
 –  – 1 

 
AZ 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzat 
 

I. kötet 
 

Szervezeti és Működési Rend 
 

4.b. sz. melléklete 
 

 
 
 
 
 

AZ ELTE FÜVÉSZKERT  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDAPEST, 2006.1 

                                                 
1 Egységes szerkezetben a módosításáról szóló CLXVII/2008. (VI. 30.) Szen. sz., XVII/2009. (II. 23.) 
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az ELTE 
Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet: Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: 
ELTE SzMSz) 32.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ELTE Füvészkert2 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg: 
  
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A Füvészkert leírása 

1. § 
(1) A Füvészkert megalapítása (1771) óta az Egyetem egyik különös szakmai feladatot 

ellátó egysége, amelynek különös voltát az adja, hogy botanikus kertként működik 
ugyan, de az Egyetem számára oktatási feladatokat is ellát, illetve nemcsak az Egyetem 
számára lát el oktatási feladatokat. A Füvészkert 1960 óta országos jelentőségű 
természetvédelmi terület, mint ilyen a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
felügyelete alá tartozik. 

(2) A nemzetközileg elfogadott meghatározás szerint a korszerű botanikus kert 
hosszútávon megőrzött, pontosan identifikált élő növények olyan gyűjteménye, mely 
egyaránt szolgálja az oktatás minden szintjét, a tudományos kutatást, a széleskörű 
ismeretterjesztést, természetvédelmi és környezetvédelmi nevelést, s a veszélyeztetett 
fajok megőrzésével, mesterséges szaporításával eredményesen járul hozzá a biológiai 
sokféleség megőrzéséhez. 

(3) A Füvészkert tulajdonosa: a Magyar Állam, vagyonkezelője az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.). 

(4) Szakmai felügyeleti szervei: Botanikai, kertészeti szakmai, oktatási és kutatási 
felügyelet: ELTE Természettudományi Kar, természetvédelmi szakmai felügyelet: 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. A Füvészkert nem szakmai tevékenysége feletti 
felügyelet a tudományos rektorhelyettes hatáskörébe tartozik, aki ennek keretében 
figyelemmel kíséri a működést, megvizsgálja a Füvészkert éves jelentését, és 
amennyiben ezek során, vagy bármely más módon törvényességi vagy gazdaságossági 
aggálya merül fel, ezt jelzi a főtitkár, illetve a gazdasági főigazgató felé. 

(5) Szervezeti besorolása: A Füvészkert az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának 
közvetlen irányítása alatt működő önálló gazdálkodási egység és önálló nem oktatási 
szervezeti egység, amely azonban a jelen SzMSz-ben meghatározottak szerint az 
illetékes kari szervezeti egység által meghatározott módon közreműködik oktatási 
feladatok ellátásában. 

(6) A működés pénzügyi forrásai: költségvetési normatív támogatás és saját bevétel. 

(7) A Füvészkert székhelye: 1083 Budapest, Illés utca 25. 

(8) Kiterjedése: 3,2 ha terület  Építményei: Igazgatósági, adminisztrációs épület (Festetics 
kastély), Növényházak (összesen 0,2 ha, Pálmaház, Bemutatóház, Szaporítóház, 
Viktóriaház), Laboratóriumi épület (magába foglalja az ökológiai és mikroszaporító 
laboratóriumot, kazánházat, öltöző-munkásszállót), Porta épület, Szolgálati lakások, 
Fitoland üvegház (450 m2), Virágbolt. 

                                                 
2 Elnevezését megváltoztatta az ELTE Botanikus Kert elnevezésének ELTE Füvészkertre változásáról szóló 
CLXVII/2008. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. VII. 1. napjától. 
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(9) 3A Füvészkert telephelye: 2131 Göd, Jávorka S. u. 14. A telephely elnevezése: ELTE 
Füvészkert „Huzella Kert” Természetvédelmi és ökoturisztikai állomás (röviden 
„Huzella Kert”). 

(10) 4A telephely biztosítja a „Huzella Kert” elhelyezését. Területe: 5,6 ha. Építményeit a 
függelék tartalmazza. 

(11) A Füvészkert működtetésének célja: a nemzetközi elvárásoknak (International Agenda 
for Botanic Gardens 2000, Action Plan for Botanic Gardens in the Europaean Union 
2000) megfelelően ellátni az alábbiakban részletezett gyűjtemény-fenntartási, 
természetvédelmi, értékmegőrző, oktatási-ismereterjesztő és kutatási feladatokat. 

 

A Füvészkert feladata 

2. § 
(1) Gyűjteményeket tart fenn: 

a) a lehető legváltozatosabb élő növénygyűjtemény fenntartása, fejlesztése, mely a 
hazai természetes flóra bemutatása mellett mérsékeltövi dendrológiai és évelő 
lágyszárú, továbbá valamennyi kontinenst képviselő trópusi, szubtrópusi növények 
gyűjteményéből áll;  

b) az EU-irányelveknek megfelelő 2004. évi Genetikai alapok védelméről szóló 
törvényben rögzített feladatok ellátása; 

c) az UPOV előírásainak megfelelő törzsállományokat tart fenn és ezáltal lehetőséget 
teremt a hatósági DUS-vizsgálatok elvégzésére;  

d) a Kert folyamatos szakmai kertészeti tevékenységével biztosítja feladataink ellátását.  
Ismeretterjesztő funkciójának széleskörű biztosítása érdekében a Kert egész évben 
nyitva áll, valamint szakmai vezetést biztosít a szakemberek és az érdeklődő 
nagyközönség számára;   

e) 5a Lágymányosi egyetemi oktatókert-campus és a Trefort-Kert 
növénygyűjteményének szakmai felügyeletét ellátja. 

(2) A Természetvédelem – konzerváció keretében a Füvészkert kiemelten fontos 
természetvédelmi feladata a veszélyeztetett, védett növények megőrzése, mesterséges 
elszaporítása, visszatelepítési kísérletek folytatása. 

(3) A kultur-, kert- és tudománytörténeti értékek megőrzése keretében: 

a) a Kert elválaszthatatlan részét képező műemléképületek fenntartása, a botanikus kert 
feladatait ellátó hasznosítása;  

b) egyéb kultur-, kert- és tudománytörténeti gyűjtemények megőrzése, fejlesztése 
(herbárium, termés- és maggyűjtemény, könyvtár, kerttörténeti dokumentumok 
gyűjteménye); 

c) 6Huzella Tivadar orvos-biológus gödi sírjának a Nemzeti Sírkert részeként történő 
fenntartása, ápolása. 

 
 

                                                 
3 Beiktatta a Gödi Biológiai Kutatóhely szervezeti integrálásával összefüggésben a Füvészkert SzMSz-ének 
módosításáról szóló CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 
4 Beiktatta, egyidejűleg a (9) bekezdés jelölését (11) bekezdésre módosította a CCXCIX/2010. (XII. 6.) 
Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 
5 Megállapította az ELTE SzMSz I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 4.b. sz. mellékletének, az ELTE 
Füvészkert Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló XVII/2009. (II. 23.) Szen. sz. 
határozat. Hatályos: 2009. II. 24. napjától. 
6 Beiktatta a CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 
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(4) Kutatási tevékenysége keretében 

a) a veszélyeztetett növényfajok megőrzését elősegítő botanikai (ökológiai, cönológiai) 
kutatások; 

b) alkalmazott kertészeti, dendrológiai kutatások, honosítási kísérletek végzése a hazai 
kertkultúra fejlesztése érdekében; 

c) 7a gödi biológiai állomáson az Egyetem Természettudományi Karának irányítása és 
finanszírozása alatt álló kutatás – oktatási munkák terének biztosítása külön 
rendelkezés alapján. 

(5) Az oktatás – ismeretterjesztés keretében 

a) előadások tartásával, gyakorlatok vezetésével részvétel az ELTE biológus 
hallgatóinak képzésben növényrendszertan, életföldrajz tárgykörében, továbbá a 
növényszervezettani gyakorlatok számára a demonstrációs növényanyag biztosítása;  

b) a Kert kísérleti növényanyagot és teret biztosít az ELTE TTK-n folyó ökológiai és 
növényélettani kutatások számára;  

c) a Füvészkert élő gyűjteménye a szemléltető oktatásban saját egyetemünkön kívül 
fontos szerepet tölt be a Corvinus Egyetem Kertészeti Karának Növénytani tanszéke, 
a SOTE Gyógyszerész Kara, a Gödöllői Szent István Egyetem Agrártudományi 
Karának Kertészeti és Trópusi Növénytermesztési Tanszéke, valamint az 
Állatorvostudományi Karának Takarmányozástani Tanszéke számára a növénytan 
oktatásában; 

d) a Kertészeti Szakképző Intézet állandó gyakorlati bázisa, elméleti és gyakorlati 
képzés színtere a Botanikus kert, s ezáltal részt vesz a középfokú szakképzésben;  

e) a fogyatékkal élő tanuló számára, szerződések alapján, szervezett keretek között 
folyó rendszeres heti gyakorlat és munkalehetőség biztosítása munkavállalásra 
felkészítő programjuk keretében.  

(6) A hazai és nemzetközi együttműködés keretében 

a) az ELTE Füvészkert a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségének 
alapító tagja és szervezeti központja; 

b) az ELTE Füvészkert a „Füvészkertért”alapítvány szervezeti központja; 
c) a Botanic Gardens Conservation International nemzetközi botanikus kerti szervezet 

aktív tagja; 
d) 1788 óta a Föld működő botanikus kertjeit összefogó nemzetközi magcsere állandó 

résztvevője;  
e) a hazai növénygyűjtemények EU-kompatíbilis nyilvántartási rendszerének (BG-

Base) megszervezése, a rendszergazdai feladatok ellátása; 
f) Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának aktív tagja, rendszeres 

üléseinek színhelye. 
 

A Füvészkert szervezeti rendje: 

3. § 
(1) Igazgatóját az ELTE Rektora nevezi ki. 

(2) Az igazgató feladata: 

a) a szervezeti egység szakmai-tudományos működésének irányítása, 
b) fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, 
c) kapcsolattartás egyetemi és külső (államigazgatási, szakhatósági, média) szervekkel, 
d) együttműködés az önkormányzati szervekkel, 

                                                 
7 Beiktatta a CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 
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e) pénzügyi tervezés és ellenőrzés, 
f) egyetemi és főhatósági jelentéskötelezettségek teljesítése, 
g) munka-, balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás ellenőrzése, 
h) javaslattétel a GMF számára az intézményi szolgáltatások – belépődíj – és az 

értékesítésre kerülő anyagok ármegállapítására, 
i) munkáltatói jogok gyakorlása a Füvészkert dolgozói felett. 

(3) Az igazgató aláírási és utalványozási jogot gyakorol az ELTE SzMSz-ben foglaltak 
szerint. 

4. § 
(1) A főkertész feladata 

a) az intézmény kertészeti szakmai irányítása, 
b) a telephely őrzésének és nyilvános üzemeltetésének szervezése, 
c) látogatócsoportok előzetes balesetvédelmi oktatása és szakmai vezetésének 

szervezése, 
d) a kert- és épület-karbantartás szervezése, 
e) felelős a munka-, baleset-, és tűzvédelmi szabályok betartásáért, 
f) szervezi és ellenőrzi a kertész-gyűjteménykezelő, raktáros- anyagkezelő, és a 

növényértékesítő-kereskedelmi anyagkezelő munkáját. 

(2) A főkertészt az igazgató bízza meg. 

5. § 
(1) A botanikus feladata 

a) a kert élő gyűjteményének botanikai szakmai felügyelete, nyilvántartása, bővítése, 
b) egyéb gyűjteményeinek (herbárium, könyvtár, mag- és termésgyűjtemény) 

fenntartása, fejlesztése, 
c) részvétel az egyetemi oktatásban: a biológus hallgatók számára növényrendszertani 

gyakorlatok vezetése, biogeográfiai előadások tartása, 
d) a botanikus kert általános- és középiskolás diákcsoportok számára folyó oktató 

tevékenységének szervezése, irányítása, 
e) a botanikus kert ismeretterjesztő tevékenységének szervezése, irányítása, 
f) a botanikus kert „ex situ” és „in situ” természetvédelmi feladatainak teljesítése, 
g) a botanikus kert szakmai botanikai tevékenységét segítő pályázatok felkutatása és a 

munkában való részvétele, 
h) a botanikus kert hazai és nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, bővítése.  

(2) A botanikust az igazgató bízza meg, az ELTE TTK Biológiai Intézet egyetértésével. 

5/A. §8 
(1) A tudományos és kutatási szervező-koordinátor feladata 

a) pályázatok keretében az intézmény természetvédelmi feladataival (veszélyeztetett 
növényfajok ex-situ megőrzése, az inváziós fajok előrejelző hálózata, a védett 
növények kereskedelmével kapcsolatos szakértői tevékenység, a genetikai 
anyagokhoz való szabad hozzáférés) összefüggő kutatások koordinációja; 

b) a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra stratégiai bázisa (NEKIFUT hálózat), Ökológiai 
Élő-holt génbank, ELTE BiotaBank-kal kapcsolatos szervezési feladatok ellátása; 

                                                 
8 Beiktatta az ELTE SzMSz I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 4.b. sz. melléklete, az ELTE 
Füvészkert Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról szóló LVII/2010. (III. 29.) Szen. sz. 
határozat. Hatályos: 2010. III. 30. napjától. 
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c) az innovációs tevékenységek (növénynemesítési program, egzóta kutatási program, 
kertészeti, botanikai kutatások) összehangolása; 

d) a genetikai alapok megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos kutatások szervezése. 

(2) A tudományos és kutatási szervező-koordinátort az igazgató bízza meg. 

5/B. §9 
(1) A gödi telephely telepvezető-gondnok feladata  

a) a telephely őrzésének és nyilvános üzemeltetésének szervezése, 
b) látogatócsoportok előzetes balesetvédelmi oktatása és szakmai vezetésének 

szervezése, 
c) a kert- és épület-karbantartás felügyelete, 
d) felelős a helyi munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályok betartásáért, 
e) végzi a telephelyen folyó, raktáros-anyagkezelő és a növényértékesítő-kereskedelmi 

anyagkezelő munkát. 

(2) A telepvezető-gondnokot az igazgató bízza meg és ellenőrzi tevékenységét. 

6. § 
(1) 10Az adminisztrátor-pénzügyi munkatárs feladata  

a) az intézmény működtetésével kapcsolatos hivatalos feladatok ellátása, 
b) eszköz és anyagnyilvántartások kezelése, 
c) a munkaidő és szabadságoltatások nyilvántartása, 
d) hivatalos dokumentumok kezelése, iktatási feladatok ellátása, 
e) az intézményi szolgáltatások (belépők, bérleti díjak) és az értékesítésre kerülő 

anyagok árbevételének pénzügyi elszámolása, 
f) pénztárkezelés, ennek és a működési ellátmánynak havonkénti pénzügyi 

elszámolása, 
g) 11a gödi telephely pénzügyi és munkaügyi feladatainak ellátása. 

(2) 12Az adminisztrátor-pénzügyi munkatársat az igazgató bízza meg. 

 
A Füvészkert működési szabályai 

7. § 
(1) 13A védett területeken feltárást, gyűjtést, kutatási és építési tevékenységet végezni 

kizárólag a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, illetőleg a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes szakhatóságának írásos engedélye alapján 
lehet. 

(2) A Füvészkert programjai: 

a) Füvészkerti Nyílt napok májusban; 
b) Kaktusz-kiállítás évente kétszer, május végén és szeptember elején; 
c) Nemzeti Kulturális Örökség napja szeptemberben; 
d) Védnöki nap május elején; 
e) Természetvédelmi nap;  
f) Diák verseny – botanikai témakörben. 

                                                 
9 Beiktatta a CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 
10 Felvezető szövegét megállapította a CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 
1. napjától. 
11 Beiktatta a CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 
12 Megállapította a CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 
13 Megállapította a CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 
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(3) A Füvészkert üzemelési szabályai: 

a) Nyitvatartási idő: minden nap 8 – 17 óráig, 
b) Látogatás: minden nap 9 – 17 óráig, 
c) 14A belépés díj ellenében történik, a belépődíjat az igazgató javaslatára a gazdasági 

főigazgató véleményének figyelembe vételével a rektor állapítja meg. A belépés az 
ELTE hallgatói és közalkalmazottai részére ingyenes. 

7/A. §15 
A gödi telephely üzemelési szabályai: 

a) Nyitvatartási idő: minden nap 8 – 17 óráig, 
b) Látogatás: előzetes bejelentkezés alapján (addig, míg az állandó látogathatóság 

feltételeit megteremteni nem tudjuk), 
c) A belépés díj ellenében történik, a belépődíjat az igazgató javaslatára a gazdasági 

főigazgató véleményének figyelembevételével a rektor állapítja meg. A belépés az 
ELTE hallgatói és közalkalmazottai részére ingyenes. A Huzella család tagjai 
részére a kegyeleti hely látogatása céljából előzetes egyeztetés alapján szabad 
bejárást biztosít az intézmény. 

 
Záró rendelkezések 

8. § 
(1) A jelen szabályzat 2006. október 1. napján lép hatályba. 

(2) A jelen szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti az ELTE Botanikus Kert 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 11/2005. (VII. 10.) 
számú rektori utasítás. 

 
Budapest, 2006. szeptember 18. 
 

Dr. Hudecz Ferenc 
     rektor 

                                                 
14 Első mondatát megállapította az ELTE SzMSz I. kötetének 4.t. és 4.b. számú mellékletének 
módosításáról szóló LV/2009. (IV. 27.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2009. V. 1. napjától. 
15 Beiktatta a CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 



 –  – 8 

Függelék
16

 

 
 

A „Huzella Kert” építményei  
 
 
 

Építmény megnevezése Megjegyzés 
„A” Épület  
„B” Épület  
„K” Épület  
Porta épület  
Üvegezett növényház  

Duna kutató épülete  
MTA Dunakutató Állomás használatában van, szerződés nem 
található róla, szükséges szerződéskötés 

Madárház  
Etológia Tanszék használatában, de a használat még nincs 
rendezve, ennek pótlása még szükséges 

Nyúlház  
Etológia Tanszék használatában, de a használat még nincs 
rendezve, ennek pótlása még szükséges 

Ebédlő (faház)  
Trafóház  
Virágház  
Karbantartó raktár  
Szivattyúház  
Olajtároló  
Széntároló  
Vegyszerraktár  

 
 

 

                                                 
16 Beiktatta a CCXCIX/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. január 1. napjától. 


