A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ (NAIK)

Kormányzati cél
A széttagolt és elaprózott állami ágazati KFI
kapacitásokból egyetlen önálló jogi személyiséggel
rendelkező integrált intézmény létrehozása,
„amelyben a különböző intézetek elkülönült
szervezeti egység formájában szakmailag
autonómok maradnak és a gazdálkodásuk a
számukra megszabott keretek között magas fokú
önállósággal kerül végrehajtásra.” (1467 (VII. 24.)
Korm. hat.)

NAIK működésével szembeni elvárások
• koncentráltság
• strukturált szakmai profil
• dinamizmus
• magas szintű kontroll

Alapvető eltérés a korábbi finanszírozási modelltől:
Az intézetfinanszírozást felváltja a projekt finanszírozás
Egy-egy kutatóintézet költségvetése szinte kizárólag a
projektek számától és az ezekre jutó finanszírozástól leggyakrabban pályázati pénzektől is - függ.
Jelenleg 170 kutatási feladat (projekt) folyik a 11 önálló
gazdálkodási egység 27 telephelyén.
Hosszú távú projektek is.
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A NAIK intézetei, kutatóállomásai

NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Vidékfejlesztési minisztérium (www.abc.hu)

Igazgató:
Dr. Bősze Zsuzsanna

Igazgatói közvetlen csoportok

Diagnosztikai Csoport
Dr. Várallyay Éva
Érzékeny és rövid időn belül eredményt adó új,
molekuláris biológiai módszerek adaptálása és
fejlesztése szőlő vírusfertőzöttségének kimutatására.
Mezőgazdasági Genomika és Bioinformatika Csoport
Dr. Barta Endre
Bioninformatikai szolgáltatások,
Next Generation Szekvencia (NGS) analízis
Mangalica genom project
Növényi Szövettenyésztő Csoport Dr. Mitykó Judit
Homozigóta dupla haploid (DH) paprika (Capsicum
annuum L.)növények előállítása in vitro portok
tenyészettel, zöldségfélék, szövettenyésztése és
mikroszaporítása.

NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Vidékfejlesztési minisztérium (www.abc.hu)

Igazgató:
Növénybiotechnológiai Szekció Dr. Havelda
Zoltán
Növényi Fejlődésbiológia Csoport Dr. Havelda Zoltán
A kis szabályozó RNS‐ek szerepének és működésének
vizsgálata paprikában és modell növényekben.
Növényi Virológiai Csoport Dr. Burgyán József
Az antivirális géncsendesítés és a géncsendesítést szupresszáló
vírus fehérjék molekuláris vizsgálata.
Növényi Sejtbiológia Csoport Dr. Jenes Barnabás
Vírusrezisztencia indukálása árpában és kloroplasztisz mutánsok
alkalmazása a GM növények környezeti kockázatbecslésében.
Növényfiziológia és Biokémia Csoport Dr. Bánfalvi Zsófia
A burgonya szárazságtűrés javítása és extrém vírusrezisztenci gének
térképezése. Búza metabolonok vizsgálata vernalizáció alatt.
Epigenetika Csoport Dr. Szittya György
A kis szabályozó RNS‐ek hőmérséklet érzékelésben és
válaszadásban betöltött szerepének vizsgálata.

NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Vidékfejlesztési minisztérium (www.abc.hu)

Genetika Szekció
Igazgató: Olasz Ferenc
Növénygenomikai és Növény‐mikróba Interakció Csoport
(Kaló Péter )
Növény‐baktérium szimbiotikus és patogén kölcsönhatásának genetikai analízise

Növényi RNS‐biológia Csoport (Silhavy Dániel )
Az NMD (Nonsense‐mediated mRNA decay) mechanizmusának vizsgálata

Gazda‐patogén Interakció és Mikrobiális Genomika Csoport
(Olasz Ferenc )
A baktériumok patogenitásának és terjedésének genomikai vizsgálata

Gyümölcs Genetika Csoport (Dallmann Géza )
Az alma tűzelhalás tolerancia új mechanizmusainak vizsgálata

Mikrobiológiai Laboratórium (Olasz Ferenc )
Mezőgazdaságban jelelentős baktériumok genomikai és metagenomikai
vizsgálata

NAIK Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
Vidékfejlesztési minisztérium (www.abc.hu)

Állatbiotechnológiai Szekció
Alkalmazott Embriológia és Őssejt Kutató
Csoport Dr Gócza Elen
A korai embrionális fejlődésben és őssejt
kialakulásban szerepet játszó miRNS-ek
azonosítása
Kérődző Genom Biológiai Csoport
Dr Hiripi László
Szarvasmarha rSNP tesztelése in vivó
egérmodellen
Marker asszisztált szelekcióhoz chip
fejlesztés
Nyúl Genom Biológiai és Biomodell Csoport
Dr Bősze Zsuzsanna

Megnövelt értékű nyúlmodellek
Szabadalmaztatott technológia magas minűségű
és nagy mennyiségű ellenanyag termelésére
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NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
Badacsonyi Kutató Állomás
www.szbki-badacsony.hu
• Fajtaérték‐kutatás
• Tőkeművelésmódok, metszésmódok, fitotechnika
vizsgálata
• Szőlőültetvények környezetberát talajerő‐
gazdálkodása, tápanyagutánpótlása
• Génbanki anyagok fenntartása, fejlesztése, genetikai
vizsgálata
• Szőlőnemesítés
• Szakmai Szaktanácsadási Központ működtetése, helyi
borminősítés lebonyolítása
• Alany és nemes törzsültetvények fenntartása

NAIK Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
Kecskeméti Kutató Állomás
• Fajtaérték‐kutatás
• Tőkeművelésmódok, metszésmódok, fitotechnika
vizsgálata
• Szőlő szaporítóanyagok komplex
patogénmentesítése
• Génbanki anyagok fenntartása, fejlesztése, genetikai
vizsgálata
• Szőlőnemesítés
• Új csemegeszőlőfajták fajtaértékének vizsgálata
• Térségi eredetvédelmi rendszerek és termékleírások ,
a szőlő termőhelyi kataszterének komplex
fejlesztése, elemzése, szakértés
• A szőlő agrobaktériumos golyvásodással szembeni
fogékonyságának csökkentése

NAIK - Állattenyésztési,
Takarmányozási és Húsipari
Kutatóintézet (ÁTHK)
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.








Az ÁTHK a - 2014-ben alakult - Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ (NAIK) hálózatának része.
Az ÁTHK-t, illetve annak jogelődjét az Állatélettani és
Takarmányozási Kísérleti Állomást, 1896-ban létesítették.
Alapító levele az ún. nagy gazdasági haszonállatok (szarvasmarha,
sertés, juh, ló) genetikai, tenyésztési, reprodukciós,
takarmányozási, takarmány-felhasználási, takarmányozás-élettani,
valamint tartás- és takarmányozás-technológiai feladatok
ellátásában jelöli meg tevékenységi körét alap-, alkalmazott és
fejlesztő kutatások végzésével.
További feladata az országos és regionális állattenyésztési és
takarmányozási szaktanácsadás és informatika.

NAIK - Állattenyésztési, Takarmányozási és
Húsipari Kutatóintézet (ÁTHK)










A kutatási tevékenység genetikai, szarvasmarha-tenyésztési,
sertéstenyésztési, juh- és kecsketenyésztési, szaporodásbiológiai,
kérődzőtakarmányozási, sertéstakarmányozási,
takarmányértékelési és minősítési, valamint takarmányozásélettani kutatócsoportokban működik.
A kutatások modell és félüzemi kivitelezéséhez kísérleti telep és
vágóhíd áll rendelkezésre.
Az ÁTHK több hazai, európai és tengerentúli kutatóhellyel
működik együtt különböző kutatási és oktatási területeken. Az
intézmény kutatói minden évben számos nemzetközi és hazai
tudományos rendezvényen vesznek részt, sok rendezvény aktív
szervezői. Élénk érdeklődés kíséri az intézeti rendezvényeket. Az
intézményt rendszeresen nagyszámú külföldi szakember látogatja
meg.
Az Intézet minősített munkatársai bekapcsolódnak a graduális és
postgraduális képzésbe.
Az Intézetben működik a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kar Kísérletes és Sebészeti Műtéttani
Intézetének világszínvonalú sebészeti laboratóriuma is.

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály
NAIK ÖVKI

NAIK ÖVKI – Infrastruktúra

Rizskísérleti telep

Liziméter telep

Környezetanalitikai Központ
Vizsgáló Laboratórium

Radiológiai tenyészkert

NAIK ÖVKI

Mezőgazdasági vízgazdálkodás KFI
Kutatási területek:
- a klímaváltozás negatív hatásainak mérséklését elősegítő kutatások;
- szélsőséges vízháztartási helyzetekhez (belvíz, aszály) való alkalmazkodás
lehetőségeinek kutatása;
- a hazai öntözés helyzetét és fejlesztési lehetőségeit elemző és megalapozó
kutatások;
- belvízgazdálkodással összefüggő komplex kutatások, belvízveszélyeztetettségi értékelés, területhasznosítási alternatívák kidolgozása;
- GIS-alapú térképezés;
- a mezőgazdasági vízgazdálkodás környezetvédelmi, természetvédelmi és
szocio-ökonómiai szerepének kutatása;
- a mezőgazdasági vízgazdálkodás pozitív és negatív externális hatásainak
komplex értékelése;
- EU VKI és a mezőgazdasági vízgazdálkodás kapcsolatának kutatása;
- a mezőgazdasági vízgazdálkodás szerepe a vizes élőhelyek fenntartásában,
összefüggésben az ökoszisztéma szolgáltatásokkal;
- a vizek mezőgazdasági célú hasznosítási lehetőségeinek meghatározása;
- Mezőgazdasági Vízhasználati Adattár (MVA) kiépítése.

Öntözéses gazdálkodás KFI
Kutatási területek:
- környezetbarát öntözéses technológiák alkalmazásának elősegítése;
- a növények vízigényéhez igazodó, hatékony vízfelhasználás támogatása;
-a növény-talaj-víz rendszer anyagforgalmának és
a tápanyagok felvehetőségének vizsgálata;
- toxikus elemek környezetben történő akkumulációjának
vizsgálata;
- szennyvízöntözés energiaültetvényekben.

Rizstermesztés és –nemesítés KFI
Kutatási területek:
- Nagy termőképességű, jó minőségű és a környezeti hatásoknak ellenálló rizsfajták
nemesítése Európa legészakibb rizstermesztő országában
- A klasszikus és a biotechnológiai módszerek kombinálása a nemesítési célok eléréséért
(androgenetikus DH vonalak létrehozása – izolált mikrospóra-tenyésztés fejlesztése)
- Az abiotikus és biotikus stresszorok hatásainak kísérletes vizsgálata, kiemelten a hideg
és az ozmotikus stressz, illetve a járványos barnulás (Magnaporthe grisea Herbert Barr) és
a rizs levélfonálféreg (Aphelenchoides besseyi Cristie) kártételének mérséklését
- A nemesítés genetikai alapjainak megőrzése és bővítése – rizs fajtagyűjtemény
fenntartása és leírása
- Agrotechnikai fejlesztések a tápanyag-reakciók, a csépelhetőség és a minőség javítására
- Együttműködés a Magyarországi Rizstermesztők és Feldolgozók Szövetségével.

nemzeti agrárkutatási és innovációs
központ
halászati kutatóintézet

• A NAIK Halászati Kutatóintézet a
szakma számára közvetlenől
hasznosítható eredményeket nyújtó,
gyakorlatorientált alkalmazott
kutatásokat végez.
• Az intézeti stratégia három fő pillére:
 Gazdasági fenntarthatóság (a haltermelés
jövedelmezőségének növelése)
 Környezeti fenntarthatóság (a haltenyésztés
környezeti hatásainak csökkentése)
 Társadalmi fenntarthatóság (halfogyasztás
növelésének előmozdítása, közvéleményformálás)

• Fő kutatási területek:
 Akvakultúra-technológiák fejlesztése
 Halfajták genetikai jellemzése
 Halimmunológiai kutatások, immunstimulátorok
alkalmazása
 Halak táplálkozása és takarmányozása
 Halhúsminőség és az azt befolyásoló tényezők
 Vízökológiai kutatások, természetes szennyvíztisztító
rendszerek
 Természetesvízek populációdinamikája és
halgazdálkodása
 Nemzetközi akvakultúra-fejlesztési projektekben való
részvétel
 Pontyfajták és tokfélék élő génbankjának fenntartása
 Nemzeti Halászati Adattár üzemeltetése
 Szaktanácsadás és oktatás

NAIK
Élelmiszertudományi Kutató Intézet
Kutatási tevékenység a jövő élelmiszerbiztonságáért
Biológiai és bioanalitikai kutatások a biológiai és kémiai
élelmiszerbiztonsági
kockázati
tényezők
nyomonkövetésére.
Új eljárások alkalmazása különös tekintettel az
élelmiszerszabályozás és élelmiszerbiztonság elvárásaira.
Az élelmiszer összetevők biokémiai és táplálkozásélettani összefüggéseinek kutatása különös tekintettel az
egészséges táplálkozásra.
Környezetbarát
és
energiatakarékos
élelmiszerfeldolgozási eljárások kidolgozása.
Szociális és gazdasági tanulmányok folytatása az
élelmiszerbiztonsági stratégia, a kockázatkezelés
valamint a kockázat kommunikálása érdekében.

Herman Ottó St. 15.
H-1022 Budapest,
796 0434
Hungary

Phone: +36 1 796 0400
Fax: +36 1

Kutatási Osztályok
Biológiai Osztály
Az újabb élelmiszerek és élelmiszerelőállítási technológiák veszélyeinek vizsgálata
az élelmiszerbiztonság szemszögéből.
Élelmiszer Analitikai Osztály
A különböző élelmiszerösszetevők meghatározására szolgáló műszeres analikai
eljárások vizsgálata.
Technológiai és Élelmiszerlánc-vizsgálati Osztály
Új élelmiszrtechnológiák fejlesztése, társadalmi és gazdasági tanulmányok készítése
az élelmiszerbiztonsági stratégia megalapozása érdekében.

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Agrár-környezettudományi Kutatóintézet

A jogelőd alapítási éve: 1880
A Vidékfejlesztési Minisztérium integrált
kutatóintézet-hálózatának (NAIK) tagja: 2014
Kutatási tevékenység:
- mezőgazdasági technológiák kémiai és
genetikai biztonsága
- szerves mikroszennyezők környezetanalitikája
- környezeti és alkalmazott mikrobiológia
- mezőgzdasági ökotoxikológia

NAIK AKK
Környezetanalitikai Osztály
Kutatási témakörök:

Műszerezettség, módszerek:
- GC-FID, GC-ECD, GC-MS
- LC-UV, LC-MS
- Robotikával vezérelt ELISA, szenzorika
- SPE, SPME, QuEChERS

Kémiai környezetbiztonság:
- szerves mikroszennyezők (növényvédőszer-maradékok stb.) monitorozása
felszíni vizekben és talajokban
- szerves mikroszennyezők (növényvédőszer-maradékok, mikotoxinok stb.)
kimutatása növényi mátrixokban
- felszívódó növényvédőszer-hatóanyagok
transzlokációjának vizsgálata (pl.
guttációs folyadékban)
- növényvédő szerek (pl. glyphosate)
környezeti sorsának és lebomlásának
vizsgálata
Genetikai környezetbiztonság:
- transzgenikus fehérjék (pl. Cry-toxinok)
meghatározása GM-növényekben és a
környezetben (pl. tarlómaradványban)
- transzgenikus fehérjék meghatározása
biológiai szövetekben GM-növények
(pl. kukorica) tritrofikus vizsgálataiban

NAIK AKK
Környezeti és Alkalmazott Mikrobiológiai Osztály
Kutatási témakörök:

Alkalmazott mikrobiológia:
- mikotoxinok biológiai lebontlása
- mikrobiális de novo genomprojektek
- új mikrobafajok leírása
- celluláz és hemicelluláz enzimek
klónozása és biokémiai jellemzése
- szimbiotikus fejlődés
- Archaea-fajok genetikája

Környezeti mikrobiológia:
- mikotoxintermelő penészgombák
monitorozása Magyarországon
- komposzt-mikrobiológia, cellulóz- és
hemicellulózbontó baktériumok elválasztása
- arzénban gazdag termálforrások
mikrobiológiai sokféleségének vizsgálata
- laktobacillusok elválasztása és taxonómiai
azonosítása a Budapesti Állat- és
Növénykert egzotikus állataiból

NAIK AKK
Ökotoxikológiai Osztály
Kutatási témakörök:

Termesztett kultúrák, tenyészetek:
- MON 810 kukorica
- Pseudokirchneriella subcapitata
- Aedes aegypti
- Daphnia magna
- Pomacea bridgesii
- Brachydanio rerio
- Macropodus opercularis
- Lissotriton boscai
- Bombina orientalis

Mezőgazdasági ökotoxikológia:
- rovarrezisztens transzgenikus (Cry-toxint
termelő) növények mellékhatásai
- toxikológia vízi rendszerekben (alga, rovar,
rákfélék, csiga, hal, kétéltű)
- környezetszennyezők teratogén hatásai
- környezetszennyezők endokrin zavaró
teratogén hatásai

NAIK Zöldségtermesztési Önálló Kutatási Osztály
•

A Kalocsai Paprika és Vegykísérleti Állomást 1917‐ben, a Szegedi
Paprika és Vegykísérleti Állomást 1927‐ben létesítették a két
fűszerpaprika termelési körzetben azzal a feladattal, hogy az egyre
nagyobb mértékben exportált fűszerpaprika őrlemény tételeket
vegyileg megvizsgálja, és minősítő bizonylattal lássa el. Emellett
alapvető feladatául jelölték meg a növénynemesítő tevékenységet, a
termelők nemesített vetőmaggal történő ellátását. Feladata volt a
szakszerű termelés, feldolgozás területén a termelők
szaktanácsadással, szakmai kiadványok útján történő oktatása, hogy e
két speciális tájkörzet minél jobb minőségű, exportképes végterméket
állítson elő.
• E két kutatóhely 1971 óta egy szervezetben, a Zöldségtermesztési
Kutató Intézet Fűszerpaprika Kutató Állomásaként, majd önálló
intézetként, a jogelődök feladatkörét folyamatosan végezte.
2014. január 1‐jétől a kutatási tevékenység a Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ keretén belül történik.

NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet
(1223 Budapest, Park u. 2)
• Az 1950‐ben alapított
Kertészeti Kutató Intézet
jogutódja.
• Három kutató állomás
tartozik a hálózatba
(Cegléd, Érd, Fertőd)
• Fajtáinkat nemcsak
Magyarországon, hanem
számos országban
termesztik.
• A kutatómunkát jelentős
csonthéjas génbanki
gyűjtemény segíti.

Ceglédi kedves
Carmen℗

Fertődi narancs

Melrose
teahibrid

NAIK Gyümölcstermesztési Kutatóintézet
főbb tevékenységi körei
(Cegléd, Érd, Fertőd)

• cseresznye, meggy, kajszi, szilva, dió, málna és szamóca
nemesítése
• alanykutatás
• művelési rendszer kutatások
• fás szárúak mikroszaporítási technológiájának fejlesztése
• vírusmentesítés, vírusmentes központi törzsültetvények
fenntartása
• integrált növényvédelmi kutatások
• növénytáplálási kutatások
• gyümölcstermőhely kutatás
• magról szaporítható egynyári dísznövényfajok és rózsa
nemesítése

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Erdészeti Tudományos Intézet

1897 – Erdészeti Kísérleti Állomás

Darányi Ignác

Vadas Jenő

„ a kísérleti állomások ... feladata az erdőgazdaság összes dolgaiban
tanulmányokat, kutatásokat, kísérleteket tenni, hogy azok alapján
biztosan legyenek megállapíthatók azok az erdőgazdasági elvek,
melyeknek alkalmazásával az erdők jövedelmezősége, a tartós
használat s a talaj termőképességének megóvása mellett,
a lehetséges legnagyobb mértékig fokozható.”

Legfontosabb kutatási területek
klímaváltozás
kedvezőtlen hatások ↓
alkalmazkodóképesség ↑

bioenergetikai
gyorsan növekvő kereslet ↓
új alapanyag-forrás ↑

Természetközeli
gazdálkodás
diverzitás, funkció
stabilitás ↓↑

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
(MGI)
H-2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4.
Telefon: (28)511-601, Fax: (28) 511-600
Honlap: www.gmgi.hu

Köszönöm a megtisztelő figyelmet !

