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XX/1130/18/2010. 

 
A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 

 
Alapító Okirata 

 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben 
foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a 
Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont alapító okiratát a következők szerint 
adom ki:  
 
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 

 
A költségvetési szerv rövidített neve: MBK  
A költségvetési szerv neve és rövidített neve angolul:   
Agricultural Biotechnology Center, ABC 

 
2. A költségvetési szerv székhelye: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4. 
 
3. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont létrehozásáról rendelkező 

jogszabály: 
 

1986. évi 6071/18/1986. számú mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszteri 
határozat, jogutódként az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88-
90. §-aiban biztosított jogkörénél fogva a földművelésügyi miniszter 1992. évi 
54.326/10/1992. módosító határozata, továbbá jogutódként az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében biztosított jogkörénél 
fogva a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 2002. évi 30.637/3/2002 
módosító határozata 

 
4. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont közfeladatai: 
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Biotechnológia kutatás és fejlesztés végzése a magyar agrárium 
versenyképességének növelése és a fenntartható mezőgazdaság elősegítése 
érdekében. 

 
5. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont működési köre: országos 
 
6. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont irányítását ellátó szerv neve 

és székhelye: 
 
Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 

 
7. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó  
 
8. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont működésének rendje:  
 

Az MBK 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. 

 
9. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont vezetőinek kinevezési rendje, 

valamint a kinevezés időtartama: 
 

A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont főigazgatóját a vidékfejlesztési 
miniszter nevezi ki és menti fel. A kinevezés öt év határozott időtartamra szól. A 
főigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.  
 
A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont gazdasági vezetőjét a főigazgató 
javaslatára határozatlan időre a vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel, a 
további munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja felette. 

 
10. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont foglalkoztatottjaira 

vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: 
 

Az MBK dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyára a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, az e törvény végrehajtására kiadott 
49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézmény 
dolgozói felett a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.  

 
11. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont alaptevékenysége: 
 

A mezőgazdasági biotechnológia és az agrártudomány területén növénynemesítési, 
állattenyésztési, mikrobiális és biotechnológiai kutatás-fejlesztés végzése 
klasszikus és modern molekuláris biológiai módszerekkel, valamint a fentiekkel 
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kapcsolatos pályázati, oktatási, szakértői, tanácsadási, publikációs, koordinációs, 
stb. tevékenységek végzése. A hasznosítható eredmények elérésére irányuló célzott 
alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés célja a mezőgazdasági 
növények, állatok és mikroorganizmusok vizsgálata, fejlesztése és nemesítése, 
hasznosítható szellemi alkotások létrehozása molekuláris biológiai módszerekkel, 
géntérképezéssel, molekuláris markerezéssel, tudásbázisok, adatbázisok és egyéb 
technológiák kifejlesztésével, hagyományos és modern technikák és módszerek 
alkalmazásával. 

 
A kutatási eredmények, szellemi alkotások védelme és hasznosítása, valamint a 
hazánkban és külföldön elért biotechnológiai kutatási eredmények magyarországi 
adaptálása, terjesztése. 
 
A kutatók, oktatók, hallgatók és mezőgazdasági szakemberek biotechnológiai 
képzése, továbbképzése, oktatása. 
 
A kutatóközpont tevékenységéhez kapcsolódó szakértői feladatok ellátása, 
véleményadás a szakterületen felmerülő jogvitás ügyekben. 
 
Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos szervezetek munkájában, a 
nemzetközi szervezeti tagsággal járó tevékenység ellátása; 
 
A biotechnológia területén hatósági vizsgálatok és szolgáltatások végzése. 

 
A költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása: 
 

721100 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 
 

Alaptevékenységek besorolása: 
 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
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 
749040 K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
854221 Alapképzés 
854222 Mesterképzés 
854223 Doktori képzés 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910123 Könyvtári szolgáltatások 

 
12. A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége: 
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Az MBK szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, az Áht. 92. § (1) bekezdés 
b) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az 
alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó 
kötelezettségeinek teljesítését. 

 
Az MBK vállalkozási tevékenységéből származó éves bevétel nem haladhatja meg 
a költségvetési szerv összkiadásainak 20 %-át. 
 
A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az 
alaptevékenységektől elkülönítetten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 
 

13. A költségvetési szerv főigazgatójának beszámolási kötelezettsége: 
 
A főigazgató a költségvetési szerv működéséről és gazdálkodásáról szükség 
szerint, de legalább évente egyszer beszámol a vidékfejlesztési miniszternek. 
 

14. Vagyonkezelés: 
 
A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont kezeli a feladatainak ellátásához 
szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képező ingatlan és ingó vagyont. A 
vagyonkezelői jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és az MBK 
közötti vagyonkezelői szerződés rögzíti. Az MBK a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik.  
 

 
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen alapító okirat 6., 8., 9., valamint 13. 
pontjának módosulása 2010. május 29-én, a felvezető szövegét, 7., 11. és 12. pontját 
érintő változás 2010. augusztus 15-én lép hatályba. 

 
Jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg az MBK 2009. szeptember 28-án kelt, 
31.666/2009. számú Alapító Okirata hatályát veszti. 
 
Budapest, 2010. november „…” 

 
 

dr. Fazekas Sándor 
 


