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Alulírott ellenjegyző ügyvéd igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okirat módosítása alapján hatályos tartalomnak.
Ellenjegyzem:
Budapesten, ……………………………………..

A ZSINAT HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORI INTÉZET LÉTREHOZÁSÁRÓL
ZS. - 12/2017.05.23.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata az Elnökségi Tanács javaslata alapján 2017. május 23-i ülésén megtárgyalta és elfogadta az Országos Református Lelkipásztori Intézet létrehozásának koncepcióját, ezért az Intézetet
megalapítja, melynek egyúttal alapító okiratát is elfogadja.
Budapest, 2017. május 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Szabó István s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

___________________
AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS LELKIPÁSZTORI INTÉZET
ALAPÍTÓ OKIRATA
1.

Az intézmény neve:
Országos Református Lelkipásztori Intézet.
Az intézmény nevének hivatalos rövidítése: O.R.L.I.
Az intézmény angol neve: Institute for Ministers of the Reformed Church in Hungary

2.

Az intézmény alapítója:
Magyarországi Református Egyház Zsinata [ZS. - 12/2017.05.23. számú határozat]
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

3.

Az alapítás időpontja: 2017. május 23.

4.

Az intézmény fenntartója:
Magyarországi Református Egyház Zsinata
1146 Budapest, Abonyi u. 21.

5.

Az intézmény feladatellátási helye:
Intézmény székhelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.
Intézmény telephelye: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.

6.

Az intézmény pecsétje:
Az intézmény hivatalos pecsétjének köriratában az Országos Református Lelkipásztori Intézet felirat és az
intézmény székhelyének címe, a pecsét középén az MRE címerére utaló bárányos embléma látható.
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7.

Az intézmény típusa:
Országos feladatot ellátó lelkészi szakmai szolgáltatást nyújtó, adminisztrációs feladatokat ellátó intézmény.

8.

Az intézmény alaptevékenysége:

9.

TEÁOR-szám

Megnevezés

9491

Egyházi tevékenység

Az intézmény kiegészítő tevékenysége:
TEÁOR-szám

Megnevezés

8559

Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
Szakmai továbbképzések

7220

Társadalomtudományi, humán kutatás

5811

Könyvkiadás

5814

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5819

Egyéb kiadói tevékenység

5829

Egyéb szoftverkiadás
Szoftverkiadás
Film-, video-, televízióműsor-gyártás
Hangfelvétel készítése, kiadása

6202

Információ-technológiai szaktanácsadás

6209

Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
Információ-technológiai szolgáltatás

6399

M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

9499

Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi
tevékenység

4478

Egyéb más új áru kiskereskedelme

10. Az intézmény feladatai
1.
2.
3.

4.
5.

A lelkészek nyilvántartása az egyházkerületek által gondozott törzskönyvek (vagy elektronikus
törzskönyvek) alapján, a Nyugdíjintézet technikai számának felhasználásával.
Elektronikus rendszerben a lelkészek életpályájának és továbbképzésének nyilvántartása a hittudományi karok lelkész szakjaira felvételt nyert hallgatókat is beleértve.
Összefogja, nyilvántartja és kommunikálja a továbbképzéseket, illetve végzi a lelkészi továbbképzés során a Zsinat által akkreditált lelkész-továbbképzési kreditek nyilvántartása és egyeztetése a
kerületi törzslapi nyilvántartásokkal.
Egységes lelkipásztori vizsgához kapcsolódó adminisztratív feladtok ellátása.
Az Intézet részt vesz az önkéntes egészségügyi szűrés segítésében.
szervezés (időpontfoglalás, információk átadása),
nyilvántartás (mikor esedékes a következő),
tájékoztatás, felhívás révén.
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6.
7.
8.

Nyugdíjas lelkipásztorok segítése, adatbázis vezetése a szolgálatra vállalkozókról, az egyházi jogi
személyek számára hozzáférhető információs adatbázis működtetése.
A szakirodalom rendszerezése, hozzáférhetővé tétele (digitalizálás).
Adatszolgálatatás: egyházkerületek elnöksége felé.

11. Az intézmény működése:
Az intézmény fenntartója a Magyarországi Református Egyház Zsinata.
Az intézmény működési rendjét az SZMSZ szabályozza.
Az intézet középtávú munkaterv és éves munkaterv alapján dolgozik.
12. A feladatellátást szolgáló vagyon:
-

-

Az intézmény székhelyén és telephelyén rendelkezésére állnak a feladatok ellátásához szükséges
helyiség(ek) és tárgyi eszközök.
A fenntartási és működési költségeket az évente összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetés biztosítja.
Az intézmény a felsorolt feladati körben a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően bevételt
eredményező tevékenységet is folytathat. Az ebből a tevékenységből származó nyereséget az intézmény az alapfeladatainak ellátáshoz használja fel. A várható nyereséget az évi költségvetés tervezésénél figyelmen kívül kell hagyni.
Az intézmény működését biztosító bevételek:
zsinati támogatás, fenntartói hozzájárulás,
gyülekezeti adományok, kül- és belföldi jogi és magánszemélyek hozzájárulásai és adományai,
költségtérítések, térítési, szolgáltatási, vállalási díjak.

13. A vagyon feletti rendelkezés joga:
Az intézményt a működéséhez szükséges helyiségek esetében használati jog illeti meg. Az ingóságok
és más vagyonelemek (bútorzat, irodai és oktatási eszközök, szellemi javak, könyvek, készletek stb.) az
intézmény tulajdonában, illetve használatában állnak. Az intézmény megszűnése esetén az intézmény tulajdonában lévő vagyon a fenntartóra, a használati joggal rendelkezésre bocsátott vagyon a rendelkezésre
bocsátóra száll vissza.
Az intézmény a használati joggal rendelkezésre bocsátott vagyonelemeket nem jogosult elidegeníteni,
bérbe adni vagy megterhelni, különösen biztosítékként felhasználni.
14. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok
Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott költségvetés keretei között a Zsinati Hivatal rendjében gazdálkodik.
15. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézet élén igazgató áll, aki az intézményt képviseli.
Az igazgatót az Elnökségi Tanács és a Zsinat Teológiai és Tanulmányi Bizottsága véleményének figyelembevételével, a Zsinat Elnöksége bízza meg és menti fel.
16. A fenntartói irányítás rendje:
A fenntartói jogkörhöz tartozó jogosítványokat a Zsinat nevében a Zsinat Elnöksége az SZMSZ-ben foglaltak szerint gyakorolja.
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az intézmény szervezeti és működési szabályzata, valamint a Magyarországi Református Egyház törvényei az irányadóak.

73

REFORMÁTUS EGYHÁZ | 2017. új folyam VII. (LXIX.) 33. szám

ZÁRADÉK
Az alapító okiratot a Magyarországi Református Egyház Zsinata ZS. - 12/2017.05.23. számú határozatával
fogadta el.
Budapest, 2017. május 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Szabó István s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2017. ÉVI REFORMÁTUS PEDAGÓGUS KITÜNTETÉSEK JELÖLTJEIRŐL
ZS. - 13/2017.05.23.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a 2017. esztendőben a Makkai Sándor-díjat Nagyné Bódor Katalin
tanárnőnek, Wrábelné Hadházy Judit tanárnőnek és Dr. Kovács Irénke nyugalmazott igazgató asszonynak, az Imre
Sándor-díjat pedig Suba Lajos igazgató úrnak adományozza szakmai munkájuk és példamutató emberi-hitbeli
magatartásuk elismeréseként.
Budapest, 2017. május 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Szabó István s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA A 2017. ÉVI DIAKÓNIAI DÍJAK JELÖLTJEIRŐL
ZS. - 14/2017.05.23.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata a 2017. esztendőben a Kiss Ferenc-díjat Bogáth Istvánnak, a Juhász
Zsófia-díjat pedig Győri Zsófiának adományozza diakóniai szolgálatuk elismeréseként.
Budapest, 2017. május 23.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Szabó István s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

