
Okirat száma: 66/2021/JIF 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az 
Állatorvostudományi Kutatóintézet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Állatorvostudományi Kutatóintézet 

1.1.2. rövidített neve: ÁTKI 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Veterinary Medical Research Institute 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 21. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2021. április 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Agrártudományi Kutatóközpont 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 

3.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Piarista utca 4. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

Az ÁTKI a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. 
törvényben megjelölt közfeladatokat látja el központi költségvetési szervként, a jelen 
alapító okiratban meghatározott és részletezett körben. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 721900 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A kutatóintézet tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott 
kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az állatorvos-tudományok területén, 
valamint részt vegyen tudományos és szakmai ismeretek átadásában a társadalom 
részére. 

4.3.2. Az ÁTKI a kutatási alaptevékenység körében kiemelten foglalkozik a következő 
kutatási feladatokkal: 
– a háziasított és a vadon élő állatok fertőző eredetű (vírusos, baktériumos és 

parazitás) betegségeinek és ezek kórokozóinak tanulmányozása, az Egy 
Egészség (One Health) szemlélet figyelembevételével; 

– állatbetegségek elleni védekezést, az állatorvosi gyakorlat munkáját segítő és 
az élelmiszerlánc-biztonságot szolgáló diagnosztikai és vakcinázási módszerek 
fejlesztése, ezzel kapcsolatos környezetvédelmi, fenntarthatósági, molekuláris-
biológiai, biotechnológiai, immunológiai, kórtani és kockázatelemzési 
kutatások végzése; 

– közegészségügyi szempontból jelentős, állatról emberre terjedő fertőző 
betegségek (zoonózisok) kórokozóinak és állat-rezervoárjainak, a fertőzési 
kockázat csökkentési és megelőzési lehetőségeinek kutatása; 

– vektor által közvetített kórokozók (esetleg a klímaváltozással kapcsolatos) 
felbukkanásának és újra-jelentkezésének monitorozása, beleértve a 
klímaváltozás hatásainak vizsgálatát;  

– új kórokozók felismerése, kimutatása és jellemzése; 
– az állatorvos-tudományi eredmények gyakorlati alkalmazásának kidolgozása, 

részvétel a fertőző betegségek elleni országos védekezési programokban; 
– az eredmények átadása a tudományos és szakmai közösség, valamint a 

társadalom egésze számára. 

4.3.3. Az ÁTKI kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatok: 
– kutatási alaptevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és 

ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg; 
– segíti a tudomány magyar nyelven való művelését; 
– együttműködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, velük közös 

kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos 
intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elősegíti az állatorvos-
tudományi kutatások jelenlétét a nemzetközi tudományos életben; 

– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez; 
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és 

gazdasági hasznosítását; 
– a felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, 

közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el; 
– tudománykommunikációs feladatokat lát el; 
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– ingatlan bérbeadást folytat; 
– műszaki vizsgálatokkal, elemzésekkel kapcsolatos feladatokat lát el, 
– segíti a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlődését;  
– a használatában lévő ingatlanokat nyilvántartja, ellátja azok üzemeltetési, 

fenntartási feladatait;  
– kutatási infrastruktúrát működtet és tart fenn, kutatási eszközöket és 

anyagokat szerez be.      

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 014020 Biotechnológiai alapkutatás 

2 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

3 041170 Műszaki vizsgálat, elemzés 

4 042180 Állat-egészségügy 

5 049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció 

6 055010 
Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás 
és fejlesztés 

7 075010 
Egészségüggyel kapcsolatos alkalmazott kutatás és 
fejlesztés 

8 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

9 083020 Könyvkiadás 

10 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

11 094210 Felsőfokú oktatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatok 33%-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az ÁTKI egyszemélyi vezetés alatt áll, tevékenységét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvény alapján vezető állású munkavállalóként az igazgató irányítja. 

Az igazgatót − pályázat útján − az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságának Irányító 
Testülete választja meg legfeljebb öt évre, a munkáltatói jogokat az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat Titkárságának elnöke gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 
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1 munkaviszony 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 
szóló 2014. évi LXXVI. törvény  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2021. április 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint 

P.H. 

Dr. Maróth Miklós 
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 

 Titkárságának elnöke 
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