Okirat száma: 68/1/2021/JIF

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Ökológiai
Kutatóközpont alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Ökológiai Kutatóközpont
1.1.2. rövidített neve: ÖK

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Centre for Ecological Research
CER

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1113 Budapest, Karolina út 29.
1.3.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

ÖK Vízi Ökológiai Intézet

1113 Budapest, Karolina út 29.

2

ÖK Evolúciótudományi Intézet

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út
29-33. 6. épület

3

ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet

2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.

4

ÖK Vízi Ökológiai Intézet Tisza-kutató
Osztály

4026 Debrecen, Bem tér 18/c.

5

6042 Fülöpháza, I. körzet 120., 027/7 Hrsz.

6

1113 Budapest, Karolina út 31.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1926. március 13.

2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: vallás- és közoktatásügyi
miniszter 735/1926. V. K. M (III.13.) számú rendelete

2.3.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a tudományos kutatásról,
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény

2.4.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Magyar Tudományos Akadémia
Duna-kutató Intézet

1047 Budapest, Attila utca 8-10.

2

Magyar Tudományos Akadémia
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
3.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Piarista utca 4.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
Az ÖK a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI.
törvényben megjelölt közfeladatokat látja el központi költségvetési szervként, a jelen
alapító okiratban meghatározott és részletezett körben.

4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

721900

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. A Vízi Ökológiai Intézetből, az Ökológiai és Botanikai Intézetből és az
Evolúciótudományi Intézetből álló kutatóközpont alaptevékenysége során
kiemelten foglalkozik:
−
−
−
−

−

a szárazföldi és a vízi életközösségek összetételének, szerkezetének,
dinamikájának és működésének vizsgálatával;
az ökoszisztéma szolgáltatások fenntarthatóságának ökológiai vizsgálatával;
az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével kapcsolatos hatályos
nemzetközi egyezményekkel összefüggő kutatásokkal;
a tájhasználat, a tájrendezés, a vízhasznosítás, a vizek szabályozása, valamint a
környezet állapotát módosító egyéb beavatkozások hatáselemzésével, illetve a
helyreállításra irányuló tevékenység tudományos megalapozásával, továbbá a
globális, regionális és lokális léptékű ökológiai folyamatok hátterének és
összefüggéseinek vizsgálatával;
evolúciós alap- és alkalmazott kutatások művelése a szerveződés minden
releváns szintjén, a biológiai, kulturális, technológiai és gazdasági folyamatok

2

ilyen alapú konceptuális és dinamikai analízisével, illetve az evolúciós technikák
művelése és alkalmazása.
4.3.2. Az ÖK és intézetei a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkoznak a
következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
4.3.2.1. A vízi ökológiai kutatások területén:

4.3.2.1.1. a felszíni és felszín alatti vizek élővilágával kapcsolatos

alapkutatások nemzetközi szintű művelése:
- a Duna vízgyűjtőterületére fókuszáló, de globális
kitekintésű
közösségi
ökológiai,
hidrológiai,
hidromorfológiai,
tájökológiai,
környezetkémiai
kutatások és ezen folyamatok összefüggéseinek feltárása;
- a vizek minősége, anyagforgalmi, táplálkozásbiológiai,
produkcióbiológiai, restaurációökológiai és molekuláris
ökológiai kutatása;
- az ezekre épülő repozitórium építése és fenntartása;

4.3.2.1.2.

alkalmazott hidrobiológiai kutatások nemzetközi szintű
művelése: az ökológiai, a gazdasági és a társadalmi célok
harmonizálása érdekében szakmai háttér biztosítása
- a jelentős vízgazdálkodási kérdések megválaszolásához;
- a Víz Keretirányelve és a természetvédelmet szolgáló
hatályos nemzetközi egyezmények végrehajtásához a
vonatkozó jogszabályokkal, EU direktívákkal és
nemzetközi egyezményekkel összhangban.

4.3.2.2. A terresztris ökológia és botanika területén:
4.3.2.2.1.

az alap- és alkalmazott kutatások nemzetközi szintű művelése
a szárazföldi ökológiai kihívások tudományos alapú
megoldásaira vonatkozóan:
- a tájhasználat, az élőhelydegradáció, az erdőgazdálkodás,
a klímaváltozás, az urbanizáció, a biológiai invázió, a
mezőgazdasági intenzifikáció és az újonnan megjelenő
betegségek biodiverzításra, illetve életközösségek
szerveződésére, működésére és ökológiai kapcsolataira
gyakorolt hatásának vizsgálata és előrejelzése;
- természetvédelmi stratégiák kidolgozása;
- a természet és társadalom egységének megőrzését és
helyreállítását célzó kutatások;
- különböző szárazföldi élőhelyek restaurációja;
- az ökoszisztéma-szolgáltatások elemzése;

4.3.2.2.2.

hazánk élővilágával kapcsolatos feltáró biodiverzitás
kutatások és a fenti tudományterületekre eső, a nemzeti
tudomány részét képező ismeretanyag gondozása, fejlesztése,
közkinccsé tétele: ökológiai monitoring szolgáltatások,
adatbázisok építése, karbantartása, elemzése és publikálása,
kapcsolódás
a
nemzetközi
elektronikus
kutatási
infrastruktúrák szolgáltatásaihoz, elterjedési térképek
fenntartása
és
folyamatos
aktualizálása,
más
tudásrendszerekkel történő közös tudásalkotás, társadalom
bevonása a tudományba (citizen science), döntéshozók és az
érinett piaci érdekszférák tájékoztatása;

4.3.2.2.3.

a Nemzeti Botanikus Kert, a legnagyobb hazai tudományos
élőnövény gyűjtemény – mint műemléki és természetvédelem
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alatt álló felbecsülhetetlen nemzeti vagyon – gyűjteményeinek
fenntartása, fejlesztése és széleskörű bemutatása, ex situ
génmegőrzés élőnövény gyűjteményben és magbankban.
4.3.2.3. Evolúciós rendszerek kutatása területén:
4.3.2.3.1.

evolúciós alapkutatások nemzetközi szintű művelése az
anyagi szerveződés minden dinamikailag releváns szintjén
megjelenő evolúciós folyamatok konceptuális és dinamika
analízisével, különös tekintettel az élet eredetére, a nagy
evolúciós átmenetekre, az evolúciós ökológiára, a nyelvi és
kulturális evolúcióra;

4.3.2.3.2.

alkalmazott evolúciós kutatások nemzetközi szintű művelése
minden olyan kontextusban, ahol evolúciós dinamikák
fordulnak elő, különös tekintettel az evolúciós medicinára és
ökonómiára, a kommunikáció és a nyelv evolúciójára, az
evolúciós robotikára, valamint a kooperáció evolúciójára.

4.3.3. Az ÖK kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok:
− tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő
kiadványokat jelentet meg;
− segíti a tudomány magyar nyelven való művelését;
− együttműködik hazai kutatóhelyekkel, szakintézményekkel, felsőoktatási
intézményekkel, civil szervezetekkel, velük közös kutatásokat folytat;
kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel,
nemzetközi tudományos társaságokkal; elősegíti a magyar limnológiai,
hidrobiológiai, ökológiai, botanikai és zoológiai kutatások jelenlétét a
nemzetközi tudományos életben;
− hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez;
− szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és
gazdasági hasznosítását;
− a felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában,
közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el;
− szakkönyvtárat működtet;
− szakértői tevékenységet lát el a természet- és környezetvédelem területén,
− segíti a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlődését,
− a használatában lévő ingatlanokat nyilvántartja, ellátja azok üzemeltetési,
fenntartási feladatait,
− kutatási infrastruktúrát működtet és tart fenn, kutatási eszközöket és
anyagokat szerez be.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

014020

Biotechnológiai alapkutatás

2

014030

Természettudományi, műszaki alapkutatás

3

048010

Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

4

049020

K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció

5

054020

Védett természeti területek és természeti értékek
bemutatása, megőrzése és fenntartása

6

055010

Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás
és fejlesztés

4

7

075010

Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és
fejlesztés

8

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

9

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

10

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

11

082044

Könyvtári szolgáltatások

12

082070

13

082080

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése és megóvása
Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése

14

083020

Könyvkiadás

15

083030

Egyéb kiadói tevékenység

16

093010

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

17

094120

Szakirányú továbbképzés

18

094210

Felsőfokú oktatás

19

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos

4.6.

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási
előirányzatok 33%-a.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az ÖK egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény alapján vezető állású munkavállalóként a főigazgató irányítja.
A főigazgatót − pályázat útján − az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának Irányító
Testülete választja meg legfeljebb öt évre, a munkáltatói jogokat az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat Titkárságának elnöke gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

1

munkaviszony

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló
2014. évi LXXVI. törvény

5

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a ÖKOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT 2021. március
10. napján kelt, 2021. április 01. napjától alkalmazandó 68/2021/JIF okiratszámú módosító okirattal végrehajtott
módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. március 18.
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