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FÖLDMÜVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTÉRIUM
1860 Budapest,Pf. 1.
Tel: 301-4000Fax: 302-0408

68615/3/2004

ALAPÍTÓ OKIRAT

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 88. és 90. §-ában, valamint a
217/1998. (XII.30.) számú Korm. rendelet és a 50/2000. (VIII.4.) FVM rendelet alapján,
figyelemmel a földmûvelésügyi miniszternek 57.286/1993. számú és azt módosító
70.756/2000. határozataiban foglaltakra, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet alapító
okiratát -a pénzügyminiszterrel egyeztetve -az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A költségvetésiszerv neve: Halászatiés ÖntözésiKutatóintézet
A költségvetési szerv neve angolul: ResearchInstitute for Fisheries,Aquacultureand
Irrigation
A költségvetési szerv rövidített neve (magyarul ésangolul): HAKI
A költségvetési szerv székhelyeéscíme: 5540 SzarvasAnna -liget 8.
A költségvetési szervfelügyelete: a HAKI felügyeletéta földmûvelésügyiés
vidékfejlesztésiminiszterlátja el.
4. Az alapító jogokat gyakorló: földmûvelésügyiés vidékfejlesztésiminiszter
5. Az intézmény alapításának idõpontja: 2000. július 1

6. Az intézmény mûködésénekidõtartama: határozatlanidejû
Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóangazdálkodóközponti költségvetési
szerv
8. Szervezeti egységei: Az intézet szervezeti egységeit a hatályos Szervezeti és Mûködési
Szabályzat Catovábbiakban: SZMSZ) tartalmazza. A szervezeti egységeknek önálló
gazdálkodási jogkörük nincs.
9. Az intézmény mûködésének rendje: a HAKI egyes feladatait szervezeti egységei útján
látja el, szervezeti felépítését az SZMSZ tartalmazza.
10. Az intézmény fõigazgatójának, gazdasági vezetõjének kinevezése és felmentési
rendje:
-a fõigazgatót a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter pályázat útján ötévi
idõtartamra nevezi ki és gyakorolja felette a munkáli~tói jogokat.

73.10.

-a gazdasági vezetõt a fóldmüvelésûgyi és vidékfejlesztési miniszter pályázat útján
határozatlan idõtartamra, az intézmény vezetõjének javaslatára nevezi ki és az intézmény
vezetõje gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.
11. Az intézmény dolgozóinak jogállása: a HAKIalkalmazottainak
jogviszonya
közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a
Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 49/1993. (II.
26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A HAKI közalkalmazottai felett a
munkáltatói jogokat a fõigazgató gyakorolja.
12. Az intézmény szakágazati, ~zakfeladati besorolási száma: a HAKI szakágazati
besorolási száma:731000, a HAKI szakfeladat besorolási száma: 731036

13. Az intézményalaptevékenysége,vállalkozási tevékenysége( a tevékenységre
vonatkozó SZJ számok megjelölésével):
aj Alaptevékenység
Természettudományikutatás, fejlesztés
73.10.12Biológiai kutatás, fejlesztés
Halgenetikai, hal táplálkozásélettani, halkórtani, hal immunológiai, vízökológiai és
növényélettani kutatások; halnemesítés, fajtajavítás és teljesítmény-vizsgálat; hal
génbankok kialakítása és fenntartása.

73.10.14Agrártudományikutatás,fejlesztés
Természetes vízi halászati kutatások; tavi és medencés haltermelési technológiák,
valamint rizstennesztési és öntözéses növénytennesztési technológiák fejlesztése;
öntözõvíz minõsítés;vízi erõforrások integrált hasznosítása;rizsnemesítés,fajtafenntartás,
elit vetõmagelõálIítás.
73.10.16 Egyéb természettudományi kuta~~s
Vízi és agrár-környezetgazdálkodási kutatások; a növény-talaj-talajvíz rendszer
anyagforgalmának, a növényi tápanyagok felvehetõségének és toxikus elemek
környezetben történõ akkurnulációjának vizsgálata; a környezet terhelését csökkentõ
eljárások kidolgozása.
01.41.11 Növénytermelési szolgáltatás

Halgazdálkodás
Halászat

05.02

Haltenyésztés

22.13
Idõszaki kiadványok kiadása
A szakterület eredményeinek intézeti kiadványokban történõ megjelentetése, intézeti
információs brossúrák kiadása.
70.20
Ingatlan bérbeadása,üzemeltetése
71.3
Gépekkölcsönzése
Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, és e célra csak részben lekötött
személyi és anyagi kapacitás fokozott kihasználása érdekében az idõlegesen nélkülözhetõ

-.

92.51.11
41

vagyontárgyak (épület, halastó, szántóföld, gazdasági létesítmény, mezõgazdasági és egyéb
gép, berendezés)bérbeadása.
72.30
Adatfeldolgozás
72.40
Adatbázis-szolgáltatás
Halászati Adattár, Mezõgazdasági Vízgazdálkodási Adattár és egyéb halászati és
vízgazdálkodási adattárak kialakítása és mûködtetése.

74.20

Mérnöki tevékenység,tanácsadás

Térség- és vidékfejlesztési program'ok kidolgozása, tanulmányok és technológiai tervek
készítése, szaktanácsadás, bemutató és referencia tevékenység végzése, szakértõi munka
hazai és nemzetközi fejlesztési programok elõkészítése és végrehajtása során.
74.30
Mûszaki vizsgálat, elemzés
Anyag- és termékvizsgálat, környezetvédelmi mérések, összetétel-vizsgálatok, a minöség
és a megbízhatóság vizsgálata, különféle anyagok kémiai és biológiai tulajdonságainak
vizsgálata, elemzése, környezeti elemek vizsgálata, egyéb mûszaki, tudományos jellegû
vizsgálatok.

80.42 Máshova nem sorolt felnõtt- és egyéboktatás
Részvétel a szakirányú közép- és felsõfokú oktatásban, valamint posztgraduális
képzésben,hazai és nemzetközi szakmaitovábbképzõtanfolyamok, szakmairendezvények
szervezéseés lebonyolítása.
Könyvtári szolgáltatás
Az intézeti szakkönyvtár kölcsönzési, könyvtárközi, valamint egyéb dokumentációsés
információs szolgáltatásai.
hj Vállalkozási tevékenység
V állalkozásnak minõsül az intézet minden olyan tevékenysége, amely az alapfeladatok
között meghatározottaktól eltér és rendszeres bevételt jelent. A vállalkozási tevékenységbõl
származó bevétel az intézet költ.c:é~,;'etésben
jóváhagyott összkiadási elõirányzat 30%-át
érheti el.

14. A HAKI tevékenységi körei a gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendszere (TEÁOR) szerint:
Ol.

Növénytermelési szolgáltatás

05.05.05.
O
Halászat, halgazdálkodás
Halászat
02
Halgazdálkodás
22. 1320 Idõszaki kiadvány kiadása
70.
Ingatlan bérbeadása,üzemeltetése
71. 3
Egyéb gép kölcsönzése
72.3040 Adatfeldolgozás
72.73. Adatbankitevékenység
102030
4251
Tennészettudományi,
mûszaki kutatás, fejlesztés
74.
Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.
Mûszaki vizsgálat, elemzés
80.92. Felnõtt- és egyéb oktatás
Könyvtári, levéltári tevékenység
Ol

Az alapító okirat 12-14 pontjain~l hivatkozott. szakágazati, szakfeladati besorolás,
Szolgáltatások Jegyzéke illetve TEAOR számok azok változásai esetén értelemszerûen
megváltoznak az alapító okirat külön módosítása nélkül.
15.
A HAKI fõigazgatójának beszámolási kötelezettsége: a fõigazgató a HAKI
mûködésérõl és gazdálkodásáról szükség szerint, de legalább évente egyszer beszámol a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak.
16.
A HAKI tevékenységének ellenörzése:J HA KI mûködését a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium ellenõrzi. Ez az ~llenõrzés nem érinti a más erre jogosult
szervek ellenõrzési jogát.
17.
Az intézmény kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam
tulajdonát képezõ ingatlan és ingó vagyont. A vagyonkezelöi jogosultságot a Kincstári
Vagyoni Igazgatóság és az intézmény közötti vagyonkezelöi szerzõdés rögzíti.
18. A HAKI jogutódlás folytán alapítói jogkört gyakorol az 1997. június l-i hatállyal, az
Öntözési Kutatóintézet által alapított Mezõgazdasági Kutató-Fejlesztõ Közhasznú Társaság
felett, melynek tevékenységi körét a 45.838/2/1997. sz. alapító okirat határozza meg.

Ez az alapító okirat a kihirdetés napján lép hatályba.
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Dr. Németh Imre

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

