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ALAPITO OKIRAT
(a modositasokkal egyseges szerkezetben1)

A Magyar Tttdomdnyos Akadema Agrdrtudomdnyi Kutatdkotyont alapito okiratdt a Magyar Tudomanyos

Akademidrol s^o/o 1994. ewXL tdmny (a tovabbiakban: MTAtv.) 17. § (2) beke^deseben kapott felhafa/ma^as

alapjdn- a^MTAtv. es a* dllamhd^tartdsrol s^plo 2Q1L emCXCV. tomny (a tovdbbiakban: Aht,), valamint a~

dllamhd^tartdsrol s~oM tomny vegnbajtdsdml s^olo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Avr.)

•^hangban — a komtfa^wk sprint adorn ki.

1. A koltsegvetesi s^erv

1.1 megaeve^ese: Magyar Tudomanyos Akademia
Agrartudomanyi Kutatokozpont
(a tovabbiakban: MTA Agrdrludomdnyi Kutatoko^pont)

\. 2 romditett new: MTA A TK

1.3 angol nyelm megmve^ese: Centre for Agricultural Research,

Hungarian Academy of Sciences

1.4 megneve-^ese 2011. december 31 -iff Magyar 7'itdomdnyos AkademiaMe^oga^dasdgi Kutatointe^t

1.5 s^ekhelye: 2462 Martonvdsdr, Rrunsyik u. 2.

1.6 i/ktekessege, mukb'desi kore: ors^dgos"

2. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont alapitoja: Magyar Koztarsasag Kormanya

Az alapitoi jog gyakorloja: Magyar Tudomanyos Akadcmia (a tovabbiakban: MTA)

3. Az alapitas idopontja: 1949. szcptcmbcr 29.

4. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont iranyito szcrvcnek

4.1 neve: Magyar Tudomanyos Akademia

4.2 szekhelyc: 1051 Budapest, Szechcnyi Istvan ter 9.

5. A* MTA Agrartudomanyi K.utat6ko^ponl /elreho^dsdrol rendelke^o jogs^abdlj megneve^se: a

fd/dmm>e/esfi^yi minister 16.124/1950. (X. 3.) F. M. rendelete. Ajogelod inte^menyek letesiteserol s^plo

jogs^abdlyok: a joldmuvelesugyi minister 8.062/8/1949. 1\ rendekte es a Minis^tertandcs

4.26811949. (208) M. T. nndelete.

A modositasokat df//bctuvel jelciltuk.



6. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont gazdalkodasi besorolasa:

Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont onalloan mukodo es gazdalkodo koztestiilcti
koltscgvetesi szcrv.

7. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont szakagazati besorolasa:

721900 Egyeb termeszcttudomanyi, muszaki kutatas, fejlesztes

8. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont olyan, intezet szervezeti egyscgeket tnagaba

foglalo jogi szemely, amely sajat koltsegvetessel rendelkezik, onallo gazdalkodasi jogkore es
felelossege van; hozza onalloan mukodo koltsegvctesi szerv nem tartozik. Az MTA

Agrartudomanyi Kutatokozpont koltsegvetesenek eloiranyzatai tekintetcben cllatja a

gazdalkodassal, konywezetessel es adatszolgaltatassal kapcsolatos feladatokat, tovabba
ellathatja az iizemeltetessel es a vagyongazdalkodas koreben a beruhazassal, a vag)Ton

hasznalataval, hasznositasaval, vcdclmcvel kapcsolatos feladatokat.

9. Az MTAtv. 18. § (1) bckezdese szcrint az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont sxervezcti

cgysegeit alkoto intczetek es egyeb telephelyek megncvezese cs cime (a torzskonyvi
nyilvantartasba telephelykcnt felveendok):

9.1 MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont Allatorvos-tudomanyi Intezet

cime: 1143 Budapest, Hungaria korut 21.

roviditett neve: MTA ATK AoTI
angol nyelvu megncvezese: Institute for Veterinary Medical Research,

Centre for Agricultural Research,
Hungarian Academy of Sciences

9.2 MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont Talajtani es Agrokemiai Intezet

cime: 1022 Budapest, Herman Otto ut 15.
roviditett neve: MTA ATK TAKI
angol nyelvu megnevezese: Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry,

Centre for Agricultural Research,
I lungarian Academy of Sciences

9.3 MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont Novenyvedclmi Intezet

cime: 1022 Budapest, Herman Otto ut 15.
roviditett neve: MTA ATK NOVI
angol nyelvu megnevezese: Plant Protection Institute,

Centre for Agricultural Research,
Hungarian Academy of Sciences

9.4 MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont Mezogazdasagi Intczet

cime: 2462 Martonvasar, Brunszvik u. 2.
roviditett neve: MTA ATK MGI
angol nyelvu megnevezese: Agricultural Institute,

Centre for Agricultural Research,
Hungarian Academy of Sciences

9.5 Kiserleti telepek

cime: 2094 Nagykovdcsi, Nagykovdcsi ut 26—30.
2162 Orhottydn, Kvassay lekp
7018 Sdrbogard — Pussgaegm, kiilteru/et 0100 hrs^.



10. A^MTA.AgrartudomanyiKutatokozpont kotfeladata:

Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont az MTAtv. 3. §-aban megjelolt kozfeladatokat latja

el, a jelen alapito okitratban mcghatarozott es reszlctczett korben, az alabbiak szerint:

10.1 Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont alaptevekenysege:

A kutatokozpont tevekenysegenek celja, hogy alapkutatasokat, alkalmazott kutatasokat

es fejleszteseket vegezzen az agrartudomanyok teruleten, valamint reszt vegyen

tudomanyos es szakmai ismeretek atadasaban a tarsadalom reszere.

10.2 Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont es intezetei a kutatasi alaptevekenyseg korcben

kietneltcn foglalkoznak a kovctkezo tudomanytcruletekkel es kutatasi feladatokkal:

Az allatorvos-tudomany teruleten:
a haziasitott es a vadon elo allatok fcrtozo eredetu (viruses, bakteriumos es

parazitas) betegsegeinek es ezek korokozoinak tanulmanyozasa;

allatbetegsegek elleni vedeke/est, az allatorvosi gyakorlat munkajat segito es az

elelmiszerbiztonsagot szolgalo diagnosztikai es vakcinazasi modszerek fejlesztese, ezzel
kapcsolatos kornyezetvedelmi, molekularis-biologiai, biotechnologiai, immunologiai es

kortani kutatasok vegzese;

kozegeszsegiigyi szempontbol jelentos, allatrol cmberre terjedo fertozo betegsegek

(zoonozisok) korokozoinak es allat-rezervoarjainak kutatasa, a fertozesi veszely

csokkentese es megelozese;

vektor altal kozvetitett korokozok (csetleg a klirnavaltozassal kapcsolatos)

felbukkanasanak vagy ujrajelentkezcsenek monitorozasa; uj korokozok felismcrese,

kimutatasa es jellemzese;

az allatorvros-tudomanyi eredmenyek g^'akorlati alkalmazasanak kidolgozasa,

reszvctcl a fertozo betegsegek elleni orszagos vcdekezesi programokban.

A novenytermesztes, -nemcsites es agrotechnika teriileten:

novenyi alkalmazkodokepesseg, stresszrczisztencia- kutatasok vegzese sejtbiologiai,

szovettani, novenyelettani, novenji fejlodes- es szaporodasbiologiai, molckularis

biologiai, funkcionalis genetikai, genoiTiikai, proteomikai, metabolomikai,

bioinforrnarikai es rendszerbiologiai mcgkozclitesekkcl;

noven)i genbank g^najtemeny letrehozasa, fenntartasa, a genbanki allomany

fenotipusanak cs gcnotipusanak jellemzese, a genetikai variabilitas novelese, uj genetikai

forrasok letrehozasa elonemesitessel, a nemesitesi modszerek fejlesztese;

az cgcszsegcs human taplalkozast, allati takarrnanyozast, valamint az elekniszerbiztonsag

javitasat elosegito kivalo beltartalmi tulajdonsagokkal rendelkezo novenyi gcnotipusok

szclekcioja;

a hazai agrookologiai es klimatikus koriilmenyek kozott jo alkalmazkodokepesseggel

rendelkezo uj noveiiyfajtak, beltenyesztett torzsek es hibridek nemesitcse hagyotnanyos

es molekularis nemesitesi modszerekkel, tajfajtak, regi mag '̂ar fajtak, egzotikus forrasok,

valamint termesztett rokon cs vad fajok genetikai allomanyanak felhasznalasaval;

a fenntarthato rnezogazdasag kerdeskorenek kutatasa novenytcrmesztesi kiserlctckben,

a klimavaltozas hatasainak tanulmanyozasa, novenytermesztcsi faktorok osszefiigges-
vizsgalata, agrookologiai rcndszerek fenntarthatosaganak kutatasa tartamkiserletekben.



A novenyvedelem terulcten:

novenykarosito szervezetek es gyomnovcnyek biologiaja, az elleniik torteno vedekezesi

eljarasok folyamatos kutatasa klasszikus, biotcchnologiai es okologlai modszerekkel;

kornyezetanalitikai modszerfejlesztes es monitorozasi vizsgalatok, a mezogazdasagi
technologia kemiai es genetikai biztonsagaval kapcsolatos vizsgalatok, kornyezeti

kockazatazonositas es -clcmzes, mellekhatasok vizsgalata nem celzott szervezeteken;

hazai kulturnovenycinket karosito virus-, gomba- es bakterialis korokozok elleni
rezisztencia clcttani, biokcmiai es molekularis biologiai hatterenck a tisztazasa;

tajokologiai vizsgalatok a biodiverzitas es fcnntartliato fejlodes harmonizaciojara
agrartajban; autokologiai, populaciobiologiai, viselkedesokologiai, taxonomiai,

evoluciobiologiai vizsgalatok kartevokon, a biologiai vedekezcsben, termcszctvedelmi

vagy indikacios szempontbol fontos, izcltlabu fajokon;

viselkedesszabalyozo, infoketniai kommunikacios rendszerek felrarasa a
termesbiztonsagot es versenykepesscgct veszelyczteto kartcvok populacioinak
szabalyozasa erdekeben;

szatnitogepes (in silico) szcrkezet-hatas osszefuggcs-vizsgaktok szelektiv es
kornyezctkunelo novcn^cdoszer-hatoanyagok vezervegyuleteinek keresesere:
novenj'vedo szer hatoanyagok szintezise, uj szintezisutak kidolgozasa;

szaktanacsadas.

A talajtan es agrokemia teruleten:

a foldhasznalat valtasnak, az eltero foldhasznalati rendszcrcknek es a
klimavaltozasnak a talaj-, viz-, anyag- cs energiaforgalmi folyamataira es a felszini

vizck minosegere gyakorolt hatasainak kutatasa, tabla- es vizg)'ujto szintu

modellezese kiilonbozo ter- es idoleptekekben;

a mikroorganizmusok, a magasabb rendu novenyek es a talaj kozotti kolcsonhatasok
talajfolyamatokban, novenytaplalasban, talajremediacioban jatszott szcrcpenck

kutatasa, a kornyczct okologiai allapotanak jellemzcse;

a talaj—noveny—legkor rendszer nedvesseg-, es tapclcmforgalmi, valamint biologiai
folyamatainak matcmatikai modellezese;

a talajtani folyamatok es a talajfunkciok ter- cs idobeli vizsgalata a digitalis

talaj ter kepezes es a terbeli modcllezes cszkozeivel a talajdegradacios folyamatok

jellemzcscre, azok megelozese cs karos hatasainak merseklese erdekeben.

10.3 Az MTA Agrartudomanyi Kutatokcizpont kutatasi feladataihoz kapcsolodo egyeb

feladatok:

kutatasi alaptcvekenysegevcl osszeftiggesben tudomanyos, szak- es ismeretterjeszto

Idadvanyokat jelentet meg;

segiti a tudomany magyar nyclven valo muvelcset;

egjoittmukodik hazai kutatokozpontokkal, kutatointezetekkel, veliik kozos kutatasokat
folytat; kapcsolatokat tart fcnn es letesit mas orszagok tudomanyos intezmenyeivel,
nemzctkozi tudomanyos tarsasagokkal; elosegi'ti a magyar agrartudomanyi, fold- es
kornyezcttudomanyi cs allatorvos-tudomanyi kutatasok jelenletet a nemzetkozi
tudomanyos eletben;



hazai es nemzetkozi tudornanyos programokat es konferenciakat szervez, palyazatokat

irki;

szorgalmazza es scgiti a tudornanyos kutatasok eredmenyeinek tarsadalrni es gazdasagi

hasznositasat;

a felsooktatasi intezmenyekkel egyuttmukodve reszt vesz az oktatomunkaban, kozos

kutatasi, kepzesi es tovabbkepzesi feladatokat lat el;

szakkonyvtarakat mukodtet.

10.4 A^ MTA Agrdrtudomdnyi Kutatoko^pont alaptemkenysegeimk tevekenysegi kb'rb'k s^rinti

felsoroldsa a^ dllamhd^tartdsi s^akfeladatok rendje sprint:

A kutatasi alapfeladatokho^ kapcsolodoan:

721121 Kornye^eti, ipari biotechnologiai alapkutatds

721122 Kornye^eti, ipari biotechnologiai alkalma^ott kutatds

721123 Kornyetgti, ipari biolecbnologiai Mserleti fejks^es

721131 Me^oga^dasdgi biotechnologiai alapkutatds

721132 Metyga^ciasdgi biotechnologiai alkalma^ott kutatds

721133 Me^oga^dasd^. biotechnologiai kiserletifejles^tes

721900 Egye'b termes^ettudomdnyi, mm^aki kutatds, fejks^tes kompkx tdmogatdsa

721912 Matematikai alkalma^tt kutatds

72 / 931 Agrdrludomdnyi alapkutatds

721932 Agrdrtudomdnyi alkalma^ott kutatds

721933 Agrdrtudomdnyi kiserleti Jejles^es

721941 Bio/dgiai alapkutatds

721942 ftiologiai alkalma^ott kutatds

721943 Bzo/dgiaz kiserktiJejles^tes

721951 Kemiai alapkutatds

721952 Kemiai alkalma^ott kutatds

7219611'dldtudomdnji alapkutatds

721962 ^bldtudomdnyi alkalma^tt kutatas

721963 foldtudomdnyi kise'rletifejles^tes

721972 Miis^aki tudomdnyi alkalma^ott kutatds

721973 Mus^aki tudomdnyi kiserkti fejles^tes

749050 Mdsbova nem sorolt egyeb s^akmai, tudornanyos, mus^akj tevekenyseg

A^ egyeb alapfeladatokho^ kapcsolodoan:

559099 Yigyeb mdshovd nem sorolt s'^dlldshely-s'^plgdltatds
562917 Munka belyi etke^tetes
581100Kb'nyvldadds

581200 Cimtdrak, levele^oje^y^ekek kiaddsa
581400 Folyoirat, idos^aki kiadvdny kiaddsa

620000 Informdcio-lechnologiai s^lgdltatds

631000 Adatfeldolgo^ds, web-hosting, mldghdlo-portdl s^olgdltatds
639990 Mdsbova mm sorolt e^syeb informdcios s^olgdltatds
711000 Tlpites'zmernoki tevekenyseg, mus^aki tandcsadds
712209 YLt^yeb, mm^aki m^sgdlat, elem^es
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutato s



854221 Agrdr kep^esi teriikt
85424 1 Agrdr kep^esi terukt
854271 Agrar kep^esi terulet
855937 Mdsbom mm sorolt egyebfelnottoktaids

910121 Konyvtdri dllomdny gyarapitdsa, nyilvdntartdsa

910122 Konyvtdri dllomdny fcltdrdsa, megor^ese, vedelme

9 10 123 Konyvtdri s^lgdltatdsok

910203 Mu^eumi kidllitdsi tevekenyseg
910301 Tbrtemlmi be/y, epitmeny, egyeb Idlvdnyossdg mukodtetese
910302 Torlenelmi be/y, epitmeny, esye'b Idtvdftyossdg megovdsa

10.5 A^MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont vdllalko^asi temkenysege:

A^ MTA Agrdrtudomdnyi Kutat6kdtf>ont vdllalko^dsi tevekenyseget is folytathat; e tevekenyseghol

p bevetekimkfeho batdra a modositott kiaddsi eloirany^atok egyharmada.

11. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont foigazgatojanak es ga?:dasagi vczetojenek

kinevezesi es megbizasi rendjc:

Az MTAtv. 18. § (2)— (3) bekezdeseibcn foglaltak szerint az MTA Agrartudomanyi

Kutatokozpont egyszemelyi vezetes alatt all; tevekenyseget magasabb vezcto megbizassal

rendelkezo kozalkalmazottkent a foigazgato iranyitja. A folgazgatot az Europal Unio

ajanlasainak megfclclo palyazatl eljaras alapjan az MTA elnoke nevezi ki, bizza meg legfeljebb

6t evre, illetve menti fel, vonja vissza vezetoi megbizasat.

Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont gazdasagi vezctoje magasabb vezeto megbizassal

rendelkezo kozalkalmazott. A gazdasagi vezetot az MTA elnoke nevezi ki, bizza meg

legfeljebb 6t evre, illetve menti fel, vonja vissza vezetoi megbizasat, valamint allapitja meg

dijazasat.

A foigazgato es a gazdasagi vezeto tekinteteben a tovabbi munkaltatoi jogok gyakorlasara a

vonatkozo jogszabalyokban es az MTA elnokenek hatarozataban foglaltak az iranyadok.

12. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpontban foglalkoztatottak foglafkoztatasi jogv^iszonya:

Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpontban foglalkoztatottak kozalkalmazottak,

jogviszonjnakra a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torvenyben es annak

vegrehajtasi jogszabalyaban foglalt rendelkezeseket kell alkalmazni.

13. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont szervezeti es mukodesi rendjet, a vallalkozasi

tevekenysegek koret es azok allamhaztartasi szakfeladatok rendje szerinti besorolasat, a belso

es kulso kapcsolatokra vonatkozo rendelkezeseket a szervczeti es mukodesi szabalyzat

tartalmazza, amelyet az MTA Akademiai Kutatointezetek Tanacsa hag}f jova.

14. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont kozfeladatainak ellatasahoz sziiksegcs

ingatlanvagyon tulajdonosa az MTA. Az MTA a vagyon hasznalatba adasarol — az MTAtv. -

ben, az MTA Alapszabalyaban es az MTA vagyonanak vagyonkezelesbe es hasznalatba

adasaval kapcsolatos akademiai szabalyzatokban foglaltak szerint — az MTA Agrartudomanyi

Kutatokozponttal ingatlan-hasznalati szcrzodest kot.



15. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont a kozfeladatainak cllatasahoz sziiksegcs ingo

vagyonnal es immatcrialis javakkal az MTAtv.-bcn, az MTA Alapszabalyaban es az MTA

vagyonanak vagyonkezelesbe es hasznalatba adasaval kapcsolatos szabalyzatokban foglaltak

szerint gazdalkodik.

16. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont a gazdasagi tarsasagokban birtokolt

reszesedeseivel az MTAtv. 23. § (6) bekczdese szerint kiadott akademiai engedelyben
reszletczctt modon gazdalkodhat.

17. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont a vagyoni erteket kepviselo szellemi tulajdonnal az
MTA Alapszabalyanak 66. § (6) bekezdese szerint - a fejezetet iranyito szcrv szellemi

tulajdon kezclcscrc vonatkozo rcndelkezescivcl osszhangban — maga rendelkezik, de annak

gazdasagi tarsasagba apportkcnt torteno bevitelehez az MTAtv. 23. § (6) bekezdese szerint
kiadott akademiai engcdely sxiikseges.

18. A^ MTA Agrartudomanyi Kntatoko^ponf a^ MTAtv.-ben, a^ Abt.-ban es a% Avr.-ben foglaltaknak
me^eleloen ga^ddlkodik pen^es^ko^eivel, a tevekenysege eredmenyebol s~arma ~o e

19. Az MTA Agrartudomanyi Kutatokozpont altalanos jogutodja idecrtvc a mcgszunt

koltsegvctcsi szcn-ek valamcnnyi kozfcladatanak jovobcni ellatasat, valamennyi jogat es

kotelezettseget, vag)ronat, vagyoni jogait es koltsegvetesi eloiranyzatait, valamint a

rnunkaltatoi jogok gyakorlasat — a 201 1. decembcr 31-en beolvadassal megszunt

Magyar Tudomanyos Akademia Novenyvedelmi Kutatointezetnek

(szekhelye: 1022 Budapest, Herman Otto ut 15.)

Mag)-ar Tudomanyos Akademia Allatorvos-tudomanyi Kutatointezeteiiek

(szekhelye: 1143 Budapest, Hungaria korut 21.)

Magyar Tudomanyos Akademia Talajtani es Agrokemiai Kutatointezetnek
(szekhelye: 1022 Budapest, Herman Otto ut 15.)

20. Je/en alapito okiral a lot^skonym nyilvdnlartdsba w/e/ napjdn lep hafalyba, esgel egyidejuleg a~ MTA
Agrartudomanyi Kutatokozpont 20! 1. december 6-dn kelt, Fr-1 31 2/ 201 1. s~dmu, egyseges ssg

alapilo okirata hatdlyat ws^i.

Budapest, 2012. december IQ •

Palinkas

az MTA elnokc


