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A Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ 

  
módosításokkal egységes szerkezetű alapító okirata 

 
A Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – a következők 
szerint adom ki:  
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési 
Koordinációs Központ  
 

Idegen neve: Institute for Small Animal Research and Co-ordination Centre for Gene  
Conservation 
Rövid neve: KÁTKI 

 
2. A költségvetési szerv székhelye: 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200. 
 
3. A költségvetési szerv alapító szerve és az alapítás dátuma:  

Alapító szerv: Vidékfejlesztési Minisztérium 
Alapításának időpontja:  2010. november 1. 

 
4. A költségvetési szerv működési/illetékességi köre: országos 
 
5. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye: Vidékfejlesztési Minisztérium 
1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
 
6. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó 
 
7. A költségvetési szerv működésének rendje: A költségvetési szerv szervezeti és működési 
rendjére, valamint a munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat az igazgató által 
elkészített és a vidékfejlesztési miniszter által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
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8. A költségvetési szerv telephelyei:  
 

Méhészeti Intézet, 2100 Gödöllő, Isaszegi út, Hrsz. Gödöllő külterület 0172/19 
 Keltetőüzem, 2100 Gödöllő, Isaszegi út, Hrsz. Gödöllő belterület 6615/1 
 
9. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
Magas színvonalú, haszonállat-génmegőrző és -tenyésztő tevékenység folytatása, a tradicionális 
állatfajták és géntartalékok tenyész- és haszonértékének, genetikai sokféleségének megőrzése, 
illetve növelése, az állattenyésztésben alkalmazott tenyésztési módszerek környezet-és 
természetvédelmi, állatvédelmi, közegészségügyi, piaci, valamint állategészségügyi 
követelményeknek való megfelelése, a nemzeti értéket képviselő fajták génjei, egyedei, illetve 
azok csoportjai, genetikai sokféleségük hosszú távú megőrzése érdekében az állattenyésztésről 
szóló 1993. évi CXIV. törvényben és a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának 
rendjéről szóló 93/2008. (VII. 24.) FVM rendeletben foglaltakkal összhangban segíti a korszerű, 
ökológiai szemléletű, környezetbarát és fenntartható állattenyésztéssel kapcsolatos új 
tudományos ismeretek szélesebb körben való elterjedését, eredményeinek megismerését, ehhez a 
legújabb biológiai, élettani és állattenyésztési, -tartási és takarmányozási ismereteket 
szolgáltatva, elősegítve az így elért eredmények hazai gazdálkodói gyakorlatba és oktatásba való 
beépülését. 
 
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Ellátja a hazai és nemzetközi tenyésztési-génmegőrzési és szervezési feladatokat az őshonosként 
védett magyar haszonállatfajták (kiemelten a kisállatfajták és a krajnai méh) védelme és az 
érintett hazai tenyésztő szervezetek szakmai támogatása érdekében. Ennek keretében nemzeti 
génmegőrzési és génbanki hálózatot alakít ki és koordinál, létrehozza és működteti a kapcsolódó 
országos és regionális adatbázist és informatikai hátteret. Magyar baromfi génbankot tart fenn és 
fejleszt, és más, különösen veszélyeztetett magyar haszonállatfajtákkal kapcsolatos génbanki-
génmegőrzési tevékenységet végez. A haszonállat-fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki 
tevékenységhez és kisállattenyésztéshez kapcsolódó kutatási-fejlesztési és innovációs 
tevékenységet, valamint a fajtavédelemhez, génmegőrzéshez, génbanki tevékenységhez és 
kisállattenyésztéshez kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztő tevékenységet végez. 
 
Az alaptevékenység államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 
 
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  
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 
910411 Növény- és állatkertek működtetése, a belépés és látogatás biztosítása 
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Államháztartási szakágazati besorolása:  
721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
 
11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: a költségvetési szerv szabad 
kapacitásának 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. 
 
A KÁTKI 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. 
 
12. A költségvetési szerv vezetői és kinevezésük rendje: a költségvetési szerv igazgatóját a 
vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette a további 
munkáltatói jogokat. A kinevezés öt év határozott időtartamra szól. A költségvetési szerv 
gazdasági vezetőjét az igazgató javaslatára öt év időtartamra a vidékfejlesztési miniszter nevezi 
ki és menti fel, de tekintetében a további munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. 
 
13. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: a költségvetési 
szerv dolgozói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az 
ennek végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak. A 
költségvetési szerv a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény alapján 
foglalkoztatott munkavállalót is alkalmazhat. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes 
szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. 
 
14. A költségvetési szerv közvetlen jogelődje: A költségvetési szerv az Állattenyésztési és 
Takarmányozási Kutatóintézetből (2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.) történő kiválással kerül 
létrehozásra. 
 
15. Vagyonkezelés: A KÁTKI vagyonkezelési jogosultsága jogutódként kiterjed mindazon 
ingatlanokra, melyek a jogelőd szervvel és az irányító szervvel 2010. november 2-án kelt, LIV-
71/3/2010. számú megállapodás, illetve az ÁTK és a KÁTKI közötti, 2010. november 8-án kelt 
átadás-átvételi jegyzőkönyv 4.9. pontja alapján csatolt mellékletben szerepelnek.  
 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket a költségvetési szerv Szervezeti és Működési 
Szabályzata szabályozza. 
 
Jelen Alapító Okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napján lép hatályba, és 
ezzel egyidejűleg a Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ 
2010. november 1-jén kelt, XX/1130/1/2010. számú egységes szerkezetű Alapító Okirata 
hatályát veszti. 
 
Budapest, 2011. szeptember „     „ 
 

Dr. Fazekas Sándor 
 

 


