
 

Okirat száma: 01/2021- 490650 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Fővárosi Állat- és 
Növénykert alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Fővárosi Állat- és Növénykert 

1.1.2. rövidített neve: Budapesti Állatkert  

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. angol nyelven: Budapest Zoo and Botanical Garden 

1.2.2. német nyelven: Zoologischer und Botanischer Garten der Hauptstadt Budapest 

1.2.3. francia nyelven: Jarden Zoologique et Botanique de la Capitale du Budapest 

1.2.4. orosz nyelven: Zoologicseszkij i Botanyicseszkij Szad Goroda Budapesta 

1.2.5. egyéb megnevezés: Budapest Zoo 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. 

1.3.2. telephelye(i): 

 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  1146 Budapest, Hungária körút 219-221. 

2  1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. 

3 Kisállatkert Budapest XIII. kerület, Margitsziget  

4  1146 Budapest, Varannó utca 2-4.  

5 
 1146 Budapest XIV. kerület, belterület 

29737/1 hrsz. 

6 
 1146 Budapest XIV. kerület, belterület 

29834/18 hrsz. 

7 
 1146 Budapest XIV. kerület, belterület 

29834/20 hrsz. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.1.1. megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata   

2.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.  

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Budapest Főváros Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata   

3.2.2. székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
 
    Állat- és növénykerti szolgáltatás 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910400 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
Az intézmény létesítését és működését a Magyar Királyi Helytartótanács a 28.730/1864-
es számon, Pest Szabad Királyi Városa pedig a 8372/1864. IV.l8. számon engedélyezte az 
1864-ben, mint „Állatkerti Részvénytársulat”. A részvénytársulat 1865. augusztus 22-én 
kelt alapszabályát a Magyar Királyi Helytartótanács 75261/1865. számon helybenhagyta, 
melyek szerint „A pesti állatkertet létesítő társulat czélja bel- és külföldi élő és lehetőleg 
természetszerű feltételek mellett tartandó állatoknak folyamatosan tökéletesítendő 
gyűjteménye által a természettudományok iránti érdeket ébreszteni és terjeszteni, 
külföldi hasznos állatok meghonosítása által a közgazdászatot emelni, tudományos 
észleletek tételére, valamint művészeti tanulmányokra alkalmat nyújtani, és 
egyszersmind vendéglő s koronkinti zene hozzájárultával a közönségnek kellemes 
mulatóhelyet szerezni…” 
Az intézmény működését 1866. augusztus 9-én kezdte meg. 
Az „Állatkerti Részvénytársulat” 1872-ben átalakult „Állat- és Növényhonosító 
Társasággá”, amely társaság 1907. február 23-án a belügyminiszter 613/V. számú 
rendelete alapján oszlott fel. Az Állatkert tulajdonosa 1907-től Budapest Székesfőváros 
lett.  
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Bemutatja a közönségnek a természet sokféleségét és a megmaradását fenyegető 
veszélyeket, elősegíti azt, hogy élőlény-társaikkal kapcsolatba juthassanak és 
megszeressék a változatosságot, legyen az akár biológiai, akár másféle. 
 
Szerepet vállal a természetet védő közösség munkájában a veszélyeztetett állatok, 
növények és élőhelyek megmentése, továbbá az élővilág tudományos megismerése 
érdekében. 
 
Lehetőséget ad a kellemes pihenésre és családi szórakozásra, a világ egyik kiemelkedő 
műemlék állatkertjeként őrzi és gyarapítja a történelmi örökségét. 
 
- Terjeszti az ökológiai kultúrát, a korszerű természetszemléletet. Sajátos eszközökkel 

bemutatja az élővilág sokszínűségét; részt vesz az élővilág változékonyságának 
természethű bemutatásával a közművelődésben és a közoktatásban tartalmas 
ismeretekkel szolgál látogatóinak, különösképpen a gyermekes családoknak, a 
közoktatási intézményeknek és a pedagógusoknak. 
 

- Közreműködik a fővárosi közönség, valamint a fővárosi, vidéki és külföldi vendégek 
igényes rekreációjának és kulturált szórakoztatásának biztosításában, a főváros 
turisztikai vonzerejének növelésében. Nyilvános pihenőparkként is szolgálja 
látogatóit, szórakozási lehetőséget ad, illetve megőrzi és gazdagítja a főváros egyik 
fontos idegenforgalmi látványosságát, a műemlék-értékű építészeti együttest és a 
korabeli tárgyi kultúra egyéb történeti értékeit. 

- Aktív szerepet vállal természetvédelmi és tudományos feladatok megoldásában. Részt 
vesz olyan, természetvédelmi szempontból fontos, ritka, védett vagy veszélyeztetett 
fajok tartásában és szaporításában, amelyeknek természetes élőhelyükön időlegesen 
vagy véglegesen nincs lehetőségük a fennmaradásra. 
 

- Népszerűsíti, saját eszközeivel is segíti, programokat indít és működtet az élőhelyek 
megőrzésére. Hozzájárul az élővilág tudományos megismeréséhez, támogatja 
elsősorban a biológiai, állategészségügyi, agronómiai és természetvédelmi 
tudományos kutatásokat, a felsőoktatási és továbbképzési formákat a fenti célok 
szolgálata érdekében. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

2 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 

feladatok 

3 
013360  

 
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 
egyéb szolgáltatások  

4 014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás 

5 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások 

6 042180 Állat-egészségügy 

7 042220 Erdőgazdálkodás 

8 042320 Vadgazdálkodás 
9 042360 Halászat, haltenyésztés 

10 
054020 Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, 

megőrzése és fenntartása 

11 066010 Zöldterület-kezelés 

12 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
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13 082020 Színházak tevékenysége 

14 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 
15 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
16 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
17 082044 Könyvtári szolgáltatások 
18 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
19 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
20 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 
21 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

22 
082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és 

megóvása 
23 082080 Növény- és állatkertek működtetése és megőrzése 
24 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

25 
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 

gondozása 
26 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
27 083020 Könyvkiadás 
28 083030 Egyéb kiadói tevékenység 
29 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás 
30 093010 Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések 
31 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 
32 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 
33 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Budapest főváros 

4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 

 
A vállalkozási tevékenységből származó bevétel a költségvetés módosított kiadási 
előirányzataihoz viszonyítva 30 %-os mértéket érhet el. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 
(főigazgatóját) magasabb vezetői beosztására Budapest Főváros Közgyűlése nyilvános 
pályázat útján határozott időre, legfeljebb 5 évre bízza meg. A költségvetési szerv vezetője 
magasabb vezetői beosztásra történő megbízása mellett határozatlan idejű közalkalmazotti 
kinevezéssel rendelkezik a költségvetési szervnél. Foglalkoztatási jogviszonyára a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szabályait kell alkalmazni. Az 
intézmény vezetője feletti egyéb munkáltatói jogokat a Főpolgármester gyakorolja.   

 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 

3 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény   
 



ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján  a  Magyar  Államkincstár  nevében  igazolom,  hogy  jelen  alapító  okirat  módosításokkal  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a FŐVÁROSI ÁLLAT-  ÉS NÖVÉNYKERT 2021.
december 22. napján kelt, 2021. december 23. napjától alkalmazandó 01/2021-490650-M okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2021. december 23.
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Kánya Lászlóné


Egyedi azonosítója: KT01224


Beosztása: osztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Államháztartási Iroda


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság


A hitelesítés időpontja: 2021.12.23 09:20:42


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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