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A KiiZponti ÉlelmiszeI-tudományi KutatóintéZet

\LAPiTÓ oKtRATA

AZ ál1amháztaftáslói szó1ó i992. évi XXXVIII. törvény 88' $ [2) bekezdésében. azál'"nhánana. rnüköJe'i 13ld:éröl .zo]ó ]02 20o,l 
'íXIl 

ó / Ko.r.' ,"n,r;l;io;;
foglaltakat figye]€mbe véve - az államhaztarlaseft felelos minisztcnel e!:yetéftésben aKózponti Elelmiszer-tudományi Kutatóinlezet aLap]to okjratat a kölieikezők szerirrt
adom ki:

1. A.költségvetési szerv neYe: KöZponti Éle1niszel-tudományi KutatóintéZet
A költsógvetési szerv rövidített neve: KÉKI
A költségvetési szerY neYe és rövidített neve angolull Central Fooi] Research
Institute (CFRI)

2' A kölhégvetési szerv széklrelye és levelezési címe: 1022 Budapest, Herman ottó
út 15'

3. A Központi Életmiszer-tudományi KutatóintózeÍ létrehozásáról rende]kezőjogszatlály:
Az é1elrnezésügyi miniszter 415030/1959' számú hatáÍozata

,{',l KöZponti Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet köZfeladatai:
Nemzetközileg elismert, eledményeS alapoZó kutatáSok es h]tatásfellesztés
végzése: regíonális Lutatási infrastrultürá üzemeltetese és rqr.s.ilr'e, rpe.iali,
szaktudás biztosítása] IéSzvétel a hazai ipar, mezögazda"ag és tomie.etveoelen
tnnor acios leladatainak megoldá,aban: ieszl elel nl. .urop'ui *i.'.]i'_-
kele1proglamokban: részvétel a nemzetközJ tudornanyos ,szew.'"i"l *u.r.u:auun'részvétel a fiatal kutatók képzésében: res'' erel a graáuáiis e' oo_'"üuáuurookatásban: szakmaí elemzések' áJlasfoglalások készit.r. 

" 
tuÁuáu'r''-' tormányzati

döntéshoZatal sZámáIa'

5' A Központi Élelmiszer-tudományi KutatóintéZet működési köre: olszágos



6. A Közpouü Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet irányítását ellátó szerv neve és

székhelye:
Viriékfe1lesztési Minisztérium, 1055 Budapest Kossut]r Lajos tér l l '

7. A költségvetés' szerv gazdá}kodási jogköre:
önállóan múködő és gazdálkodó

8. A KöZponti Élelmiszer-tudományi Kütatóintézet működéséuek rendje:
A KÉKI szervezeti és működéSi rendjére. valamint a mmkáltatói jogok

g1'akorlására vonatkozó szabályokat a Íőigazgató által elkészített éS a
vidékfejlesztési miniszteI á1tal jóváhas/ott Szervezeti és Müködési Szabályzat
tarÍalmazza '

q. '4 köllrég\etési szerv telephelyei:

- Budapest
1 1 L i Budapest' Budafoki út 59' sz'

10. A Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet vezetőinek kinevezési rendje,
valamint a kitrevezés időtaltama:
A Központi Éielmiszel-tudományi Kutatóintézet fóigazgatóját a vidékfejlesztési
miniszter nevezi ki és menti fel. A kinevezés öt év határozott időtartamra szól' A
főigazgató felett a munkáltalói jogokat a miniszter gyakor'olja.

A KEKI gazdasági vezetőiét a főigazgató javasiatára a vidékfejlesaési miniszter
nevezi ki és menti fel, a további munkáltatói jogokat a főigazgató g1'akorolja
felette' A kinevezés öt é\' hatáIozott időtartamla szól'

11. A Központi Élelmiszer-tudománvi Kutatóintézet foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási j og""isZonya:

A KEKi dolgozólnak munkaviszonyára a közalkalnazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXX I. töNén]', aZ e törvény véglehajtáSára kiadott 84i2011. (v'26')
Korm. Iendelet, valamint a Munka Tirvénykönyvéről szóló i992' évi XXI1'
tö$'ény vonatkozó rendelkezéseit kell alkaimazni' A KÉKT dolgozói felett a
munkáltatói jogokat a lőigazgató glakorolja'

12. A Központi Élelmiszer-tudományi KutatóintéZ€t alaptevékenysége:
A KEKI alapfeiadatainak megfelelően, az é]elmiszer-tudonany tefti1etén végez
alap_ (alapozó)' alkalmazott és adaptációs kutatásokat, r'alamint kísérieti
ÍejlesZtéseket. A kutatási fóirányok a korszerú élelmiszer'elóállítás és tbgvasztás
tudományos megalapoZáSát célozzák, kii1önöS tekintette1 aZ éielmísze1.-biztonság es
az egészséges táplálkozás téaaterületeke' a GMo lratásv1zsgálatÍa' a Szem1aladék
vizsgálatra éleimiszerben és ehlrez ana1itikai rnódszerek fejlesztésé,re' az
adalékanyagok helyettesítéséIe az élelmiszeriparban. a hag-vományos_ és
ökotelmékek tápér1ékének vizsgálatám, a hagyományos és népi táplálkozás, a
kéznúves é1einiszerek vizsgálatára. az é1elmiszer-feldo1gozással. köZétkeztetéSsel,
reni1églátással kapcsolatos új tec1mo1ógiák táplálkozás-biológia1 hatásainak



vizsgálatáIa. eien]zésére. mikobio1ógiai élelniszerbi*orrság' e]tafthatóság
kérdésejre, valamlnt a családi- és kisr'álialkozások élelrniszer-feldo1gozási
technoiógiáinak vizsgálatfua' szaktanácsadásra. a kömyezetkímélő és
enelgiatakalékos technológiák, élelmiszeripari kömyezetvédelem éS a fogyasztók
egészségvédelmének kérdéseire' élelmiszeripari szem1'víz-. és hutladékkezelés
vizsgáiatára, továbbá a magyal nernzeti é1elmisZeI_biztonsági stratégiával és
programnal kapcsolatos ta$adalmi, gazdasági elenYéSekle. a Magyar
Elelmiszerkönyv elóírásai kidolgozásához. módosí1ásához szükséges háttél
l'izsgálatok, elemzések e1végzésére' Hatósági élelmiszer-ellenőrzést és a
minőségbiztosítáSt segítő analitikaj nródszerek kilejlesztése és anaLitikai mérések
végzése. KözrernÍiködés üj techno1ógiák ipari bev€zetéSében éS
te1rnék1ElesztéSbe1r' Részvéte1 az é1elnriszer-tudonányi közép_ és lelsőfokú
olíatáSba1']' Fonto.s feladata a KEKI-nek a l3kossag tozési kultürájalak éS a
táplálkozással kapcsolatos iSmeleteinek bővítéSe és a tudatos vásáriór'á nevelés.

Á költségvetési szerv államháztartási szakágazat szerinti besorolása:

72 ] 900 Eg,,éb tefmészettudoll1álT,i. míiszaki kutatás' lej lesztés

A1aptevékenységek besoro1ása:

7 2 1 9 3 1 Ágtártudományi alapkttatás
72 1932 Agrártudonányi dlkalmazaÍt kutatás
72193 3 Agrártudományí kísérleti fejlesztés
72 I } 22 Környezeti, ipari biotechnológiaí alkalmalotÍ klltatas
7 2 ] ] 2 3 Könyezeti' iparí biatechl1ológiai kísérleti |bi iesztés
7 2 1 } j 2 Mezőgazdasági bíotechnalógiai alkalmazotÍ kLidtá|
7 2 ] 9 5 2 Kéníaí alL"alnazott kutatás
722al2 G azdas ágttLdomanyi alkalmazott knatós
7 2 2 0 Í 8 S:ociológi.!í aLkalfuazott kuíalás
749040 K - F leyékenységekhez kapcsolódó inttot,ác'tó
74905a M'n's' egyéb szakmai. tudomónyos' uűszaki tevékenyst.g
854221 Alapképzés
8512 22 Mesterképzés
8 54223 Doktori képzes

13. A Központi ÉlelmisZer_tudományi KutatóintéZet vállalkozási tevékenysége:
A KÉKl szabad kapacitásainak hasznositása érdekében, aZ ,{ht' 92' $ ( l ) bekezdés
b) ponqában fog1a]tak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nen viszélyezteti azalapító okiratban meghatáIozott alaptevékenységét és ebbőI lakadó
köteleZettségeinek teljesítését'

A KÉKl válialkozási tevékenységéből szárnazó éves bevelel uem haladharja üeg a
költség\'etési SzeN öSszkiadáSainak 20 %_át'
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Avál1alkozásbólSzármazóbevételeketésavá1la1kozásitevékenységkiadáSaitaZ
aiaptevékenységektől elkti]önítetten kell mepÍerrezni, nyi1vántanani és elszámolni'

14. A költségletési szerv főigazgatójátrak beszámolási kötelezettsége: 
.

A főigaJgató a költségvetéii SZery műkijdéséIől és gazdálkodásáról szükség

szerini dJlegalább évente egyszer beszámol a vidékfej1esztési miniszternek'

15. Vatvonkezelés:
,r iárponn Éleimlszer-fudomanyi Kutatóintézet kezeli a feladatainak ellátásához

szukséges, a N4agyar Atlam tulajdonát képezó ingatlan és- ingó vaglont'.-A

vag1'on'kezelői jogosultságot a Magar Nemzeti vaglonkezelo -Zn' 
és a KEKI

roiltti 
"a_gr-onrézelői 

szerződés lögzltl' A KEKI a rendelkezésére á11ó

vag}'ontárgyakka1 feladataj el1átása éIdekében önállóan gazdálkodik'

A tön ényi rendelkezéseknek megt'ele]oen a KöZponh EIelmiszer-fudomáir'vi

Kutatóintéiet a1apító okírata 4.,9., és 12' pontjának módosulása 201 L jít1ius 1_jén lép

hatál'Yba'

]elen A]apító okiÍat a törzsköny'r'i nyi1vánÍafiásba töIténő bejeg'vzés napján iép hatályba'

ezzel egyidejű1eg a köitségvetéSi szer'v 2010' nQvembel 22' napján ke]t'

xxi l 130/] 8/2o l0. számú egységes szerkezetű Alapító okirala hatályát vesztj'

Budapest, 2011 . al!!-L:]4 ,,i 
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azekas Sóru\or


