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A Növényi Diverzitás Központ 
  

módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirata    
 
 

A Növényi Diverzitás Központ alapító okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az 
államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következők szerint adom ki:  
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Növényi Diverzitás Központ  
   Idegen neve: Research Centre for Agrobiodiversity 

Rövid neve: NÖDIK 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 2766 Tápiószele, Külső mező u. 15. 
 
3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:  

Alapító szerv: Vidékfejlesztési Minisztérium 
Alapításának időpontja:  2010. november 1. 
 

4. A költségvetési szerv működési/illetékességi köre: országos 
 
5. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Vidékfejlesztési 
Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 
6. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó 
 
7. A költségvetési szerv működésének rendje: A költségvetési szerv szervezeti és 
működési rendjére, valamint a munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat 
az igazgató által elkészített és a vidékfejlesztési miniszter által jóváhagyott Szervezeti 
és Működési Szabályzat tartalmazza. 
 
8. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
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a) a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény alapján a növényi genetikai 
anyagok megőrzése, a hazai kultúr- és természetes flóra által képviselt biodiverzitás 
(öröklődő sokféleség) fenntartása, jellemzése és hasznosításának elősegítése, a 
Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI. törvényben 
foglaltak szerint, 
 
b) a hazai genetikai erőforrások védelme, a növényi diverzitás in situ/ex situ 
megőrzésének biztosítása, és a nemzeti növényi genetikai erőforrás programok 
szakmai irányítása az élelmezési és mezőgazdasági célú növényi génforrásokról szóló, 
Rómában, 2001. november 3-án elfogadott nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről 
szóló 358/2004. (XII. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, 
 
c) a 2004. április 24-i 870/2004/EK számú európai tanácsi rendelet alapján a 
mezőgazdasági genetikai erőforrások megőrzésére, jellemzésére, begyűjtésére és 
hasznosítására irányuló közösségi programban foglaltak hazai megvalósítása.  
 
9. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
A Növényi Diverzitás Központ teljes körű növényi génmegőrzési tevékenységet 
végez, így ellátja a hazai kultúrnövény génforrás-megőrzés bázisintézményi feladatait, 
a haszonnövények génforrásainak genetikai tartalékként történő megőrzését, végzi a 
szántóföldi és zöldségnövény, valamint a hazai kultúr- és természetes flóra genetikai 
erőforrásainak felkutatását, felmérését és gyűjtését, különös tekintettel a magyar 
tájfajtákra és a hazai flóra mezőgazdasági és élelmezési szempontból fontos elemeire. 
Gondoskodik a ritka és kipusztulással fenyegetett hagyományőrző szántóföldi és 
zöldségnövény fajták és tájfajták fenntartásáról és szaporítóanyaguk előállításáról. 
 
Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
 
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás 
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés 
721942 Biológiai alkalmazott kutatás 
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés 
749040 K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció  
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
854221 Alapképzés 
854222 Mesterképzés 
854223 Doktori képzés  
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása 
910421 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása 
910422 Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása 
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Államháztartási szakágazati besorolása: 721900 Egyéb természettudományi, 
műszaki kutatás, fejlesztés 
 
10. A költségvetési szerv vezetői és kinevezésük rendje: a költségvetési szerv 
igazgatóját a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja 
felette a további munkáltatói jogokat. A kinevezés öt év határozott időtartamra szól. A 
költségvetési szerv gazdasági vezetőjét az igazgató javaslatára öt év időtartamra a 
vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel, de tekintetében a további munkáltatói 
jogokat az igazgató gyakorolja. 
 
11. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a 
költségvetési szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint az ennek végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartoznak. A költségvetési szerv a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII. törvény alapján foglalkoztatott munkavállalót is alkalmazhat. A munkáltatói 
jogok gyakorlásának részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat 
határozza meg. 
   
12. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje: A költségvetési szerv a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központból (1024 Budapest, Keleti Károly 
utca 24.) történő kiválással kerül létrehozásra. 
 
13. Vagyonkezelés: A NÖDIK vagyonkezelési jogosultsága jogutódként kiterjed 
mindazon ingatlanokra, melyek a jogelőd szervvel és az irányító szervvel 2010. november 
2-án kelt, LIV-71/3/2010. számú megállapodás, illetve a Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal és a NÖDIK közötti, 2010. november 11-én kelt átadás-átvételi jegyzőkönyv 1. 
számú mellékletében szerepelnek.  
 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a költségvetési szerv Szervezeti 
és Működési Szabályzata szabályozza. 
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, 
és ezzel egyidejűleg a Növényi Diverzitás Központ 2010. október 26-án kelt, 
XX/1130/2/2010. számú egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Budapest, 2011. szeptember „     „ 
 

Dr. Fazekas Sándor 
 

  


