
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T E R V E Z E T 

 
  /2012. 

 
A Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet 

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (4) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért 
felelős miniszterrel egyetértésben – a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi 
Kutatóintézet alapító okiratát a következők szerint adom ki. 
 

1. A költségvetési szerv neve: Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi 
Kutatóintézet 
A költségvetési szerv rövidített neve: KÉKI 
A költségvetési szerv neve és rövidített neve angolul: Central Environmental and 
Food Science Research Institute (CFRI) 

 
2. A költségvetési szerv székhelye és levelezési címe: 1022 Budapest, Herman Ottó 

út 15. 
 
3. A költségvetési szerv telephelyei: 
  5540 Szarvas, Anna-liget 8. 
  3915 Tarcal, Könyves Kálmán u. 54. 
 
4. A KÉKI létrehozásáról rendelkező jogszabály: 

Az élelmezésügyi miniszter 415030/1959. számú határozata 
 

5. A KÉKI közfeladatai: 
A természettudományok területén nemzetközi szintű alkalmazott kutatások és hazai 
kutatás-fejlesztés végzése; hazai és nemzetközi kutatási programok koordinálása; 
tanácsadás kormányzati döntés-előkészítésben; részvétel a mezőgazdaság, 
élelmiszeripar és környezetvédelem innovációs feladatainak megoldásában; az európai 
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kutatási keretprogramokban; a nemzetközi és hazai tudományos szervezetek 
munkájában; a fiatal kutatók gyakorlatszerzésében; az egyetemi oktatásban és a hazai 
doktori iskolák munkájában. Speciális feladata a környezetbiztonság területén az 
agrokemizálás mellékhatásainak speciális követése, növényvédőszer-maradványok 
kimutatása természetes és ivóvizeinkben, továbbá élelmiszereinkben, a genetikailag 
módosított növényfajták környezettudományi és takarmányozási vizsgálatainak 
elvégzése; a környezetünkben előforduló toxintermelő mikrobiális közösség 
vizsgálata. Az élelmiszer-tudomány területén a feldolgozásban használt segédanyagok 
folyamatos minősítése; az egészséges élelmiszerek és táplálkozás kutatása; a 
természetes tartósítás (biotechnológia) következményeinek vizsgálata; a 
géntechnológiai úton módosított élelmiszerek összehasonlító elemzése. 

 
6. A KÉKI működési köre: országos 

 
7. A KÉKI irányítását ellátó szerv neve és székhelye: 

Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 11. 
 

8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
 

9. A KÉKI működésének rendje: 
A KÉKI szervezeti és működési rendjére, valamint a munkáltatói jogok gyakorlására 
vonatkozó szabályokat a főigazgató által elkészített és a vidékfejlesztési miniszter által 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 
10. A KÉKI vezetőinek megbízása, a megbízás visszavonása, a megbízás 

időtartama:  
 

A főigazgatót a vidékfejlesztési miniszter bízza meg határozott, legfeljebb öt évig 
terjedő időtartamra, és vonja vissza a megbízást, valamint gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat. 

 
A gazdasági vezetőt a vidékfejlesztési miniszter  határozott, legfeljebb öt évig terjedő 
időtartamra, a főigazgató javaslatára bíza meg és vonja vissza a megbízást, a további 
munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette.  

 
11. A KÉKI foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: 
 
A KÉKI dolgozóinak munkaviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési 
szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő 
végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet, valamint a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. A dolgozók felett – a gazdasági vezető megbízása, valamint a megbízás 
visszavonásának kivételével – a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.  
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12. A KÉKI alaptevékenysége: 
A KÉKI alapfeladatainak megfelelően, az élelmiszer-tudomány és -biztonság, a 
táplálkozástudomány, az agrárkörnyezet-védelem és az agrárkörnyezet-biztonság 
területén végez alap- (alapozó), alkalmazott és adaptációs kutatásokat, valamint 
kísérleti fejlesztéseket A kutatási főirányok a termőföldtől az asztalig szemlélet 
jegyében a környezeti hatások elemzésével előállított élelmiszerek és azok 
fogyasztásának tudományos megalapozását célozzák, különös tekintettel az élelmiszer- 
és környezetbiztonság és az egészséges táplálkozás tématerületekre, a géntechnológiai 
úton módosított szervezetek hatásvizsgálataira, a növényvédőszermaradék vizsgálatra 
környezeti mintában és élelmiszerben és ehhez analitikai módszerek fejlesztésére, az 
agráriumban folytatott tevékenységek mellékhatás-vizsgálatára, az adalékanyagok 
helyettesítésére az élelmiszeriparban, a hagyományos- és ökotermékek tápértékének 
vizsgálatára, a hagyományos és népi táplálkozás, a kézműves élelmiszerek 
vizsgálatára, az élelmiszer-feldolgozással, kapcsolatos új technológiák 
táplálkozásbiológiai hatásainak vizsgálatára, elemzésére, a mikrobiológiai környezet- 
és élelmiszerbiztonság kérdéseire, valamint a családi- és kisvállalkozások élelmiszer-
feldolgozási technológiáinak vizsgálatára, szakvélemények készítésére, a 
környezetkímélő és energiatakarékos technológiák, élelmiszeripari környezetvédelem 
és a fogyasztók egészségvédelmének kérdéseire, élelmiszeripari szennyvíz-, és 
hulladékkezelés vizsgálatára, továbbá a magyar nemzeti élelmiszer-biztonsági 
stratégiával és programmal kapcsolatos társadalmi, gazdasági elemzésekre, a Magyar 
Élelmiszerkönyv előírásai kidolgozásához, módosításához szükséges 
háttérvizsgálatok, elemzések elvégzésére. Hatósági élelmiszer-ellenőrzést és a 
minőségbiztosítást segítő analitikai módszerek kifejlesztése és analitikai mérések 
végzése. Közreműködés új technológiák ipari bevezetésében és termékfejlesztésben. 
Részvétel az élelmiszer- és környezettudományi posztgraduális oktatásban.  

 
A KÉKI államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
 

721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
 

Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 

721122  Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721123  Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
721131  Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás 
721132  Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás 
721133  Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés 
721931  Agrártudományi alapkutatás 
721932  Agrártudományi alkalmazott kutatás 
721933  Agrártudományi kísérleti fejlesztés 
721941  Biológiai alapkutatás 
721942   Biológiai alkalmazott kutatás 
721943   Biológiai kísérleti fejlesztés 
721951   Kémiai alapkutatás 
721952  Kémiai alkalmazott kutatás 
721972  Műszaki tudományi alkalmazott kutatás 
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721973  Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés 
722012  Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás 
722018  Szociológiai alkalmazott kutatás 
749040  K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
749050  M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
854221  Agrár képzési terület 
854241  Agrár képzési terület 
854271  Agrár képzési terület 
 

13. A KÉKI vállalkozási tevékenysége: 
 

A KÉKI szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 46. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek 
teljesítését. 

 
A KÉKI vállalkozási tevékenysége felső határa a módosított kiadási előirányzatainak 
arányában a 20 %-ot nem haladhatja meg. 

 
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 
alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 

 
14. A KÉKI főigazgatójának beszámolási kötelezettsége: 
A főigazgató a költségvetési szerv működéséről és gazdálkodásáról szükség szerint, de 
legalább évente egyszer beszámol a vidékfejlesztési miniszternek. 
 
15. Vagyonkezelés: 
 
A KÉKI kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulajdonát 
képező ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelési jogosultságot a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. és a KÉKI közötti, illetve a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a 
KÉKI közötti vagyonkezelési szerződés rögzíti. A KÉKI a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik. 
 
16. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a KÉKI Szervezeti és 
Működési Szabályzata szabályozza. 
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, 
és ezzel egyidejűleg a Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet 2011. augusztus 1. 
napján kelt, KGF/1290-1/2011. számú egységes szerkezetű Alapító Okirata hatályát 
veszti. 
 
Budapest, 2012. „                      ”. 
 
 
 dr. Fazekas Sándor 


