Mag,lar Tudományos Akadémia Agrórtudomónyi Kutatókozpont

Tisztelt Partnerünk!
Tájékoztatjuk, hogy az akadémiai intézményreform keretében az MTA Közgyűlésének 201 1.
december 5-i hatétrozata alapján 2012. január l-jén megalakult az MTA Agrártudományi
Kutatóközpont (MTA ATK). Ennek során az tr,lTA Állatorvos-tudományi Kutatőintézet, az
MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, valamint az MTA Ta|ajtani és Agrokémiai Kutatóintézet
beolvadt az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetbe, és mint önálló költségvetési szerv megszűnt.

Az MTA

Agrártudományi Kutatóközpont (www.agrar.mta.hu) székhelye Martonvásár 2462
Brunszvik u. 2., ahol a Mezógazdasági lntézet is található. A Kutatóközpontot alkotó többi
intézet a, Allatorvos-tudományi |ntézet (1143 Budapest, Hungária krt. 2l')' a Növényvédelmi
Intézet (1022 Budapest, Herman ottó út 15., 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.),
valamint a Talajtani és Agrokémiai lntézet (1022 Budapest, Herman ottó út 15.). Ez utóbbi
telephelyei Örbottyánban (2162 Kvassay telep) és Sárhatvanban (7OI9 Ötvenkilencpuszta)
működnek tovább. Az inÍézetekcímei megfelelnek a számlázási címnek is.

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont megbízott foigazgatőja Bedő Zoltán (+36-22-569570,
bedo.zoltan@agrar.mta.hu), aki egyben aMezőgazdasági Intézetigazgatői feladatait is ellátja.
A Kutatóközpont Gazdasági Igazgatősága azMTA Agrártudományi Kutatóközpont székhelyén,
Martonvásáron található. Megbízott gazdasági igazgatő dr. Gaál Ágnes (+36-22-569570,
gaal. agnes @agrar.mta.hu)

Az Állatorvos-tudományi

Intézet igazgatőt teendőinek el|átására Magyar Tibor (+36-|-4674060, magyar.tibor@agrar.mta.hu) kapott megbizást. A Növényvédelmi Intézet igazgatója Kiss
Levente (+36-1-487752I, kiss.levente@agrar.mta.hu), aki egyben a fóigazgatót is helyettesíti
annak távollétében.A Talajtani és Agrokémiai IntézetigazgatőjaAnton Attila (+36-I-2122265,
anton.atti la@agrar.mta.hu).

A jogutód kutatóközpont alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztési tevékenységet
végez, részt válrlal a szakmai és tudományos ismeretek terjesztésében mind az oktatás, mind a
mezógazdaság területén, és együttműködik társadalmunk minden szervezetével, amely
tevékenységévelhozzájárul az agrárgazdaság, az élelmiszeripar, a vidékfejlesztés, a
környezetvéde1em fenntartható fej lődéséhez.
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