentõségének és eredményességének fokozása érdekében a nemzetközi fejlõdés intézményi
rendszerén belül;

(ii) A Tagközpontok által végzett kutatás hatásának fokozása közös stratégiai célok, programadó konvergencia, 
összehangolt intézkedések és az innováció elõsegítése révén;

(iii) A CGIAR-alap Tanácsával közösen a Tagközpontok számára munkájuk elvégzéséhez rendelkezésre álló
pénzügyi források bõvítése;

(iv) A pénzeszközök elosztásának irányítása a Stratégiában és Eredménykeretben meghatározott prioritások
teljesítéséhez, valamint az Alaptól a Konzorciumhoz és/vagy a Tagközpontokhoz kerülõ valamennyi
pénzeszközzel kapcsolatos bizalmi és operatív felelõsségi központ szerepének betöltése;

(v) Minden egyes Tagközpont és a CGIAR-rendszer egésze költséghatékonyságának javítása tanácsadással,
funkciók és kutatási platformok megosztásával és egyéb eszközökkel, valamint

(vi) A Tagközpontokkal közösen olyan lehetõségek feltérképezése és támogatása, amelyek révén javulhat a
szakszerûség, a hatékonyság és az eredményesség.

5. cikk A Konzorcium tevékenysége
(1) A Konzorcium a céljainak teljesítéséhez szükséges tevékenységeket fejti ki.
(2) A Konzorcium – az elõzõekben említettek általános érvényességének csorbítása nélkül – mindenekelõtt az alábbiakat

végzi:
a) A Tagközpontokkal együttmûködve és az adományozók és partnerek széles körének hozzájárulásaival egységes

Stratégiát és Eredménykeretet dolgoz ki, amelyet a Finanszírozók Fórumának kell jóváhagynia;
b) Kapcsolatot tart az adományozókkal és a CGIAR-alap Tanácsával finanszírozás megszerzése céljából a CGIAR

kutatási programok és a Tagközpontok intézményi szervezete számára;
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c) A Tagközpontokkal együttmûködve fejleszti, jóváhagyja és irányítja a CGIAR kutatási programok teljesítését;
d) Figyelemmel kíséri a Tagközpontok hatékonyságát és optimális szervezeti felépítését, és a jelen Alapszabály

szerint dönt a megfelelõ intézkedésekrõl;
e) Adott esetben a Tagközpontokkal együttmûködve megosztott szolgáltatásokat fejleszt ki, irányít és mûködtet a

Tagközpontok számára a mûködési hatékonyság fokozása céljából;
f) A CGIAR, a Konzorcium és a Tagközpontok szerepét hirdeti, és nemzetközi fórumokon azok szószólójaként lép fel.

(3) A Konzorcium bevételeit és vagyonát kizárólag a Konzorcium céljaira lehet felhasználni, és azoknak semmilyen
hányadát nem szabad osztalékként, prémiumként vagy profitra utaló bármilyen egyéb formában, közvetlenül vagy
közvetve bármely igazgatósági tagnak, tisztségviselõnek vagy egyéb magánszemélynek kifizetni vagy átutalni, azzal a
megkötéssel, hogy a jelen (3) albekezdés semmilyen tekintetben nem tiltja ilyen személyek részére méltányos
illetmény kifizetését a Konzorciumnak nyújtott szolgálataik fejében, illetve az igazgatósági tagok vagy tisztségviselõk
feladataik ellátása során felmerült, indokolt készkiadásainak megtérítését.

6. cikk Felépítés és irányítás
A Konzorcium szervei a következõk:
a) A Konzorcium Igazgatósága;
b) A Konzorcium vezérigazgatója.

7. cikk Az Igazgatóság tagsága
(1) Az Igazgatóság 10 (tíz) tagból áll.
(2) A (3) bekezdés értelmében a Tagközpontok 9 (kilenc) tagot választanak ki és jelölnek a jelen Alapszabály

1. függelékében ismertetett eljárás szerint.
(3) Az Igazgatóság legelsõ tagjait a CGIAR által támogatott Központok Szövetsége részérõl jóváhagyott folyamatot

követõen egy Felkutató és Kiválasztó Bizottság választja ki.
(4) A Tagközpontok által kijelölt igazgatósági tagokat egyéni érdemeik alapján kell kiválasztani, és az illetõk személyes

minõségükben tevékenykednek.
(5) Az Igazgatóság tagjainak kiválasztása és jelölése során a Tagközpontoknak tekintettel kell lenniük arra, hogy

gondoskodni kell az Igazgatóság sikeres mûködéséhez szükséges képességek – köztük elsõsorban a politikai,
tudományos/kutatói és pénzügyi/vezetõi képességek – kiegyensúlyozott képviseletérõl, valamint biztosítani kell a
nemek és a sokszínûség egyensúlyát.

(6) Az Igazgatóság egyetlen tagja sem lehet egyidejûleg a Vagyonkezelõ tisztségviselõje, igazgatósági tagja, vagy a
CGIAR által támogatott valamely központ, hivatal vagy program alkalmazottja, vagy az Alap bármely szervének, az
Alap bármely adományozójának vagy az Alapot támogató bármely intézménynek irányító testületi tagja,
tisztségviselõje vagy alkalmazottja.

(7) Az Igazgatóságban mindenkor legalább 4 olyan tagnak kell lennie, akik a Konzorcium Igazgatóságába történt
belépésüket megelõzõ 3 évben nem álltak kapcsolatban a CGIAR-rel.

(8) A Konzorcium vezérigazgatója ex officio tagja az Igazgatóságnak, teljes szavazati joggal.
(9) A 10. bekezdés értelmében a fenti (2) bekezdés szerint kijelölt igazgatósági tagok mindegyikének kinevezése három

évre szól, és újabb három évvel meghosszabbítható, azzal a kikötéssel, hogy folyamatosan hat évnél hosszabb ideig
egyetlen igazgatósági tag sem töltheti be tisztségét. 

(10) A politikák és az operatív mûveletek folyamatosságának biztosítása érdekében az Igazgatóság tagjainak hivatali idejét
lépcsõzetesen kell kialakítani. A kezdeti Igazgatóság tagjait a Felkutató és Kiválasztó Bizottság ajánlása alapján a
Tagközpontok által meghatározott idõtartamra nevezik ki.

(11) Az Igazgatóság tagjait szolgálataikért megfelelõ fizetség illeti meg, amelynek összegére a Konzorcium Igazgatósága
tesz javaslatot, és amelyet a Tagközpontok hagynak jóvá. Az induló Igazgatóság tagjait megilletõ fizetség összegére a
Felkutató és Kiválaszt Bizottság tesz javaslatot, és azt a Tagközpontok illetve – a Konzorcium létrehozását megelõzõen
– a CGIAR által támogatott Központok Szövetsége hagyja jóvá. Azonkívül az Igazgatóság tagjai részére meg kell
téríteni a feladataik ellátása során felmerülõ költségeiket.

(12) Az Igazgatóságnak megfelelõ eljárási rendet kell elfogadnia az igazgatósági tagok részérõl a Konzorcium ügyeinek
intézése során felmerülõ esetleges összeférhetetlenség elkerülése érdekében.

(13) Az Igazgatóság bármely tagja tisztségérõl bármikor lemondhat, az Elnökhöz eljuttatott írásbeli értesítés, vagy az
Igazgatóság bármelyik ülésén elhangzó szóbeli bejelentés útján: az utóbbi esetben a szóbeli bejelentést rögzíteni kell
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az ülés jegyzõkönyvében. A lemondás az arról szóló bejelentésben meghatározott idõpontban, vagy
– idõpont-megjelölés hiányában – az értesítésnek az Elnök által történt kézhezvétele idõpontjában lép hatályba, 

(14) Az Igazgatóság valamely tagja súlyos kötelességszegés, csalás vagy bûncselekmény elkövetése esetén az Igazgatóság
egyhangú szavazatával – amely szavazásban az érintett igazgatósági tag nem vehet részt –, vagy a Tagközpontok
háromnegyedes szavazattöbbségével váltható le.

(15) A Tagközpontoknak joguk van egy megfigyelõt kinevezni az Igazgatóságba, akinek feladata a Tagközpontok
érdekeinek képviselete.

(16) Az Alap Tanácsának joga van egy megfigyelõt kinevezni az Igazgatóságba, akinek feladata az Alap Tanácsa érdekeinek
képviselete.

(17) A (18) bekezdésre is figyelemmel a megfigyelõknek joguk van jelen lenni az Igazgatóság ülésein, részt venni az ott
folyó tanácskozásban, napirendre tûzendõ témákra javaslatot tenni, valamint intézkedési javaslatokat
megfogalmazni, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek.

(18) Az Igazgatóság zárt üléseket is tarthat, amelyekrõl a megfigyelõket kizárják, amennyiben ezt az Igazgatóság
indokoltnak tartja.

8. cikk Az Igazgatóság feladat- és hatásköre
(1) Az Igazgatóság végzi a Konzorcium elvi irányítását és vezetését, és felelõs céljainak megvalósításáért.
(2) Az elõzõekben említettek általános érvényességének csorbítása nélkül az Igazgatóság az alábbi feladat- és

hatáskörökkel rendelkezik:
a) A stratégiai fejlesztés, az erõforrások mozgósítása és a pénzeszközök elosztásával kapcsolatban az Igazgatóság:

(i) Felügyeli a CGIAR Stratégia és Eredménykeret kidolgozását, azt felülvizsgálja és támogatja, és jóváhagyás
végett a Finanszírozók Fóruma elé terjeszti. A Stratégia és Eredménykeret kidolgozása a Tagközpontokkal
közösen és az adományozók és partnerek széles körének támogatásával történik.

(ii) Az Alap Tanácsával közösen finanszírozási keretet dolgoz ki, beleértve az erõforrás-mozgósítási stratégiát is, 
a finanszírozási eszközök áramlásának strukturálására a programadó és strukturális finanszírozási igények
kielégítése érdekében;

(iii) Az Alap Tanácsával közösen szerepet vállal a pénzeszközök elõteremtésében;
(iv) Vállalja a végsõ felelõsséget az Alaptól a Stratégia és Eredménykeret megvalósítása céljából kapott, a

Vagyonkezelõvel, illetve az Alap Tanácsával kötött megállapodásokban rögzítettek szerinti
pénzeszközökért, és teljes körû felhatalmazással rendelkezik ilyen és hasonló megállapodások
megkötésére;

(v) Minden olyan esetben, amikor elosztás céljából pénzeszközök érkeznek a Konzorciumhoz, dönt azoknak a
Tagközpontok és a programok közötti elosztásáról;

(vi) Szükség esetén elfogadja a Konzorcium arra vonatkozó politikáját, hogy milyen mértékig kell a
Konzorciumnak visszatartania a pénzeszközöket a Tagközpontok részére történõ kifizetése elõtt, a
Tagközpontoknak háromnegyedes szavazattöbbséggel való jóváhagyásától függõen.

b) A CGIAR kutatási programokat illetõen az Igazgatóság a jelen Alapszabály 14. cikkében rögzített feladat- és
hatásköröket gyakorolja:

c) A Konzorcium Tagközpontjainak teljesítményét és eredményességét illetõen az Igazgatóság:
(i) Az Alap Tanácsával egyetértésben és a szokásos beszámolókészítési normáknak megfelelõen olyan

egységes elveket és normákat állapít meg a Tagközpontok teljesítményére és eredményességére
vonatkozóan, amelyek  összhangban vannak a Konzorcium céljával;

(ii) Áttekinti a Tagközpontok teljesítményét és eredményességét az Alapon keresztül finanszírozott CGIAR
kutatási programok tekintetében;

(iii) Áttekinti, hogy mennyire van összhangban a Tagközpontok tevékenysége a Stratégiával és
Eredménykerettel;
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(iv) Miután megvalósult a Stratégia és Eredménykeret, és az teljesen mûködõképes, a Tagközpontok körében
felülvizsgálja a meglévõ és a potenciális strukturális szervezeteket, és megfelelõ intézkedésekrõl hoz
döntéseket, beleértve a Tagközpontok átszervezésének vagy a helyszíni adottságok és infrastruktúra
megosztásának lehetõségeit is, például közös szolgáltatások és infrastruktúra kifejlesztése révén4. Ennek a
felülvizsgálatnak mélyreható elemzésen kell alapulnia, és abba megfelelõképpen be kell vonni a
Tagközpontokat. Amennyiben az Igazgatóság valamely döntése olyan intézkedést tenne szükségessé,
amely valamelyik Tagközpont Kuratóriumának hatáskörébe tartozik, az érintett Tagközpont a szóban forgó
döntést ajánlásként terjeszti Kuratóriuma elé. Ha a Tagközpont vagy Kuratóriuma elmulasztja a szükséges
intézkedés megtételét, az a 17. cikkben foglaltak szerinti lépéseket vonhatja maga után.

(v) Tanácsokat ad a Tagközpontoknak a legjobb gyakorlatról és konzultál velük a közös érdekeket megtestesítõ 
területeken – ideértve az irányítási, a kockázatkezelési és a támogató funkciókat – ;

(vi) A Tagközpontokkal konzultálva terveket tanulmányoz és támogat a CEO számára, és vele közösen felügyeli
a megosztott funkciókat és kutatási platformokat.

d) A beszámolókészítést és a külsõ kapcsolatokat illetõen az Igazgatóság:
(i) Tevékenységérõl naprakészen tájékoztatja az Alap Tanácsát. Az Igazgatóság évente kétszer, a két fél által

egyeztetett formában hivatalos jelentést készít az Alap Tanácsának. Ez a jelentés kitér a rendszer
teljesítményére a Stratégia és Eredménykerethez képest, pénzügyi beszámolót tartalmaz a
pénzeszközöknek a kikötött célokra történt felhasználásáról, ismerteti a CGIAR kutatási programok és a
Tagközpontok mûködési teljesítményét, a Konzorcium Igazgatósága által a Tagközpontok mûveletei és a
közös szolgáltatások kapcsán tett intézkedéseket, valamint a Konzorcium és a Tagközpontok mindazon
egyéb tevékenységét, amely az Alap Tanácsának befektetései szempontjából lényeges lehet;

(ii) Az Alap Tanácsával együttmûködve közös normákat alakít ki a CGIAR kutatási programok és a
Tagközpontok teljesítményérõl szóló jelentések összeállításához annak érdekében, hogy csökkenjenek a
Tagközpontokra nehezedõ általános beszámolókészítési terhek;

(iii) Támogatást nyújt a Konzorcium vezérigazgatójának és a Konzorcium Irodájának képviseleti,
közönségkapcsolati és kommunikációs tevékenységéhez.

e) Az adminisztratív ügyeket illetõen az Igazgatóság felügyeli a Konzorcium mint gazdálkodó szervezet mûveleteit,
különösen:
(i) Kidolgozza, karbantartja és szükség szerint frissíti a Konzorcium Irodájának stratégiai és operatív terveit;
(ii) Jóváhagyja a Konzorcium Irodájának és a Konzorcium Igazgatóságának mûködési költségvetését;
(iii) Kiválasztja, alkalmazza a Konzorcium vezérigazgatóját, ellenõrzi annak teljesítményét, és dönt további

alkalmazásáról illetve leváltásáról.
f) Az irányítást illetõen az Igazgatóság:

(i) Pénzügyi és mûködési felelõsséget vállal a Konzorcium Irodájáért, beleértve a megosztott szolgáltatásokat
és kutatási platformokat is;

(ii) Rendszeresen külsõ vizsgálatokat kezdeményez a Konzorcium mûködésével és teljesítményével
kapcsolatban;

(iii) Meghatározza a Konzorcium tagságának feltételeit, és indokolt esetben tagságra jelöl leendõ
Tagközpontokat;

(iv) Az Alap Tanácsával egyetértésben a jelen Alapszabályra vonatkozó módosításokat javasol a
Tagközpontoknak;

(v) Igyekszik megoldani a Tagközpontok között felmerülõ konfliktusokat: a Tagközpontok közötti
nézeteltéréseket a 16. cikkben foglaltak szerint kell rendezni;

(vi) Megfelelõ kockázatkezelési és megfelelõségi mechanizmusokat dolgoz ki, és felügyeli azok végrehajtását.
(3) A fenti feladatok ellátása során az Igazgatóság az Igazgatóságon belüli és kívüli szakértõi segítséget vehet igénybe.

4 Az Igazgatóságnak a 8. cikk (c) bekezdés (iv) pontja szerinti hatásköre azokra a Tagközpontokra nem terjed ki, amelyek kormányközi státusszal
rendelkeznek, és amelyeknek irányítási hatáskörét a Központhoz kapcsolódó tagállamok gyakorolják.
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(4) Az Igazgatóság Jelölõbizottságot és Számvizsgáló Bizottságot állít fel, és egyéb, általa szükségesnek tartott
bizottságokat, munkacsoportokat, tanácsadói csoportokat vagy egyéb kisegítõ testületeket hozhat létre. A szóban
forgó kisegítõ testületek az Igazgatóság döntésétõl függõen igazgatósági és/vagy Igazgatóságon kívüli tagokból
állnak.

(5) Tevékenységérõl az Igazgatóságnak éves beszámolót kell készítenie, amelyet el kell juttatnia a Tagközpontokhoz, az
Alap Tanácsához és a Partnerekhez. Az éves beszámolót a nagyközönség számára hozzáférhetõvé kell tenni.

9. cikk Az Igazgatóság tisztségviselõi
(1) A (2) bekezdésre is figyelemmel az Igazgatóság egyszerû szavazattöbbséggel saját tagjai közül elnököt és alelnököt

illetve alelnököket választ.
(2) Az Igazgatóság legelsõ elnökét és alelnökét, illetve alelnökeit a CGIAR által támogatott Központok Szövetsége részérõl

jóváhagyott folyamatot követõen egy felkutató és kiválasztó bizottság választja ki.
(3) Az Elnök elsõdleges feladata a CGIAR jövõképének és a Konzorcium céljainak támogatása, szoros együttmûködésben

az Igazgatósággal és a CEO-val, továbbá az Igazgatóság ülésein az elnöki teendõk ellátása.
(4) A (6) bekezdésre is figyelemmel az Elnök és az Alelnök, illetve az Alelnökök megbízatásának idõtartamát az

Igazgatóság határozza meg; ez az idõtartam nem lehet rövidebb két évnél, és azon ülés idõpontjával kezdõdik,
amelyen az illetõket tisztségükre megválasztják, illetve – a legelsõ Elnök és Alelnök illetve Alelnökök esetében – a
kezdési idõpont a kinevezésükrõl szóló szerzõdésben megjelölt dátum.

(5) Az Elnök és az Alelnök, illetve Alelnökök megbízatásának idõtartama nem haladhatja meg az Igazgatóságban betöltött 
tagságuk idõtartamát.

(6) Az Igazgatóság kivételes okokból egyszerû szavazattöbbséggel dönthet az Elnök vagy az Alelnök, illetve Alelnökök
hivatali idejének módosításáról, vagy megbízatásukat megszüntetheti.

10. cikk Az Igazgatóság ülései
(1) Az Igazgatóságnak annyiszor kell üléseznie, ahányszor azt az Igazgatóság eredményes mûködéséhez szükségesnek

tartja, de évente legalább kétszer mindenképpen rendes ülést kell tartania.
(2) Rendkívüli ülést az Elnök kérésére, vagy az igazgatósági tagok háromnegyedének, vagy a Tagközpontok

háromnegyedének írásbeli kérésére kell összehívni.
(3) Kiegészítõ igazgatósági üléseket szükség esetén telefonos konferencia formájában vagy egyéb elektronikus eszközök

segítségével lehet megtartani.
(4) Évente legalább egy igazgatósági ülés napirendjén a tagokkal kapcsolatos kérdéseknek is kell szerepelniük. Az ilyen

kérdéseket tárgyaló ülésekre meg kell hívni a Tagközpontok vezérigazgatóit és kuratóriumi elnökeit.

11. cikk Az Igazgatóság ügyrendje
(1) Az Igazgatóság határozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges.
(2) Az Igazgatóságnak minden tõle telhetõt meg kell tennie annak érdekében, hogy konszenzusra jusson mindazon

ügyekben, amelyekrõl az Igazgatóságnak döntenie kell. Ha egy bizonyos ügyben minden erõfeszítés ellenére sem
sikerül konszenzusra jutni, végsõ lehetõségként és azzal a feltétellel, hogy az Igazgatóság Ügyrendje másként nem
rendelkezik, az Igazgatóság Ügyrendje szerinti egyszerû szavazattöbbséggel kell döntést hozni.

(3) Az Igazgatóság saját maga fogadja el ügyrendjét és szükség esetén a kisegítõ testületekre vonatkozó ügyrendet,
amely szabályzatoknak összhangban kell lenniük a jelen Alapszabállyal.

12. cikk Pénzügyi eszközök
(1) A Konzorcium finanszírozása elsõsorban az Alapból történik. A Konzorcium más forrásokból származó pénzeszközöket

is elfogadhat, amennyiben azok az Igazgatóság megítélése szerint összeegyeztethetõk a Konzorciumnak a 4. cikkben
ismertetett céljaival, valamint az érvényes Stratégiával és Eredménykerettel, különösen, ha a CGIAR hagyományos
adományozói hálózatán kívüli forrásokról van szó.

(2) A Konzorciumnak a Tagközpontok részére történõ kifizetésük elõtt fizikailag olyan mértékig kell visszatartania a
pénzeszközöket, ami összhangban van az erre vonatkozóan az Igazgatóság által elfogadott és a Tagközpontok által
jóváhagyott politikával.
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13. cikk A Konzorcium vezérigazgatója (CEO)
(1) A Konzorcium vezérigazgatóját az Igazgatóság választja ki, és a CEO az Igazgatóságnak tartozik felelõsséggel. A CEO a

Konzorciumnak a nyilvánosság elõtt megjelenõ képviselõje és a Konzorcium Irodájának a vezetõje.
(2) A CEO felelõs a Konzorcium napi mûködéséért, és õ irányítja a Konzorcium Irodáját, valamint alkalmazza és irányítja

annak személyzetét.
(3) A CEO az Igazgatóság felügyeletével – és adott esetben az Igazgatóság Elnökével és más tagjaival közösen – képviseli a

Konzorciumot annak külsõ kapcsolataiban.
(4) A CEO mindazon egyéb feladatokat is ellátja, amelyek a Konzorcium céljainak elõmozdításához szükségesek lehetnek.
(5) Sem a CEO, sem a Konzorcium Irodája nem folytathat közvetlenül mezõgazdasági kutatást vagy adhat ilyenre

megbízást.
(6) A CEO feladatainak meghatározását a jelen Alapszabály 3. függeléke tartalmazza. A feladatok meghatározását az

Igazgatóság szükség esetén felülvizsgálhatja.
(7) Az Igazgatóságnak évente át kell tekintenie a CEO teljesítményét.

14. cikk CGIAR kutatási programok
(1) A Konzorcium Igazgatósága a CGIAR kutatási programok kialakítására és végrehajtására vonatkozóan olyan egységes

elveket és normákat határoz meg, amelyek elõsegítik a CGIAR kutatási programok eredményességét, és összhangban
vannak a Konzorcium céljaival.

(2) Bármely Tagközpont a Konzorcium Igazgatósága elé terjeszthet CGIAR kutatási programokra vonatkozó javaslatokat;
a Partnerek CGIAR kutatási programokkal kapcsolatos ötleteket nyújthatnak be. A javaslatokat és az ötleteket a
Konzorcium Igazgatósága által erre vonatkozóan elfogadott eljárás szerint kell benyújtani.

(3) A javaslatoknak ki kell térniük legalább a projekt céljára és várható eredményeire, vezetõre és  irányítási struktúrájára, a
feladatok és a pénzeszközök résztvevõk közötti felosztására, a költségvetésre, a teljesítmény mérésére, az elért
elõrehaladás figyelemmel kísérésére és a jelentéskészítési eljárásra;

(4) A Konzorcium Igazgatóságának meg kell vizsgálnia a CGIAR kutatási programokra vonatkozó javaslatokat, és az
Igazgatóság egyetértése esetén azokat azokkal a javaslatokkal együtt, amelyek a pénzeszközöknek a programok
közötti felosztását tartalmazzák, a finanszírozás elbírálása végett az Alap Tanácsa elé kell terjesztenie.

(5) A CGIAR kutatási programokat egy vagy több Tagközpontnak kell vezetnie.
(6) A Konzorcium Igazgatósága a jóváhagyott CGIAR kutatási programok megvalósítására vonatkozóan teljesítési

megállapodásokat köt az Alap Tanácsával, az egyes CGIAR kutatási programok végrehajtására vonatkozóan pedig a
Vezetõ Tagközponttal, illetve Vezetõ Tagközpontokkal.

(7) A Vezetõ Tagközpont, illetve Vezetõ Tagközpontok teljesítési megállapodásokat kötnek az egyes CGIAR kutatási
programokban részt vevõ többi Tagközponttal és Partnerrel.

(8) Az egyes CGIAR kutatási programokon belüli forráselosztást – az ütemezést is beleértve – a Konzorcium Igazgatósága
végzi a CGIAR kutatási programok résztvevõi által benyújtott javaslatok alapján.

(9) A Konzorcium Igazgatósága felügyeli a CGIAR kutatási programok teljesítését, és a résztvevõkkel közösen megfelelõ
korrekciós intézkedéseket tesz, ha az a pénzeszközök rendeltetésszerû felhasználása és a CGIAR kutatási program
sikere érdekében szükséges. A Konzorciumnak a CGIAR kutatási programok kapcsán betöltött teljesítésirányítási
szerepének ki kell terjednie a fejlesztési hatásokra, valamint a pénzügyi és operatív teljesítésre is;

(10) A CGIAR kutatási programok pénzügyi és operatív felelõssége a Konzorcium Igazgatóságát terheli, és ennek
kifejezésre kell jutnia a teljesítési megállapodásokban.

15. cikk A Konzorcium Tagközpontjai
(1) A Tagközpontok a CGIAR-rendszeren belül a kutatási szakértelem és a kutatásirányítás helyszínei.
(2) A Konzorciumnak a jelen Alapszabály keretein belül törekednie kell arra, hogy támogassa a Tagközpontokat kutatási és 

irányítási feladataik ellátásában. Ennek megfelelõen a Tagközpontok felhatalmazzák a Konzorcium Igazgatóságát és a
CEO-t, hogy a jelen Alapszabály 8. és 13. cikkében meghatározott feladat- és hatáskörüket gyakorolják, és
következésképpen elfogadják a Konzorcium Igazgatósága és a CEO jogosultságát azon döntéseket illetõen, amelyeket 
e feladat- és hatáskörük gyakorlása során hoznak.

(3) A Tagközpontokat és Kuratóriumaikat saját alapszabályuk alapján megilletõ jogokat és hatásköröket a jelen
Alapszabály nem érinti, kivéve, ha a jelen Alapszabályban foglalt valamely rendelkezés ezt kifejezetten megkívánja.
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(4) A Tagközpontok kötelezettségei – A Tagközpontok:
a) A jelen alapszabály szerint tevékenykednek;
b) Partnerei egymásnak és a Konzorcium Igazgatóságának, és támogatják a Konzorcium Igazgatóságát feladat- és

hatásköre ellátásában;
c) A Konzorciummal vagy a Vezetõ Tagközpontokkal kötött teljesítési megállapodásoknak megfelelõen magas

színvonalú kutatást folytatnak;
d) A Stratégia és Eredménykerettel összhangban mûködnek;
e) Hatékonyan mûködnek;
f) A Konzorcium Igazgatósága és/vagy a CEO által meghatározott egységes normák, kritériumok és formák szerint

beszámolnak a Konzorciumnak a kutatás hatásairól és eredményességérõl;
g) Felelõsek a kétoldalú finanszírozású projektek ellenõrzéséért és értékeléséért.

(5) A tagsággal járó jogok – A Tagközpontokat a Konzorciumban való tagságuk alapján az alábbi jogok illetik meg,
a 17. cikkben foglalt rendelkezések fenntartásával:
a) Ahhoz való jog, hogy a Konzorcium Igazgatósága konzultáljon velük, tanácsot és visszajelzést kérjen tõlük;
b) Ahhoz való jog, hogy mérlegelés és az Alapból történõ lehetséges finanszírozás végett CGIAR kutatási

programokra vonatkozó javaslatokat nyújtsanak be a Konzorcium Igazgatóságához;
c) Ahhoz való jog, hogy a Konzorcium Igazgatósága és Irodája által az Alap részére készített valamennyi, általuk kért

jelentés másolatát megkapják;
d) Ahhoz való jog, hogy megosztott szolgáltatásokat és a hatékonyságot és az eredményességet szolgáló egyéb

módszereket dolgozzanak ki és javasoljanak;
e) Ahhoz való jog, hogy részt vegyenek az Igazgatóság azon ülésein, amelyeknek napirendjén a tagokkal

kapcsolatos kérdések szerepelnek.
A Konzorcium Igazgatóságával kötött írásbeli megállapodás útján a Tagközpontok további jogokkal is
felruházhatók.

(6) Kétoldalú finanszírozás 
a) A Tagközpontok fenntartják maguknak a kétoldalú finanszírozás biztosításához való jogot, azzal a kikötéssel, hogy 

– kivételes eseteket kivéve – az ilyen finanszírozásnak magában kell foglalnia az érintett Tagközpontnak a
finanszírozott tevékenységgel kapcsolatos költségei teljes megtérítését, a Konzorcium költségtérítésre
vonatkozó elveivel összhangban.

b) A Tagközpontoknak a kétoldalú finanszírozású projektekrõl szóló, az adott központ éves beszámolójában
szereplõ valamennyi jelentésük másolatát meg kell küldeniük a Konzorcium Igazgatósága részére. A
Tagközpontoknak a kétoldalú finanszírozású projektek tekintetében a Konzorciummal szemben további
beszámolási kötelezettségük nincsen, de eleget kell tenniük a Konzorcium Igazgatóságától érkezõ, további
információkra vonatkozó kéréseknek, amennyiben ezek az információk a jelen cikknek való megfelelés
biztosításához szükségesek.

(7) A Konzorcium irányításával kapcsolatos jogok – A Tagközpontok az irányítás kapcsán az alábbi jogokkal rendelkeznek,
amelyek mindegyikéhez a Konzorcium Igazgatóságának elõzetes jelölése vagy javaslata szükséges:
a) A Konzorcium Igazgatóságába jelölt tagok megválasztása;
b) A Konzorcium Alapszabályát módosító javaslatok jóváhagyása;
c) A Konzorcium igazgatósági tagjainak illetményére vonatkozó javaslatok jóváhagyása;
d) Felvételre jelölt Tagközpontok felvétele;
e) A megosztott szolgáltatásokra és kutatási funkciókra vonatkozó valamennyi terv CEO-val közösen történõ

tanulmányozása és megbeszélése.
(8) A Konzorcium irányításával kapcsolatos további jogok – A Tagközpontok az irányítás kapcsán az alábbi egyéb jogokkal

rendelkeznek, amelyekhez nem szükséges a Konzorcium Igazgatóságának elõzetes jelölése vagy javaslata:
a) A Tagközpontok körébõl egy szavazati joggal nem rendelkezõ megfigyelõ beválasztása a Konzorcium

Igazgatóságába;
b) A Konzorcium Igazgatósága rendkívüli üléseinek összehívása;
c) „Nem titkos” szavazat leadása. Az ilyen szavazat nyilvános, és a Konzorcium Igazgatóságának teljesítményével,

döntéseivel és/vagy magatartásával való súlyos egyet nem értés kifejezésére szolgál, azonban hivatalosan nem
bír kötelezõ érvénnyel az Igazgatóság valamely konkrét intézkedését illetõen, és nem vonja maga után az
Igazgatóság szükségszerû lemondását;
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d) A 7. cikk (14) bekezdése szerinti kivételes esetekben a Konzorcium igazgatósági tagjainak leváltása;
e) Javaslattétel az Alapszabályt érintõ módosításokra;
f) A 23. cikk értelmében a Konzorcium fennmaradásának jóváhagyása.

(9) Szavazás – Azokban az esetekben, amikor a Tagközpontok szavazatára van szükség, minden Tagközpont egy-egy
szavazattal rendelkezik. A Tagközpontoknak a Konzorcium irányítására vonatkozó döntéseit az összes Tagközpont
háromnegyedes szavazattöbbségével kell elfogadni, hacsak a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik.

(10) A Tagközpontok értekezletei – A Tagközpontoknak olyankor kell értekezletet tartaniuk, amikor ez a Konzorcium
szabályszerû mûködéséhez szükséges.

16. cikk Partnerség, békéltetés és választott bíráskodás
(1) Az elvárások szerint a Konzorcium Igazgatóságának szoros partneri együttmûködésben kell tevékenykednie a

Tagközpontokkal, beleértve azok kuratóriumát és vezetõi testületét is, valamint az Alap Tanácsával, és a Konzorcium
Igazgatóságának amikor csak lehetséges, konzultáció alapján és az összes fél számára elfogadható eredménnyel kell
meghoznia döntéseit.

(2) Ha a Konzorcium Igazgatósága és valamelyik Tagközpont vezetõsége nem ért egyet, bármelyikük kérheti egy jól
képzett külsõ közvetítõ (Mediátor) kijelölését. A Mediátor személyében a két félnek meg kell egyeznie.

(3) Ha a felek valamelyike kéri, a békéltetést az Alapszabály 2. függelékében foglalt békéltetõ eljárás szerint kell lefolytatni.
(4) Amennyiben a felek a békéltetés segítségével nem jutnak egyezségre a nézeteltérés rendezését illetõen, a vitás

kérdésben a felek bármelyike választott bíráskodást kezdeményezhet. A választott bíráskodást a felek megegyezése
szerinti módon, vagy – ilyen megegyezés hiányában – az UNCITRAL Választott Bírósági Szabályzatának mindenkori
érvényes változata alapján kell lefolytatni. A választott bírósági határozat végleges.

(5) A Tagközpontok között felmerülõ, a jelen Alapszabály értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos esetleges vitás
kérdéseket az elõzõ bekezdésben említett választott bíráskodás útján kell rendezni.

17. cikk A Konzorcium Igazgatósága döntéseinek végrehajtása a Tagközpontok részérõl
(1) Amennyiben egy Tagközpont nem teljesíti a 15. cikkben ismertetett kötelezettségeit, vagy nem tesz eleget

a Konzorcium Igazgatósága által, annak a 8. cikkben rögzített feladat- és hatáskörén belül hozott valamely döntésének
– beleértve azokat a döntéseket is, amelyek a Tagközpont Kuratóriumának szóló, a 8. cikk (2) bekezdés c) (iv)
albekezdés szerinti ajánlások –, a Konzorcium Igazgatósága a jelen Alapszabályban foglalt határokon belül olyan
intézkedéseket tehet, amelyeket az adott helyzetben alkalmasaknak tart. Ilyen esetben a Konzorcium
Igazgatóságának elsõ intézkedése a Tagközpont Kuratóriumával folytatott konzultáció a felek valamelyike részérõl
megteendõ korrekciós intézkedések megbeszélése céljából. Ha a két fél nem tud megegyezni, bármelyikük kérheti a
16. cikkben foglalt békéltetést. A Konzorcium Igazgatóságának megfelelõ idõt kell adnia a korrekciós intézkedések
megtételéhez.

(2) Amennyiben egy Tagközpont kötelezettségének elmulasztása egy CGIAR kutatási programban nyújtandó
teljesítményével függ össze, a Konzorcium Igazgatósága által foganatosítható intézkedés a Tagközpontnak a szóban
forgó CGIAR kutatási programból való kizárására, továbbá az érvényes teljesítési megállapodás alapján az adott CGIAR
kutatási programhoz folyósítandó finanszírozás megtagadására is kiterjedhet.

(3) Amennyiben a Tagközpont mulasztása egyéb ügyekkel függ össze, és a Tagközpont Kuratóriuma nem képes vagy
nem hajlandó megtenni a szükséges korrekciós intézkedéseket, a Konzorcium Igazgatósága által foganatosítható
intézkedések az alábbiakra terjedhetnek ki:
a) a Tagközpont kizárása a jövõbeni finanszírozási lehetõségekbõl;
b) aktuális finanszírozás megtagadása (olyan mértékig, amennyire azt az érvényes megállapodások illetve

szerzõdések lehetõvé teszik);
c) a tagsággal összefüggõ, a 15. cikkben ismertetett jogok valamelyikének vagy mindegyikének megvonása.

(4) A Konzorcium Igazgatósága valamely Tagközpontot nem foszthat meg a bilaterális finanszírozás biztosításához való
jogtól, vagy bármely egyéb, olyan jogtól, amely a Tagközpontot nem a Konzorciumban való tagság folytán illeti meg. A 
Konzorcium Igazgatósága ugyancsak nem vonhatja meg valamely Tagközpont ahhoz való jogát, hogy tagságát
önként megszüntesse, és mindaddig nem vonhatja meg a Tagközpontnak a Konzorcium irányítását illetõ jogait sem,
ameddig annak tagsága fennáll.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 97. szám 14091



18. cikk Tagközpontok tagságtól való megfosztása
(1) Abban a legvégsõ esetben, ha a 17. cikkben ismertetett lehetõségek kimerültek, és nem hoztak az Igazgatóság

számára kielégítõ megoldást, a Konzorcium Igazgatósága a 3. cikk (5) bekezdése szerint szavazásra bocsáthatja az
érintett Tagközpont tagságától való megfosztását.

(2) A Konzorcium Igazgatóságának intézkedéseitõl függetlenül a Tagközpontok egyénileg fenntartják maguknak azt a
jogot, hogy a Konzorciumban való tagságukat önként megszüntessék.

19. cikk Kapcsolatok más szervezetekkel
Célkitûzéseinek a leghatékonyabb módon történõ elérése érdekében a Konzorcium szoros együttmûködésre
vonatkozó megállapodásokat köthet téma szerint illetékes országos, regionális vagy nemzetközi szervezetekkel,
alapítványokkal és ügynökségekkel.

20. cikk A Konzorcium székhelye
A Konzorcium székhelyének helyszínét az Igazgatóság határozza meg.

21. cikk Jogok, kiváltságok és mentességek
(1) A Konzorcium székhely-megállapodást köt annak az országnak a kormányával, amelyben a székhelye található, annak

biztosítása érdekében, hogy a Konzorciumot, személyzetének tagjait és hivatalos látogatóit a befogadó ország
területén ugyanolyan jogok, kiváltságok és mentességek illessék meg, mint amilyenekben szokás szerint más
nemzetközi szervezetek, azok tisztségviselõi, munkatársai és hivatalos látogatói részesülnek. Ezeket a jogokat,
kiváltságokat és mentességeket a befogadó országgal megkötött székhely-megállapodásban kell pontosan rögzíteni.

(2) Az elõzõ bekezdésben említett jogokat, kiváltságokat és mentességeket azért kell biztosítani, hogy minden
körülmények között garantálható legyen a Konzorcium akadálytalan mûködése és azon személyek teljes
függetlensége, akiket a szóban forgó jogok, kiváltságok és mentességek megilletnek.

22. cikk Módosítások
(1) A jelen Alapszabályt érintõ módosításokra az Igazgatóság bármely tagja vagy a Tagközpontok bármelyike javaslatot

tehet az Igazgatóságnak.
(2) A jelen Alapszabályt érintõ módosításokat az Igazgatóság az összes tag háromnegyedes szavazattöbbségével

fogadhatja el, feltéve, hogy a kérdéses módosító javaslatról szóló értesítést a javaslat teljes szövegével együtt legalább
nyolc héttel az ülés elõtt valamennyi taghoz eljuttatták, hacsak az Igazgatóság összes tagja ki nem mondta, hogy
eltekint ettõl az értesítéstõl.

(3) Az Igazgatóságnak a javasolt módosításokról azok elfogadása elõtt konzultálnia kell az Alap Tanácsával.
(4) A jelen Alapszabályt érintõ, az Igazgatóság által elfogadott módosításokat jóváhagyás végett meg kell küldeni a

Tagközpontok részére. A módosítások jóváhagyásához a Tagközpontok háromnegyedes szavazattöbbsége
szükséges.

23. cikk Megszüntetési záradék
A Konzorcium nemzetközi szervezetként történt hivatalos létrehozása után tíz évvel az Igazgatóságnak el kell
rendelnie a Konzorcium értékeinek és fenntarthatóságának vizsgálatát. A vizsgálat során konzultálni kell a
Tagközpontokkal, az Alap Tanácsával, a Vagyonkezelõvel és a Partnerekkel, majd pedig tudomásukra kell hozni a
vizsgálat megállapításait és következtetéseit. A Konzorciumot fel kell oszlatni, ha a Tagközpontok jóváhagyják a
Konzorcium megszüntetését és jóváhagynak egy átmeneti tervet – mindkettõt 3/4-es szavazattöbbséggel –, feltéve,
hogy az átmeneti tervhez rendelkezésre áll mindazoknak az esetleges egyéb feleknek a jóváhagyása, akiknek
jóváhagyása az átmeneti terv hatálybalépéséhez szükséges. 

24. cikk Megszüntetés és felszámolás
(1) Ha az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy a Konzorcium kielégítõ mértékig elérte célját, vagy ha úgy találja, hogy a

Konzorcium már nem képes hatékonyan mûködni, az Igazgatóság összes tagjának háromnegyedes
szavazattöbbségével határozatot hozhat a Konzorcium megszüntetésérõl.

(2) A Konzorcium megszüntetésére vonatkozó bármely döntés meghozatala elõtt az Igazgatóságnak konzultálnia kell az
Alap Tanácsával és a Tagközpontokkal, valamint azokkal az államokkal, amelyek részesei a Konzorcium nemzetközi
szervezetként történõ létrehozásáról szóló megállapodásnak.
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(3) A Konzorcium mindaddig mûködésben marad és nem oszlatható fel, amíg a megszüntetéséhez a Tagközpontok
háromnegyede hozzá nem járult, továbbá az alatt az idõ alatt is mûködésben marad, amely idõszak esetleg a
Konzorcium tevékenységének szabályszerû beszüntetéséhez és vagyonának elidegenítéséhez szükséges lehet. 

(4) Megszüntetés esetén a Konzorcium fel nem használt forrásait a szóban forgó forrásokra vonatkozó feltételek szerint
vissza kell szolgáltatni az eredeti adományozóknak, vagy az eredeti adományozók beleegyezésével olyan
szervezetekhez kell eljuttatni, amelyeknek célkitûzései hasonlóak a Konzorciuméihoz.

(5) A Konzorcium egyéb nettó vagyontárgyait – az Igazgatóság döntésétõl függõen – vagy a Tagközpontok között, vagy a
Konzorciuméihoz hasonló célkitûzésekkel rendelkezõ szervezetek között kell szétosztani.

1. Függelék

AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAINAK KIVÁLASZTÁSI ÉS KINEVEZÉSI ELJÁRÁSA

Az igazgatósági tagok kiválasztása és kinevezése az alábbi jelölési eljárással történik:
– Ha az Igazgatóságban a normál hivatali idõ lejártától eltérõ bármilyen idõpontban várhatóan szabaddá válik egy

hely, az Elnök az üresedésrõl értesíti a Jelölõbizottságot;
– Miután meghirdették az igazgatóságbeli üresedést, a Jelölõbizottság nyílt és átlátható eljárás keretében

jelöléseket kér az Igazgatóság tagjaitól, a Tagközpontoktól, a Partnerektõl és az Alap Tanácsától;
– Az Igazgatóság a Jelölõbizottság ajánlása alapján javaslatot tesz a Tagközpontoknak a lehetséges jelölt(ek)re

(minden betöltetlen pozícióra egy-egy személyre);
– Minden Tagközpont minden jelölt mellett vagy ellen egy-egy szavazatot adhat le; a jelölteket a Tagközpontok

3/4-es szavazattöbbségével kell megválasztani;
– Ha egy jelölt nem kapja meg a szükséges számú, mellette szóló szavazatot, a Jelölõbizottságnak arra a pozícióra új

jelöltet kell javasolnia;
– Ha egy bizonyos üres helyre három, egymás után javasolt jelölt nem kapja meg a szükséges számú szavazatot, az

utánuk következõ jelöltet a Tagközpontoknak – a fenti eljárással – egyszerû többséggel kell megválasztaniuk.
Azokat a jelölteket, akiknek megválasztását korábban 3/4-es szavazattöbbséggel elutasították, az egyszerû
többségi szavazás alkalmával a Konzorcium Igazgatóságának szabad belátása szerint ismét javasolni lehet.

2. Függelék

BÉKÉLTETÕ ELJÁRÁS
1. A Mediátor

1.1 A Mediátornak olyan szakképzett közvetítõnek kell lennie, aki a nézeteltérésben részes felek egyikével sem áll
kapcsolatban, és akinek személyében a Konzorcium Igazgatósága és az érintett Tagközpontok megegyeznek. A
Mediátor adott esetben olyan tiszteletdíjat kap, amelynek összege a felek és a Mediátor közötti megállapodástól
függ, a szokásos gyakorlat figyelembevételével. A Mediátor – szükség esetén a Felekkel történt konzultációt
követõen:
– jelen van a békéltetést megelõzõen a felek bármelyikének vagy mindegyikének részvételével tartott

megbeszéléseken, ha ezt kérik, vagy ha a Mediátor ezt szükségesnek tartja, és a felek beleegyeznek;
– a békéltetés elõtt elolvassa az esetrõl készült összefoglalókat és a részére megküldött dokumentumokat

(lásd az alanti 7. pont);
– a békéltetés folyamán elnököl, és meghatározza az eljárás menetét;
– segít az egyezségi megállapodás megszövegezésében, valamint
– betartja a jelen békéltetõ eljárás és a mediációs megállapodás feltételeit.

2. Résztvevõk
2.1 A feleknek a békéltetés idõpontja elõtt tájékoztatniuk kell a Mediátort mindazon személyekrõl, akik az egyes felek

nevében részt vesznek a békéltetésben.
3. Mediációs megállapodás

3.1 A szóban forgó vitás ügy részesei megállapodást kötnek a békéltetés lefolytatását illetõen („mediációs
megállapodás”). A jelen eljárás („eljárási modell”) beépül a mediációs megállapodásba, és annak részét képezi.
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4. Információcsere
4.1 A felek mindegyike elegendõ számú másolatot készít az alábbi dokumentumokról a többi fél és a Mediátor

részére:
– a nézeteltérés tárgyának tömör összefoglalása („eset-összefoglaló”) és
– az eset-összefoglalóban hivatkozott valamennyi dokumentum és azok az esetleges egyéb iratok, amelyekre 

az illetõ fél a békéltetés folyamán hivatkozni szándékozik („dokumentumok”).
4.2 A felek a békéltetés idõpontját vagy a felek és a Mediátor megegyezése szerinti esetleges egyéb idõpontot

megelõzõen kicserélik egymás között az eset-összefoglalókat és az egyéb dokumentumokat, és azok másolatait
ugyanazon a napon közvetlenül megküldik a Mediátor részére.

4.3 Azonkívül a felek a Mediátornak elküldhetnek és/vagy a békéltetésre magukkal vihetnek olyan további
dokumentumokat is, amelyeket bizalmasan csak a Mediátor, de nem a többi fél elé kívánnak tárni, és amelyekrõl
írásban egyértelmûen kijelentik, hogy azokat a Mediátornak bizalmasan kell kezelnie.

4.4. Amennyiben a nézeteltérés valamely Tagközpontnak egy CGIAR kutatási program keretében végzett kutatásának 
vagy nyújtott teljesítményének minõségével függ össze, a békéltetésnek kölcsönös megegyezéssel kiválasztott
társak véleményének kikérését is magában kell foglalnia.

5. A békéltetés
5.1 A békéltetésre a mediációs megállapodásban rögzített helyen és idõben kerül sor.
5.2 A békéltetés folyamán a Mediátor elnököl, és õ határozza meg az eljárás menetét.

6. Egyezségi megállapodás
6.1 A békéltetés keretében elért egyezség jogilag nem kötelezõ érvényû, hacsak a felek másként nem állapodnak

meg.
7. A békéltetéstõl való elállás

7.1 A békéltetéstõl a felek bármelyike bármikor elállhat, és errõl a Mediátort és a többi érdekeltet haladéktalanul,
írásban értesítenie kell. A békéltetés véget ér, ha:
– valamelyik fél eláll a békéltetéstõl, vagy
– a Mediátor saját elhatározása alapján eláll a békéltetéstõl, vagy
– írásbeli egyezségi megállapodás jön létre.

7.2 A Mediátor a békéltetést elnapolhatja annak érdekében, hogy lehetõvé tegye a felek számára bizonyos javaslatok
mérlegelését, további információk beszerzését, vagy bármely egyéb olyan okból, amely a Mediátor véleménye
szerint elõsegítheti a békéltetõ eljárás további menetét. A békéltetést azután a felek egyetértésével újra
összehívja.

8. A Mediátor jelentése
8.1 A Mediátornak a békéltetésrõl jelentést kell készítenie, amely a felek által elõadott érveket és az esetleges

egyezségi megállapodás részleteit is tartalmazza.
8.2 A békéltetésrõl készült jelentést nyilvánosságra kell hozni.
8.3 A mediációs megállapodásban részes felek egyike sem kérheti fel a Mediátort tanúnak, tanácsadónak, választott

bírónak vagy szakértõnek olyan perben vagy bármely egyéb olyan eljárásban, amely a békéltetés tárgyát képezõ
kérdés miatt vagy annak kapcsán folyik. A Mediátor az összes fél írásbeli hozzájárulása nélkül önkéntesen nem
szerepelhet ilyen minõségben.

9. A felelõsség kizárása
9.1 A Mediátor nem felelõs a felekkel szemben az általa nyújtott szolgáltatás kapcsán vagy a békéltetést illetõen

történt bármely cselekedet vagy mulasztás tekintetében, kivéve, ha a kérdéses cselekedet vagy mulasztás
bizonyíthatóan rosszhiszemûségbõl fakadt.
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3. Függelék

A CEO FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA
(1) A CEO a Konzorcium irányítása során együttmûködik a Konzorcium Igazgatóságával.
(2) A CEO az alapszabály alapján reá háruló feladatokat végzi.
(3) A CEO felelõs a Konzorcium napi mûködéséért, és mindenekelõtt:

a) Vezeti a Konzorcium Irodáját, és alkalmazza és irányítja annak munkatársait;
b) Beszámol az Igazgatóságnak a Konzorcium Irodájának tevékenységérõl amikor az Igazgatóság ezt igényli, de

évente legalább kétszer;
c) A Tagközpontokkal és a Partnerekkel szoros együttmûködésben hozzájárul a Stratégia és Eredménykeret és a

CGIAR kutatási programok portfoliójának kidolgozásához és azok végrehajtásához;
d) Irányítja a Stratégia és Eredménykeret végrehajtását;
e) Szoros együttmûködést folytat a Konzorcium Igazgatóságával a CGIAR kutatási programokra és a

Tagközpontokra vonatkozó egységes elvek és normák kidolgozása kapcsán;
f) Az érintett Tagközpontokkal és Partnerekkel közösen irányítja a CGIAR kutatási programokra vonatkozó

javaslatok, a Stratégia és Eredménykeret végrehajtásához szükséges költségvetések és teljesítési megállapodások 
kidolgozását, beleértve a CGIAR kutatási programokra vonatkozó költségvetéseket és megállapodásokat is;

g) Ellátja a Konzorcium azon feladatkörének napi felügyeletét, amelynek lényege a CGIAR kutatási programok és a
Stratégia és Eredménykeret megvalósítását szolgáló egyéb programok végrehajtásának irányítása és ellenõrzése;

h) A Tagközpontok körében terjeszti a közös területeken – úgymint az irányítás, az emberi erõforrások, a
pénzgazdálkodás és a kockázatkezelés területén – meglévõ legjobb gyakorlati megoldásokat;

i) Irányítja a Konzorcium Irodájának információgyûjtõ tevékenységét a Tagközpontoktól származó azon
információkat illetõen, amelyek a Konzorcium Igazgatóságának ellenõrzõ és felügyeleti feladatai és egyéb
szerzõdéses kötelezettségei teljesítéséhez szükségesek;

j) Olyan megosztott funkciókat és kutatási platformokat határoz meg és hoz létre, amelyek a Konzorcium és a
Tagközpontok hatékonyságának és eredményességének optimalizálásához szükségesek, és irányítja a
megosztott funkciók és kutatási platformok ellátásához szükséges szervezetet;

k) A Konzorcium Igazgatósága által történõ jóváhagyásra összeállítja a Konzorcium Irodájának éves költségvetését,
és gondoskodik e költségvetés betartásáról és a pénzeszközök körültekintõ, a szervezet fejlõdése érdekében
helyénvalónak tartott felhasználásáról;

l) Hatékony kapcsolatrendszert alakít ki a Tagközpontokkal a megfelelõ koordináció és összhang biztosítása
érdekében;

m) Támogatást nyújt a Konzorcium Igazgatóságának, hogy az eredményesen gyakorolhassa feladat- és hatáskörét,
és rendszeres kapcsolatot tart fenn annak elnökével és tagjaival;

n) Támogatást nyújt a Tagközpontoknak, hogy azok eredményesen tehessenek eleget feladataiknak;
o) A Konzorcium célkitûzéseinek elérése érdekében stratégiai együttmûködést és kapcsolatokat alakít ki külsõ

partnerekkel, köztük a magánszektorhoz tartozó intézményekkel, nem kormányzati szervezetekkel,
mezõgazdasági kutatóintézetekkel és nemzeti mezõgazdasági kutatási rendszerekkel, valamint

p) A CGIAR minél jobb pozíciójának kivívása és imázsának építése érdekében képviseleti, közönségkapcsolati és
kommunikációs tevékenységet fejt ki, beleértve a CGIAR képviseletét magas színtû nemzetközi fórumokon és
egyéb, szakmailag fontos találkozókon.

(4) A CEO által a Konzorcium Igazgatóságának elnöke részére nyújtott támogatás és segítség terén ellátott feladatok az
alábbiakat foglalják magukban:
a) A Konzorcium képviselete az Alap Tanácsával, a Vagyonkezelõvel, az Alap Irodájával és – amennyiben ez a

Konzorcium célkitûzései szempontjából szükséges, vagy ezt az Alap Tanácsa kéri – egyéni adományozókkal
folytatott tárgyalások és egyéb kapcsolattartás alkalmával, továbbá 

b) Partneri együttmûködés az Alap Tanácsának tagjaival a CGIAR számára szükséges pénzforrások elõteremtésében.
(5) A CEO mindazon egyéb feladatokat is ellátja, amelyek a Konzorcium céljainak elõmozdításához szükségesek

lehetnek.”
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4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás 8. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs miniszter annak

ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az agrárpolitikáért felelõs miniszter gondoskodik.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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