
Okirat sz6ma : NYEA/50-1 /2023.

A NYfREGYHAZI EEYMENN

ALAP1T6 OKIRATA
- m6dositdsokkal egysdges szerkezetbe foglalval

A nemzeti fels6oktatdsr6l sz6td 2011. evi CC[V. torv6ny (Nftv.) 8. 5 (4) bekezd6se, tovdbbd a Nyiregyhfzi
Egyetemdrt Alapitviinyrdl, a Nyfregyhdzi Egyetem6rt Alapitvdny 6s a Nyfregyhiizi Egyetem rdszdre tdrtdnd
vagyonjuttat6sr6l szdld 2o21. 6vi XXl. t6rv6ny 2. 5 (1) bekezd6se, valamint krizfeladatot eildt6 kdz€rdekff
vagyonkezel6 alapitviinyokrdlszSl6 202l.evi lX. tdrv€ny 1. melldklet 20, pontja alapjrin a Nyfregyhdzi Egyetem
alapitd okiratdt a kovetkez6k szerint adom ki:

l. Az Eqvqlem neve, szdkhelve. ar_onqsitd adatai 6s telephelvei

L. Az Egvetem adatai;
H ivatalos n6v: Nylregyhdzl tgyetem
Riividftett ndv: NyE

Angol nyelvfi elnevezds: University of Nyfregyhiiza
Szdkhely:4400 Nyi'regyhiiza, Sdstdi Ut 31/8.
lnt6zm6nyi azonosit6: Fl74250
Hivatalos honlapcfm: https://nye,hu

2, Az Esvetem telephelvei:

Telephely megnevezdse Telephely cfme

1.. Nyfregyhdzi Egyetem Ta n gazdasdga 4552 Napkor, Kiill6i ilt 58.

2, Nyfregyhdzi Egyetem Tangazdasd ga 4451 Nyirtelek-Ferenctanya

Az Esvetem szdkhelven kivrjli k6gz6si helve:
- 90202 Beregszdsz, Kossuth t6r 6., Ukrajna

ll. Az, Egyelem fenntart6ia

A fenntart6,adatai:
Hivatalos ndv; Nyiregyhdzi Egyetem6rt Alapitvdny
5z6khely:4400 Nyiregyhdza, S6sr6i Ut 31/8.
Nyilviintartdsi szdm: 15-0t--0002597
K6pvisel6: A fenntart6 tcirvdnyes k6pviselet€re a kuratdrium elndke egy mdsik kuratdriumi taggal
egytittesen jogosult. A kurat6rium elnrjkdnek akad:ilyoztatdsa esetdn az iltala erre felhatatmazott
kurat6riumitag egy miisik kuratdriumi taggal egyrlttesen jogosult.

A fenntartd ioeai,6s k0telezettsdegi:

2.1, A fenntart6 gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket a hatdlyos jogszabdlyok a kcizhasznrj
szervezetk6nt m(kodd mag6n fels6oktatisi int€zm€nyek fenntart6i szSmdra biztositanak, illetve
melyeket jelen Alapit6 okirat 6s az Egvetem Szervezeti 6s Mfkoddsiszab6lyzata ekk6nt rcigzft.

2.2. A fenntart6 - a szen6tus el6zetes v€lem€nydnek ismeret6ben - fogadja el
a) az Egyetem koltsdgvetds6t;
b) az Egyetem sziimviteli rendelkez6sek alapjdn elk6szitett 6ves besziimol6jdu
c) az Egyetem vagyongazdiilkoddsi terv6t, valamint

2.

1 A mddositiisokat a jelen egysdges szerkezetbe foglalt alap(t6 okirat vastag, d6lt bet(ivet tartalmazza,
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d) az Egyetem kdzhaszntisdgi besziimol6jdt.

2.3. A fenntartd - a Szeniitus eldzetes v6lemdny6nek ismeretdben - d6nt
a) az Egyetem 6ltali gazd6lkodd szervezet alapitdsd16l, valamint ilyen gazdilkodd szervezetben

tortdnd r6szesedds szerz6s6r6l.

2.4. A fenntartd az Egyetem Szervezeti 6s Miikciddsi Szabiilyzata egys6gessr6g6t, teljess6gdt,
tdrvdnyessdgdt, hatdkonysdgnak val6 megfelel6s6gdt vizsgf [ja. Az Egyetem a Szervezeti 6s Mfik6ddsi
Szabdlyzat6t valamint annak mddositf siit a Szendtus ddntes6t6l szdmltott tizencit napon beliil kriteles
megktildeni a fenntartdnak. A fenntartd a Szervezeti 6s M(kdd6si Szabdlyzattal kapcsolatos
6szrevdteleit a megkilld6st6l szdmitott hatvan napon beliil kiizli az Egyetemmel, amely hatdriddt egy
alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbithat, Ha a fenntart6 a Szervezeti 6s Mfiktiddsi
SzabSlyzatban foglaltakkal nem 6rt egyet - megfelel6 hat6rid6 t(z6s6vel - visszakUldi azt az
Egyetemnek, kezdem6nyezve annak Stdolgoz6sdt. Az Egyetem a fenntartd felhiviisiinak, kifogiisdnak
kdteles eleget tenni. Az Egyetem fenntartd dltal kifogiisolt intdzked6se, ddntdse nem hajthatd v6gre.

2,5. A fenntart6 el6zetesen vdlemdnyezi az Egyetem intdzm6nyfejlesztdsi terv6t.

2.6. A fenntart6 az Egyetem miikdddse, gazdSlkodrisa ellen6rzdse c6ljiib6l jogosult az intdzm6ny
tanulmSnyi, gazdiilkodiisi, illetve egydb nyilvdntartdsi adataihoz vald hozziif{r$sre.

2,7. A fenntart6 gyakorolja a munkiiltatdijogokat az Egyetem rektora 6s kancelldrja felett,

lll. Az Eevetem,c6lja 6s ioedll6sa

Az Egyetem c6l szerinti kdzhasznri tevdkenysdge a nemzeti fels6oktatdsr6l szdld 2011. €vi CC|V. tcirv6ny (a

tovdbbiakban: Nftv,) 2. $ (1) 6s (3) bekezddse alapjdn oktat6si 6s tudom6nyos kutatdsi tevdkenys6g
folytatSsa, amely magdban foglalja kiildn<isen az alapk6pz6st, mesterkdpzdst ds a szakirdnyf tov6bbk€pzdst.

Az Egyetem az Nftv. 1. mell6klete alapjdn Magyarorszdg 6llamilag elismert felsdoktatiisi int6zm6nye, nem
6llamiegyetem.

Az Egyetem az Nftv. 4. S (14) bekezddse alapjdn Magyarorsziigon nyilviSntartdsba vett atapftvdny dltal
fenntartott magdn felsdoktatdsi intdzmdny.

Az Egyetem az Nftv. 5. I t1) bekezd6se szerint jogi szemdly.

Az Egyetem az Nftv.6s az egyesiil6sijogrSl, a kdzhasznil jogiilldsr6l, valamint a civil szervezetek mffkdd6s6r6l
es tdmogatiisdrdl sz6ld 2011. dvi CLXXV. tdrv6ny rendelkezdsei szerint 6s az Oktatdsi Hivatal nyilvdntarilisa
alapjiin k6zhasznd szervezetk6nt mffkddik,

lV. Az Egyetem tev€kenys6ge

Az Egyetem c6l szerinti (ktizhasznri) alaptev6kenys6ge az oktatiis 6s a tudomdnyos kutatiis.

Az Egyetem oktatdsi tevdkenysdge soriin:
2.1. Alapitd Okiratiiban meghatdrozott k6pz6si terilleten 6s k6pz6si szinten alapk6pzdst, mesterk6pzdst,

toviibbii szaklrinyri tovdbbk6pzdst folytathat magyar 6s idegen nyelven, s e kdpzdsben oklevelet
adhat ki.

2.2. AzAlapit6 Okiratban meghatiirozott k6pzdsiteriileten fels6oktatdsi szakk6pzdst folytat.
2-3. Az intezm6ny teljes idejii, rdszid6s, valamint tdvoktatds munkarendben jogosult kdpzdst folytatni.
2.4. A felsdoktatiisr6lsz6l6 2005.6vi CXXXIX. tOrvdnyben, az Nftv.-ben, a szakk6pz6s16lsz6l61993.6vi

LXXVI. tdrv6nyben, a szakk6pz6sr6t sz6l6 2011. dvi CLXXXVII. tdrvdnyben, a szakk6pz6s16l szdl6 2019.
6vi LXXX, tcirvdnyben, a ktizoktatiisrdlsz6l61993. dvi LXXIX. tcirv6nyben, a nemzeti kriznevel6sr6l sz6t6
2011. 6vi CXC. tdrv6nyben 6s a feln6ttk6pzdsr6l szdl6 2013. 6vi LXXVtl. t6rvdnyben fogtaltak szerint
r6szt vesz a kijznevel6si, tov6bbS a fels6oktatiisnak nem mindstil6 szakk6pz6si, feln6ttk6pzdsi 6s az
lgazati tdrvdnyekben meghatiirozott egy6b k€pz6sifeladatok megval6sit6sSban.



3. Az Egyetem a k6pzdshez kapcsot6dd k6pz6si terijleteken, tudomdnytenileteken alap-, atkalmazott 6s
kfs6rleti-kutatdsokat 6s fejl"esztCseket folytat, tudomdnyszervezrisi 6s technoldgiai innovdci6s fetadatokat ldt
el, valamint az oktatiist tiimogatd egy6b kutatdsokat v6gez.

Az Egyetem gondoskodik a hallgatditehetsfggondozdsrdl 6s az oktat6i, kutatdi utiinp6tliis nevel6sdr6l.

Az Egyetem alaptevdkenysdgdhez kapcsoldd6 kiegdszi't6, szofgdltatdsitev6kenys6gei (c6lszerinti, krizhasznri
tev6kenysdg) soriin:

5.1. Az Nftv.-ben foglattak alapjiin rdszt vesz az agrdrgazdasfg k6r6be tartozd feladatok elliitdsdban a
vonatkoz6 ktikin jogszabdlyok rendelkez6sei szerint.

5.2' Ktjzneveldsi int6zm6ny alapitdjakdnt 6s fenntartdjakdnt krjznevel6si feladatokat ldt €1,
peda969usk6pz6st fotytatd int6zmdnyk6nt gyakorl6 ktizneveldsi intdzmdny fenntart6ja.

5.3. A gyakorlati k6pzds c6ljdra gyakorlati k6pz6 helyet (tangazdasdgot, tanszdllod6t) biztosit, iltetve
iizemeltet.

5.4. A kdpzds cdljait szolgill6 m[iv6szeti gyakorl6helyeket (mtihelyeket) tart fenn.
5'5' A kdpzdshez kapcsoldd6 kdpzdsi terrileteken, tudomiinyteriileteken alap-, alkalmazott 6s kisErleti

kutatdsokat 6s fejlesztdseket, tudomfnyszervez6st, technoldgiai innovdci6! valamint az oktatdst
tdmogatd egy6b kutatdsokat vegez,

5-6. A nemzeti 6s az egyeteme.s kultrlra (a tudomdnyok 6s a m(ivdszetek) kdzvetft6s6vel, m(vel6s6vel 6s
fejleszt6s€vel, az anyanyelvi 6s az idegen nyelvi ismeretek fejlesztdsdvel hozziij6rul a hallgatdk
felkdszftdsdhez az 6rtelmisegi l6tre,

5.7. Az oktatSs 6s a kutat6s szinvonalas ell6tiisdhoz sztiks6ges hazai €s nemzetkcizi kapcsolatait fejleszti ds
iipolja.

5'8' Tankdnyv- 6s jegyzetkiad6st, taneszkdz-fejleszt6st vigez. tegyzet, papir-irdszer Es ajdnd1kbott
iizemeltet4se (kereskedelmi tevdkenysdg), mosodai szolgdltatdst vigez.

5'9. Az alaptevekenys6gi k6rbe tartoz6 hallgatdk rdszdre saj6t szervezetdben tank6nyv- 6s jegyzetelldtdst,
konyvtiiri 6s laborat6riumi szolgdltatdst, kofl6giumi ethelyezdst, kulturdlis 6s sportoldsi lehet6sdget
ny{t, toviibbd olyan szolgdltatdsokat, amelyek a hallgatdk beilleszked6s6t, eg6szsdges 6letvitet6t ds
egdszsdgi.i gyi el lStiisdt szol 96ljd k.

5.10. Az alkalmaziisban l6v6 munkavdllal6k ell6tdsdval kapcsolatos feladatokat v6gez, a vonatkozd
jogszabdlyok szerint.

5.11". A fels6oktatdsi int€zm6ny infrastruktrJr6j6nak fenntartdsdval 6s folyamatos fejlesztds6vel
kapcsolatban r6szben saj6t szervezet€ben, r6szben kiszervezett tev6kenysdg keret6ben [dt el
feladatokat.

5.1'2. Fetadatai teljesftdse 6rdek6ben gazdasdgi, toviibbii bels6 ellen6rzdsi feladatot elliit6 funkciondlis
szervezetiegys6get, valamint igazgatdsi, szervezdsi, mfiszakiszolgdltat6 6s miis, a mfikdd6st biztosit6
fu nkciond lis szervezeti egys6geket m (kcjdtet.

5. 13. Felveteli el6k6szit6 ta rtiisa.
5.14. A k6pz6shez kapcsol6d6 tudomdnyteriileteken kultrlramrivelds 6s fejleszt6s, m(v6szeti,

szaktandcsad6i 6s egydb tevdkenys6g.
s-75-Hotel Es kiiziissigi szdlldshely iizemeltet4se, afelsfloktatdsl intdzmflnyi infrqstrukttra szabad

kapacitdsainqk hasznositdsa (pld. tizemi Ctkeztetfls, sportlitesitminyek Es oktatdst szotg6l6
he lyis{g e k bErbeadds o sth, ).

5.1.6. K6zgyfijtem6nyitevekenys6get. illetve kdzmfivel6d6sifeladatokat ldt el.
5.17, A magyar, mint idegen nyelv k6pz6s kiilfdldi hallgat6knak.
5.18. El6k€szit6 tanulmdnyok k6pztis angol nyelven.

Az Egyetemen az alaptev6kenysdg elliitiisdn ttil k6znevelisi, nyilvdnos kdnyvtdri, krizmiivel6d6si,
kiizgyfijtemenyi, egdszs6gilgyi, agrdr- 6s uid6kfejlesztdsi, egy6b feladatok: az Egyetemen konyvt6r,
tangazdasdg mdktidik.

Az Egyetem vdllalkoziisi tevdkenysdget csak az alaptevdkenysdg6t nem veszdlyeztetve vdgezhet. A
vdllalkozisi tev€kenysdg fels6 hatdra: nem korldtozott, kiv6ve jogszabiilyban meghatiirozott mddon.



1.

V. Ar Egyetem szervezete, fenntartott int6zm6nyei

Az lgyetem fd tevdkenysdgei szerint alaptevdkenys6get elliit6, ataptev6kenys6g6hez kapcsol6dd kieg6szit6,
szofgiiltat6, valamint funkciondlis (mfikddtet6st v{gz6) szervezeti egysdgekb6l iill.
1.1'. Az oktatdsi alaptev6kenys6g elldtiisdnak itfog6 szervezeti kereteit az aldbbi szervezeti egys6gek

alkotjdk:
L.1.1. intdzetek,
L,1,.2. kozoontok.

7.2. Az Egyetemen oktatdsi, tudomiinyos kutatdsi szervezeti egys6gkdnt intdzetek, gyakorl6 dltaldnos iskola
€s gimnilzium, technol6giai- 6s tuddstranszfer kdzpont, mentdlhigidnds ds es6lyegyenl6s6gi kozpont,
valamint pedagdgusk6pz6 kiizpont mfikddik.

1.3. Az Egyetemen az alaptev6kenysdg mellett szolgdltatiisi feladatokat v6gz6 szolgilltatd szervezeti
egysdgek ls l6trehozhatdk,

L.4' Az Egyetemen feln6ttk6pz6si, informatikai, koll6giumi, kdnyvtdri, sport. gazdasiigi, igazgatdsi,
szervez6si, mfiszaki szolgdltat6 6s mds, a mf krld6st biztosit6 feladatot elldtd szolgiiltat6 6s funkcioniilis
szervezeti egysdgek mfikddnek, amelyeken keresztiil megval6sul az Egyetem m(kddtet6se.

1.5. Az Egyetem szervezeti fel6pit6s6t, tagoliisdt, vezettisi szerkezetdt, ddntdshozatali rendj6t, a vezet6i
piilydztatdsi, kivdlasztdsi eljdrds rendjdt, valamint az egyes szervezeti egys6gek feladatait, m(kriddsdt
jelen Alapit6 Okirat keretei kdztitt az Egyetem Szervezeti 6s Mfikrid6si Szabdlyzata hatdrozza rneg.

Az Egyetem fenntartott intdzm6nyei megnevez6se ds sz6khelye:
2.1. Nyiregyhiizi Egyetem Edtvds Jdzsef Gyakorl6 Altal6nos lskola ds Gimniizium (szdkhely: 4400

Nylregyhdza, Ungvdr sdtdny 12.)

3, Szeniitus
3.1. Az Egyetem vezet6 testljlete a Szeniitus. A Szendtus elndke a rektor. A Szeniitust illetik meg a

fels6oktatdsi intezm6ny Alaptdrv6nyben rtigzitett jogosultsdgai.

3.2. A SzeniStus 6sszet6tel6t, lFtrehozdsdnak szabiilyait, feladat- 6s hatdsk6r6t a Szervezeti 6s Mffkdd6si
Szabd lyzat tarta I mazza,

4, Rektor
4'L. A rektor az Egyetem elsd szimd, egyszem6lyi felel6s vezet6je 6s kdpviseldje, aki eljdr ds dcint

mindazokban az tigyekben, amelyeket jogszabdly, az Alapitd Okirat, a Szervezeti 6s Mrlik6ddsi
Szabillyzat nem utal miis szern6ly vagy testiilet hatdskdr6be,

4.2. A rektor felel6ssdggel tartozik a fenntart6nak.
4.3. A rektor felel6s az Egyetem alaptev6kenysdgdnek cdlszer( 6s eredm€nyes elldtisC6rt, az oktatds €s

tu dom6nyos kutatds fo lyamatos fejleszt6sr46rt.
4.4. A rektori tisztsdg pilydzat iltjdn tdlthet6 be.A pdlyiztatds rendjdre 6s a megbiziisra vonatkoz6 rdszletes

szabilyokat a Szervezeti 6s M(kdd6si Szab6lyzat tartalmazza. A Szendtus javaslatdnak m6rlegeldsdt
kcivetden a piilydzatot a fenntart6 i'rja ki. A Szendtus javaslatot tesz a pdlydzati kifrds tartalmdra,
elbirdlja a rektori piilydzatokat, 6s a rektorjeldltet megviilasztja, tovdbbd irtekeli a rektor vezet6i
tevdkenysdg6t, A Szendtus rektorjeldlt megviilasztdsdra iriinyul6 ddntds6nek 6rv6nyess6g6hez a
fenntartd egyet6rt6se sztiks6ges. A piilydztatds rendjdre 6s a megbizdsra vonatkozd r6szletes
szabiilyokat a Szervezeti 6s a M(krid6si Szabdlyzat tartalmazza.

4.5. A rektort a koztdrsasdgi elndk bizza meg 6s menti fel, fritritte a munkdltat6i jogokat a fenntart6
gyakorolja.

4.5. A rektor a szervezeti 6s mfkdd6siszabdlyzat szerint munkiiltat6ijogkcirt gyakorol.

5. Kancelldr I

5.1. A fenntart6 az Nftv, 94. $ (2a) bekezdds6ben meghatdrozottak szerint az Nftv. 13/A. S-ban 6s a

Szervezeti 6s Mffk6d6si Szab6lyzatban meghatiirozott fetadat- 6s hatiskdrrel kancelliri tiszts6get hoz
l6tre, A kancelliir jelen Alapftd okiratban, valamint a Szervezeti 6s Mfktid6si Szabiilvzatdban
meghatdrozott feladatai tekintetdben az Egyetem felel6s vezetdje 6s felel6ss€ggel tartozik a
fenntart6nak.

s.z. A kancdlliir az Nftv-ben, jelen A,lapit6 Okiratban ds a szervezeti 6s Miiktiddsi szab6lyzatban
meghat6rozott k6rben az Egyetem k€pvisel6je,

2.



5.3' A kancelliir felel6s a Szervezeti 6s Mfikciddsi Szab6lyzatban meghatdrozott feladatok elli{tdsidrt 6s
szervezeti egys6gek iriinyfHsddrt, 6s a Szervezeti is Mrik6ddsi Szabdlyzatban meghatiirozottak szerint
mun k6ltat6i jogkdr gVakortisidrt.

5.4. A kancellArvdgzi az Egyetem m(k6dtet6s6t.
5.5. A kancelldr a szervezet; 6s Mfikdddsi Szabdlyzatban foglaltak szerint munkdltatdi jogot gyakorol,

tovibbd megbfzza a gazdasdgi vezet6t, illetve visszavonja megbizdsiit.
5,6. A kancelldr a V.5.1.'V"5.5. pontban meghatirozott kdrben eljdr €s dcint mindazokban az rigyekben,

amelyeket jogszabdly, jeien Alapit6 okirat vagy a szervezeti 6s M(k6ddsi Szabdlyzat a hatdskrjr€be utal.
5,7, A kancelldrt a fenntarlo bizza meg, mentifel €s gyakorolja f<ik]tte a munkiiltatfijogokat.

Az Egyetemet torvdnyes k6pviselSk6nt harmadik szem6lyekkel szemben, valamint bir6s{gok ds miis
hatdsdgok el6tt a jelen Alapitd Okirat keretei kdzritt a Szervezeti 6s M(kiiddsi Szabdlyzatban meghatirozott
megosztdsban a rektor 6s/vagy a kancelldr kdpviseli.

Vl. Az Egyetem felsdoktatdsi k6pzdsi tevdkenys6ge, maximdlis hallgatdi l€tszdrn

Az Egyetem az aldbbi kdpz6si ter[.ileteken, tudomiinyteriileteken, kdpz6si szinteken folytat k6pz6st:

K6pzdsi szint
Kdpzdsi teriilet, tudomdnyteriilet,

szaKmacsoport

K6pz6s helysz[ne (sz6khely,

telephely, szdkhelyen kfvti l)

1 mesterk6pz6s
b6lcs6szettudomdny
pedag6guskdpz€s

tdrsadalomtudom6nvi
szdkhelyen, telephelyen

2. mesterk6pzds - pedag6gusk€pzds

sz6khelyen kivij ll kdpz6s

(90202 Beregszds z, Kossuth

t€r 6., ukrajna)

3. alapk6pzds

- agrdr
- b6lcs6szettudomiiny
- gazdasiigtudomdnyok
- informatika
- mdszaki
- mfiv6szetkrizvetitds
- pedag6gusk6pz6s
- sporttudom6ny
- tdrsadalomtudomiiny
* termdszettudomdny

szdkhelyen, telephelyen

+. alapkdpzds - gazdasi{gtudomdnyok
szdkhelyen kivii li kepz6s

|9A2AZ Beregszdsz, Kossuth

t6r 6., Ukrajna)

? fels6oktatiisi sza kk6pz6s

- agrdr,
- gazdasdgtudomdnyok,

- informatika,
- miiszaki,
- pedag6gusk6pzds,

- tdrsadalomtudomdnv

szdkhelyen, telephelyen

2. A felvehet6 maximdfis hallgat6i t6tszdm: 6000 f6

a

V1l. Az Egyetem kiizhaszntis6ga

Az Egyetem vdllalkozdsi tevdkenys6get csak az alaptev6kenys6g6t nem vesztllyeztetve v6gezhet.

Az Egyetem kdzvetlen politikai tevdkenysdget nem folytathat, szervezete pdrtoktdl ftiggetlen 6s azoknak
anyagi t6mogatdst nem nyiljt.

2.



4.

Az Egyetem a gazddlkoddsa sordn el6rt eredm6nydt nem osztja fe[, azt kdzhaszn0 tev6kenyseg6re fordftja.

Krizhaszn f s6gi Fehjgyel6 Bizottsdg
4.I' Az Egyetem mfik<jd6sdt 6s gazdiilkoddsdt feltigyel6, a Szendtust6l elkfilonrllt szerve a

Kdzhaszn dsiSgi Fel rjgyel6 Bizottsiig.
4.2. A Kdzhasznrlsiigi Fel0gyel6 Bizottsdg hCrom tagbdl iill, elnrik6t 6s tagjait a fenntart6 bizza meg 1
(egy) 6vig terjed6 hatiirozott id6tartamra.
4.3. A Kozhaszndsdgi Feltlgyel6 Bizottsdg tevdkenys6ge sordn az Egyetem vezet6 tiszts6gviselSitdl
jelent6st, a szervezet munkavdllal6it6l tdj6koztatSst vagy felvil6gosittist k6rhet, tovdbbd az Egyetem
k0nyveibe ds irataiba betekinthet, azokat megvizsgiilhatja.
4.4. A Krizhasznfsdgi Feliigyel6 Bizottsdg iigyrendj6t maga iitlapitja meg.

5' Az Egyetem kdzhaszn0siigiival kapcsolatos egy6b r6szletszabdlyokat a Szervezeti 6s Mffkddesi Szabdlyzat
tartalmazza.

Vll l. Osszefdrhetetlensdg

Az Egyetem, bele6rtve a Szendtus 6s a Kdzhasznd reliigyeld Bizottsig elnokeit 6s tagjait, valamint mindezek
munkavdllal6it, meg kellfeleljen a kiizfeladatotetlatd kiiz€rdek( vagyonkezeld atapitvdnyokr6lsz6ld 2021.
€vi lX, t<jrv6nyben foglalt dsszefdrhetetlensdgi szabdlyoknak,
Akivel szemben osszef6rhetetlens69 vagy annak a kockeizata vagy ldtszata fenn6ll, kriteles azt a

ddnt6shozatalt megel6z6en irisban - va1y el6re nem ldthatd kdrrjlmdnyek esetdn jegyzdkcinyvbe
rcigzftetten szdban - haladdktalanul bejelenteni. Testiileti ddnt6shozatal esetdn a testrjlet elntjke vagy tagja
a bejelentdst a testillet fel6 teszi meg, egy6b esetben a bejelent6st a munkdltatdijogok gyakorl6ja fel6 kell
megtenni. A cfmzett koteles iriisban meger6sfteni, hogy az dsszefdrhetetlensdg fenniillta meg6llapitdst
nyert-e, Amennyiben az cisszefdrhetetlens6g fenn6llta megiillapitist nyert, az 6rintett szem6ly a

dOntdshozatalban nem vehet r6szt.

lX. Zri16 rendelkezdsek

Jefen Alapit6 okiratot a fenntartd t/2021. (07.20,)sz. hat6rozatiSvatfogadta el,6s a fenntart6 k6pvisel6je
liitta el aliifrdsdval. Jelen Alapit6 okirat 2021. augusztus 1. napjf n l6p hatiilyba.
Jefen Afapitd Okiratot a fenntart6 kuratdriuma 1212022. (12.20.) sz. hatdrozat5val mddositotta, 6s a

fenntart6 kdpvisel6je ldtta el aldirdsival, Jelen - mddositdsokkal egysdges szerkezetbe foglatt - Alapft6
Okirat2022. december 20. napj;in l6p hatdtyba.
Jelen Afapitd Okiratot a fenntart6 kuratdriuma 1/2023.02.28 sz. hatdrozatdval mddosftotta, 6s a fenntartd
k6pvisel6je ldtta el aldir6srival. Jelen - mddositrisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt - Alapit6 okirat 2023.
mdrcius 1. napjfn ldp hatdlyba.

Keft: Nyiregyhiza, 2O23.6v februiir hd 28 napj6n

Nyiregyhdzi Egyetemdrt Alapitvd ny

Dr. Kovdcs Ferenc kuratdriumi tag

1.

L.
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2. sz. mell6klet: Az Egyetem rendelkez6sdre dfld ingatlanvagyon

ingatlan cime

ingatlan

helyrajzi

szf ma

vagyon feletti
rendelkez6s joga

az ingatlan funkci6ja,

c6lja

l_ 4400 Nyfregyhiiza, 56stdi rlt 31/b
r37s/2L

137s/27/A.
tulajdonjog

Hotel Sandra tfjrlsiigi

Sziill6

4400 Nyiregyhdza, S6st6i ft3L/b r37sl22 tulajdonjog Egyetem

3 4400 Nyiregyhdza, Ungvdr sdtiiny 12. 22631e4 tulajdonjog Altaldnos iskola

4 4400 Nyircgyhiiza, Rdk6czi dt 69-1, 1024178 tulajdonjog Egyetem

) 4400 Nyi'regyhdza, Kdtaji ilt 9-11. 738s/12 tulajdonjog Egyetem

b 4465 Rakamaz, Strand utca 10. 2408 tulajdonjog Uuutadputet

4461 Nyfrtelek, Ferenctanya 0138/s vagyonkezel6i jog Szdntd

I 4461 Nyirteleb Ferenctanya 0rso/2 vagyonkezel6i jog tit
q 4461 Nyirtelek, Ferenctanya 0150/4 vagyonkezel6i jog Sziint6

rU 4461. Nyirtelek, Ferenctanya 0151 vagyonkezel6i jog rJt

11 446L Nyirtelek, Ferenctanya 0152 vagyonkezel6i jog Szdnt6

12 4461 Nyfrtelek, Ferenctanya 0154 vagyonkezel6i jog Szdntd

13 4461 Nyfrtelek, Ferenctanya 0157 vagyonkezel6i jog Ut

T4 4461 Nyfrtelek, Ferenctanya 0203 vagyonkezel6i jog Szdntd

1.5 4461 Nyirtelek, Ferenctanya 0205 vagyonkezel6i jog Szdntd

lo 4552 Napkor, KSlldi rit 58. 0t7sl26 tulajdonos Major

T7 4400 Nyiregyh6za, Sdstdi tt37lb t375/3 haszndlati jog Botanikus kert

18 90202 Beregszdsz, Kossuth t6r 6., Ukrajna b6rletijog Oktatdsi 6oiilet


