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pi*Yitztrtl FELHiYAS

A Nyiregyh A,ziqgyetemen az intlzmeny strat6giai dont6seinek megalapozas^,valamint a gazd6kod6si

kenys6glakmai'llmog at6sa 6s ellen6rz6se c6\6b6lkonziszt6rium mfikodik.

A Nyiregyhgzi Egyetem vezet6 se phlyhzati felhivist tesz k6zz61 f6 konziszt6riumi tagjeltilt tiszt-

s6g betiilt6s6te vonatkozban-

A konziszt6rium deleg6ytagaita miniszter bnza meg.A deleg6lt tagrnegbizatilsa2027.07.37. napi6tgsz6l'

A konziszt6rium deleg6lttagszitev6kenys6giik6rt dtiazilsta nem iogosultak.

A konziszt6riumi tags6g megszfinik a megbizztis lei6rtival, a tag hal6l6val, lemond6s6val, illetve

visszahiv6s 6val. A -iiirri", jolosult a deleg6it tagot - a visszahiv6s ok6nak megjelol6s6vel - visszahivni'

A lemond6s elfogad6sa, illetve ivrsszahiv6s a miniszter hat6skor6be tartozik'

A konziszt6 num tagiltak nem ielolhet6 az a szem6ly, aki

biintetett el66letfi,

polg6rmesteri, alpolg6rmesteri, kozgyil6si elnoki vagy elnokhelyettesi tiszts6get tolt be'

a kozponti 1llamtgazgat6si szervekr5l, valamint a I(orm6ny tagtra 6.s az 6llalolittrkfuok iog6ll6s6r6l sz6-

16 torv6ny "r"rinipoltikaivezet6tek min6si.il6 allannvezet6itiszts6get tolt be,

politikai partban tiszts6get tolt, illewe toltott be, ftzetett pilrtalkalmazottk6nt foglalkoztattik vagy

?oghlkozi^ti6k, felt6ve, ilog, alizfu6 ok megszfin6se 6ta m6g nem telt el legal6bb ot 6v,

onkorm6nyzatt,otsz6gg5r6|esivagyeur6paipatlamentik6pvisel6,

korm6nyzao' szolgilati iogviszonnyal rendelkezik'

a fels6oktatrisi int6zm6nnyel foglilkoztatilsra it6nprl6 iogviszonyb an 6lJ', vagy lnt6zm6nyr tatsas6g-

ban tiszts6get tolt be,

tagla m6s fels6oktat6s i tnt6zm6ny konziszt6dum6nak'

taglam6sfels6oktat6sitnt6zm6nyszenitlrs6tak'

m6sfels6oktat6sitnt6.zm6nyvezet6beoszt'sriall<almazottia,

hallgat6i iogviszonnyal rendelkez ik zz adott fels6oktatasi int6zm6nyben'

lrph\yhzatbeadisinak hatitidef ez 2020' szeptember 15'

ApilLyhzatbenyriitasfnak m6dia:Papu ^luP]l,.l \rircsyhazi 
Egyetem cim6te (4400 Nyiregyhilza' S6st6i

a-ztfa), az lrltizm6ny rektor6nak vagy kancell6riilnak cimeme.
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A phlyhzat r6szek6nt benyiritand6 dokumentumok:
a 87 /2019' (v.23') I(orm. rendelet 1. mell6klet6ben megha thtozott adattafialmi on1letrajz,
motiv6ci6s lev6l,
nytlatkozat a p6ly6z6 hozz6i6r'tl5,.s6rol, hogy a p6ly6zan anyagit, szem6lyes adatatt a Nyiregyh6zi
Egyetem szendtusa megismerheti, ille-tv1 h"gy " p6ly6zatt i"i^ga"" rogLtt szem6lyes 

^d^t^1n^k ^p6ry6'zan elj6r6ssal cisszefiigg6sben sziiks6ges [ez.l6s6l ., ho"r6rillot, 
u

konziszt6riumi tagk6nt tot6n6 jelol6st elfogad6 nJnlatkozat (a csatolt nytlarkozat-minta szerint).

A p 6ly 6z at elbitillhs 6nak hatdride ie: 2020. szeptemb er 27 .

A be6tkezettpillydzatokat a Nyiregyh6ziEgyetem Szen6tusa v6lem6nyezr 6s javaslatot tesz a fenntart6 in-nov6ci6s 6s technol6giai miniszter t6szlre a kctnziszt6rium tagieloltj6rc von'atkoz6an. A szem6lyi javaslata tagjelcilt - szem6lyes adatai kezel6s6re, valamint szem6lyes 
^{^t*rnyilv6noss6 

gya hozatal6ra is kiterjed5 -elfogad6 nytlarkozat6val v-6ltk 6w6nyess6. A javasolt tagok n6vso r6t 6s szakmai-i;n1letrajzat 
^ mjnjszteriumhonlapj6n nftinoss6gra kell hozni.

,.K -/-,
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Nyilatkozat

Alulirott (n6v) nyilatkozom, hogy a Nyiregyh6zi Egyetem

konziszt6rium6ba konziszt6riumi tagk6nt t<irt6n6, a fels6oktat6si int6zm6ny gazdasilgi-

t6rsadalmi kdmyezete meghat|rozo szervezetei/a fels6oktatfrsi intezmdnyla fels6oktat6si

intezmeny hal I gat6 i dnkormriny zata* illtali j e16 16 s emet elfo ga d o m.

(*a megfelel6 r6sz alitttzarrd6)

Nyilatkozom tov6bb6, hogy szem6lyes adataim kezel6s6hez, valamint a nemzeti

fels6oktatdsr6l sz6l6 20lI.6vi CCN. t<irv6ny l3lB. $ (2)bekezd6sben megjeltilt szem6lyes

adataimnyilvdnosshgrahozatalilhozhozzhjirulok

A nemzeti fels5oktat6sr6l sz6l6 2011. 6vi CCN. t<irv6ny egyes rendelkez6seinek

v6grehajtrls6r6l sz6l6 8712015. (IV.9.) Korm. rendelet 651A. $ (5a) bekezddse 6rtelmdben a

konziszt6riumi tagjel6lt a jel6l6st elfogad6 nyilatkozattal villalja, hogy

a) a tags6gb6l ered6 feladatait szem6lyesen lStja el,

b) a tagsdggal <isszefiigg6sben tudom6s6ra jutott, a fels6oktat6si int6zm6nyre vonatkoz6

tev6kenys6gre, gazdSlkodilsra vonatkoz6 inform6ci6t tizleti titokkdnt kezeli, amelyet a

megbizSs ideje alatt, valamint azt krivet6en harmadik f61 reszlre nem ad ki, azt csak a

konziszt6riumi tags6gb6l ered<i feladatai ellfltdsdhoz sziiks6ges m6rt6kben haszn5lja fel,

c) nem vesz r6szt a koruisrt6rium munk6j6ban, ha a jogaira vagy k<itelezetts6geire a

konziszt6rium d<int6se kihatdssal lehet, illetve ha a drint6s szerinti iigynek trirgyilagos

megit6l6se t6le egy6b okb6l nem v6rhat6 (elfogults6g),

d) a 8712015. (IV. 9.) Korm. rendelet 651A. $ (5) bekezdds c) pont szerinti kdriilm6ny

fennrill6s6t haladdktalanul bei elenti a miniszternek.

Kelt: (6v) (h6) (nap)

Al6ir6s


