
Okirat száma: 2019/7/7-2 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Hodinka Antal 
Ruszin Tudományos Intézet alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet 

1.1.2. rövidített neve: RTI 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. Ruszin nyelven: Русинськый Научно-изглядователный Інститут имени 
академика Антонія Годинкы 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat utca 85/B. 

1.3.2. telephelye: 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  4225 Debrecen, Felsőjózsai utca 11. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2016. 05. 01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Országos Ruszin Önkormányzat 

3.1.2. székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat utca 85/B. 



3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Országos Ruszin Önkormányzat 

3.2.2 székhelye: 1147 Budapest, Gyarmat utca 85/B. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Ruszin nemzetiségi feladatot ellátó tudományos 
intézmény. Tudományos és kutató tevékenység ellátása. Ruszin nyelven, illetve más 
nyelveken az adott közösség szellemi, épített és tárgyi emlékeire, hagyományaira, 
kultúrájára, történelmére, nyelvére, intézményeire, társadalmi viszonyaira vonatkozó 
adatok gyűjtése, tudományos értékű feldolgozása és közzététele a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 2. § 6. pontjának foglaltak figyelembe vételével. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
- A Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet (a továbbiakban: Intézet) tudományos és 

kutató tevékenység ellátása. 
- Ruszin nyelven, illetve más nyelveken az adott közösség szellemi, épített és tárgyi 

emlékeire, hagyományaira, kultúrájára, történelmére, nyelvére, intézményeire, 
társadalmi viszonyaira vonatkozó adatok gyűjtése, tudományos értékű feldolgozása és 
közzététele. 

- A ruszin nemzetiséghez tartozók szellemi, kulturális örökségének kulturális 
hagyományainak megőrzését, feltárását, fejlesztését, bemutatását szolgáló intézmény. 

- Az Országos Ruszin Önkormányzat intézménye, mely feladatainak folyamatos 
megvalósításával integrálja a ruszin nemzetiség közösség nyelvi, tudományos és kutatási 
irányzatait. 

- Részt vesz a ruszin nemzetiségű települések hagyományainak kutatásában. 
- Részt vesz a ruszinság szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában, 

megismertetésében, szokások gondozásában. 
- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében 

tevékenykedik. 
- Az Intézet együttműködik a hazai és más külföldi tudományos intézetekkel, kulturális 

intézményekkel, szervezetekkel, valamint a tudományos, a művelődési és kulturális élet 
egyéb szereplőivel. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás 

2 015010 
Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott 
kutatás és fejlesztés 

3 083020 Könyvkiadás 

4 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

5 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 

6 085010 
Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és 
vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés 



4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország közigazgatási 
területe. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az Intézet igazgatóját az Országos 
Ruszin Önkormányzat közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben foglaltak szerint előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott 
időtartamra bízza meg. Az Intézet igazgatója tekintetében – a felmentés esetét kivéve – az 
Országos Ruszin Önkormányzat elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat. A felmentés 
jogát az Országos Ruszin Önkormányzat közgyűlése gyakorolja. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

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

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

3 közalkalmazotti jogviszony 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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 HODINKA ANTAL RUSZIN TUDOMÁNYOS
INTÉZET 2019. június 21. napján kelt, 2019. július 01. napjától alkalmazandó 2019/7/7 okiratszámú módosító
okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2019. június 26.
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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: Csaba Károly


Egyedi azonosítója: KT88085


Beosztása: törzskönyvi referens


Szervezeti egység megnevezése: Jogi és Törzskönyvi Főosztály  


Hivatal megnevezése: Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartási Osztály


A hitelesítés időpontja: 2019.06.26 12:45:11


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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