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ECVETTTVI

AtAPiTd OKIRATA
mbdosit6sokkal egys6gesszerkezetbefoglalval

L S (4) bekezddse, tovSbbd a Nyiregyhdzi
a Nyiregyhdzi Egyetem6rt Alapftviiny ds a Nyiregyhiizi Egyetem r€szdre t6rt6nd
vagyonjuttat6sr6l sz6l6 2021. 6vi XXl. tdrvdny 2. $ (1) bekezd6se, valamint kozfeladatot ell6t6 kdz6rdekii
A nemzeti fels6oktatiisr6l sz6l6 20t1. dvi CCIV. ttirv6ny (Nftv.)
Egyetemdrt Alapitvdnyrdl,

vagyonkezeld alapiwdnyokr6lsz6l6 2021.6vi lX. tiirv6ny 1. melldklet 20. pontja alapjdn a Nyiregyhdzi Egyetem
alapit6 okiratdt a kiivetkez6k szerint adom ki:
l. Az EEvetem nev€, sz6khelve, azonosit6 adatai 6s telephelvei

1.

Az EFvetem

adataii

Hivatalos ndv: Nyiregyh6zi Egyetem

Roviditett n6v; NYE
Angol nyelv( elnevez6sl University of Nyiregyhdza
Sz€khely: 4400 Nyiregyhdza, S6st6i Ut 31/8.
I nt6zm6nyi azonoslt6: Fl7 4250
Hivatalos honlapcim: https.//nye.hu

2,

Az Eevetem telephelvei:

Tetephely megnevez6se
1

Nyiregyh 6zi Egyetem

Ta ngazd

2

Nyiregyhiizi Egyetem

Ta

asiga

ngazdasdga

Telephely cime
4552 Napkor, Kiill6i Ut 58,
4461 Nyirtelek-Ferencta nya

kiviili k6pz6si helve:
90202 Beregszdsz, Kossuth t6r 5,, Ukrajna

Az EEvetem sz6khelven

-

ll. Az Egvetem fenntart6ig
A

fenntart6 adatai:

Hlvata los ndv: NyiregyhAzi Egyetem6rt Ala pitv6 ny

Szdkhely: 4400 Nyiregyhdza, S6st6i rit 31/8.
Nyilvd nta rtdsi szd m : 15-01-0002597

K6pvisel6:

A fenntart6 tdrv6nyes k6pviselet6re a kurat6rium elnrike egy m6sik kurat6riumi taggal
A kurat6rium elnokdnek akadiilyoztatiisa eset6n az 6ltala erre felhatalmazott

egylittesen jogosult.

kurat6riumi tag egy m6sik kuratdriumi taggal egyiittesen jogosult.
A

fenntart6 ioeai 6s kdtelezetts6sei:
2.1.

A fenntart6

gyakorolja mindazon jogokat, amelyeket

a

hatSlyos jogszab6lyok

a

kiizhasznrl

szervezetkdnt mfiktidd magdn fels6oktatiisi intdrm6nyek fenntart6i sziim6ra biztositanak, illetve
melyeket jelen Alapitd Okirat 6s az Egyetem Szervezeti 6s MUk<jddsi SzabSlyzata ekk6nt rdgzft.
2.2. A fenntart6

a)
b)
c)

-

a

Szenitus el6zetes v6lem6nydnek ismeret6b'en

-

fogadja el

'

az Egyetem k6lts6gvet6sdt;
az Egyetem szdmviteli rendelkez6sek alapjiin elkdszitett 6ves beszdmoldjdt;
az Egyetem vagyongazddlkodisitervdt, valamint

1A m6dositisokat a jelen egys6ges
szerkezetbe foglalt alapft6 okirat vostog,

d6lt betiivettartalmazza.

- d)

az Egyetem kdzhasznrisdgi beszdmol6jCt.

2.3. A fenntart6

a)

ismeret6ben - d6nt
iiltali gazdilkod6 szervezet alapitis616l, valamint ilyen gazddlkod6 szervezetben

- a Szen6tus el6zetes v6lem6ny€nek

az Egyetem

tdrt6n6 rdszesedds szerzds6rdl,
2.4.

A

fenntart6 az Egyetem Szervezeti €s Mfiktiddsi Szabiilyzata egysEgessdg6t teljess6gdt,
tcirv6nyessdg6t, hat6konysdgnak va16 megfelel6s6g6t vizsgdlja. Az Egyetem a Szervezeti 6s Mfkod6si
Szab6lyzat6t, valamint annak m6dositiisdt a Szendtus dcint6s6t6l szdmitott tizendt napon beliil kdteles
megkiildeni a fenntart6nak. A fenntart6 a Szervezeti 6s Mfikiid6si SzabSlyzattal kapcsolatos
6szrev6teleit a megkUiddst6l szdmftott hatvan napon beliil kcizli az Egyetemmel, amely hatiirid6t egy
alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbithat. Ha a fenntart6 a Szervezeti 6s Mfikod6si
Szabdlyzatban foglaltakkal nem

6ft egyet

-

rnegfelel6 hatriridd t(izdsdvel

-

visszakiildi azt

az

Egyetemnek, kezdem6nyezve annak dtdolgozdsdt. Az Egyetem a fenntart6 felhfvdsdnak, kifogiisdnak
kdteles eleget tenni, Az Egyetern fenntart6 Sltal kifogdsolt int6zked6se, dontdse nem hajthat6 v6gre.
2.5, A fenntart6 el6zetesen v6lem6nyezi az Egyetem intezm6nyfejleszt6si tervdt.
2.6.

A fenntart6 az Egyetem mffkiiddse,

gazddlkoddsa ellendrz6se c6ljdb6l jogosult az int6zmdny
tanulm6nyi, gazd6lkoddsi, illetve egy6b nyilv6ntartdsi adataihoz val6 hozzdfdr6sre.

2.7. A fenntart6 gyakorotja a munk6ltat6i jogokat az Egyetem rektora 6s kancelldrja felett.
Itl. Az EEvetem c6lla 6s ioedlldsa
Az Egyetem c€l szerinti ktizhasznil tev6kenys6ge a nemzeti fels6oktatdsr6l sz6l6 2011. 6vi CCIV. tiirv6ny (a

I (1) 6s (3) bekezd6se alapjdn oktatrisi 6s tudomdnyos kutatdsi tev6kenys€g
folytat6sa, amely magdban foglalja kill6n6sen az alapkdpzdst, mesterkdpz6st 6s a szakirdnyri tovdbbkdpz6st.

tovdbbiakban: Nftv.) 2.

Az Egyetem az Nftv. 1. mell6klete alapjrin Magyarorsz6g iillamilag elismert fels6oktatdsi intdzmdnye, nem

dllami egyetem.

Az Egyetem az Nftv. a. 5 (1a) bekezd€se alapjdn Magyarorszdgon nyiivintartdsba vett alapitviiny Sltal
fenntartott magd n fels6oktatdsi intdzm6ny.
Az Egyetem az Nftv. 5. 5 (1) bekezddse szerintjogi szem6ly.
Az Egyetem az Nftv. 6s az egyesUldsijogrdl, a kdzhasznri jogdlldsr6l, valamint a civil szervezetek miikod6s€r6l

tiimogatdsiir6l sz6l6 20L1, 6vi CLXXV. tdrvdny rendelkezdsei szerint 6s az Oktatiisi Hivatal nyilvdntaftisa
alapjdn krizhaszn{ szervezetkdnt mUkddlk.
6s

lV. Az Egyetem tev6kenys6ge
Az Egyetem c6l szerinti (kdzhasznf) alaptev6kenys6ge az oktat6s 6s a tudomdnyos kutatds,
Az Egyetem oktatdsi tevrlkenys6ge sorCn:

2.1. Alapit6 Okiratdban meghatdrozott k6pzdsi terUleten ds kdpzdsi szinten alapkEpz6st, mesterk€pz6st,
toviibbd szakirdnyf tov5bbk6pz6st folytathat magyar 6s idegen nyelven, s e k6pz6sben oklevelet
adhat ki.
2,2, Az Alapft6 Okiratban meghatdrozott k6pz6si teriileten fels6oktatdsl szakk6pz6st folytat,
2,3, Az int6zmdny teljes idejff, r6szid6s, valdmint 6voktat6s munkarendben jogosult kdpzdst folytatni.
2.4. A felsdoktatdsrdl sz6l6 2005. 6vi CXXXIX. t6rv6nyben, az Nftv.-ben, a szakk6pzdsrdl sz6l6 1993. 6vi
tXXVl. tdrv€nyben, a szakk6pzdsr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXVII. t0rv6nyben, a szakkdpzdsr6l sz6l6 2079.
€vi LXXX. torvenyben, a kozoktatdsr6l sz6l6 1993. 6vi LXXIX. torv6nyben, a nemzeti kdznevel6sr6l sz6l6
2011. 6vi CXC, t6rv6nyben 6s a feln6ttk6pzdsr6l sz6l6 2013, 6vi LXXVll. tiirv6nyben foglaltak szerlnt
r6szt vesz a ktizneveldsi, tovdbb6 a fels6oktat6snak nem min6sU16 szakkdpz6si, felndttkdpzdsi 6s az
6gafati trirvdnyekben meghatdrozott egy6b kdpz6si feladatok megval6sitdsdban.

Az Egyetem a kdpz6shez kapcsol6d6 k6pz6si terrileteken, tudomdnyterlileteken alap-, alkalmazott

6s

kisdrleti kutatiisokat 6s fejleszt6seket folytat, tudomdnyszervez€si 6s technol6giai innov6ct6s feladatokat ldt
el, valamint az oktatdst tdmogat6 egydb kutatiisokat v6gez,
Az Egyetem gondoskodik a hbllgat6i tehetsdggondozdsr6l ds az oktat6i, kutat6i ut6np6tlds nevel6s616l.
Az Egyetem alaptev6kenysdgdhez kapcsol6d6 kieg6szit6, szolgdltatiisi tevdkenys6gei (c6l szerinti, kozhasznd

tev6kenys6g) sordn:
5.1. ,Az Nftv.-ben foglaltak alapjiin r6szt vesz az agrdrgazdasdg kdr6be tartoz6 feladatok elldt5sdban a
vonatkoz6 kfi lcin jogsza bii lyok rendelkezdsei szeri nt.

5.2. Kiiznevel6si int6zm6ny alapit6jak6nt 6s fenntart6jak€nt koznevel6si feladatokat ldt eL
pedag6gusk6pz6st folytat6 int6zm6nykdnt gyakorl6 k6znevel6si intdzmdny fenntart6ja,
5,3. A gyakortati k6pz6s c6ljdra gyakorlati kdpz6 helyet (tangazdasdgot, tanszillodiit) biztosft, illetve
tizemeltet.
5-4. A kdpz6s cdljait szolg6l6 mfiv6szeti gyakorl6helyeket (mfihelyeket)tart fenn.
5.5. A kdpz6shez kapcsol6d6 kdpz6si terilleteken, tudomdnyteriileteken alap-, alkalmazott 6s kis6rleti
kulat,jsokot is lejlcsrLdsckcL, Ludorninyszcrvczdsl., Lechnoldgiai innov,1ci6t, valamint az oktat6st
tdmogat6 egy6b kutatdsokat v6gez,
5.6. A nemzeti 6s az egyetemes kultrlra (a tudomdnyok ds a mfivdszetek) kcizvetitds6vel, m(veldsdvel €s
fejleszt6sdvef, az anyanyelvi 6s az idegen nyelvi ismeretek fejlesztds6vel hozziijiirul a hallgat6k
felkdszit6sdhez az 6rtel mis6gi l6tre.
5.7. Az oktatds 6s a kutatds szfnvonalas ellCtdsihoz sztjks6ges hazai €s nemzetkdzi kapcsolatait fejleszti 6s
6polja,
5.8. Tankrinyv- 6s jegyzetkiad6st, taneszkdz-fejleszt6st vdgez,
5.9. Az alaptevEkenys6gi kilrbe tartoz6 hallgat6k r6szdre sajdt szervezetdben tankrinyv- dsjegyzeteilStist,
kdnyvtdri 6s laboratdriumi szolgiiltatdst, kolldgiumi elhelyez6st, kulturdlis 6s sportoldsi lehet6s6get
nydjt, tovdbbd olyan szolgdltatdsokat, amelyek a hallgat6k beilleszked6s6t, egdszs6ges 6letvitel€t 6s
eg6szsdgUgyi elldtdsCt szolgCljdk.
5.10. Az alkalmaz6sban l6v6 munkavdllal6k elldtdsrival kapcsolatos feladatokat v6gez, a vonatkoz6
jogszab6lyok szerint.
5.11.
fels6oktatdsi int6zm6ny infrastrukt(r6jdnak fenntartdsiival 6s folyamatos fejlesrt6sdvel

A

kapcsolatban r6szben saj6t szervezet6ben, rdszben kiszervezett tev6kenys6g keretdben ldt el
feladatokat.
5.12. Feladatai teljesftdse 6rdek6ben gazdasdgi, tovdbbd bels6 ellen6rz€si feladatot elldt6 funkcion6lis
szervezeti egysdget, valamint igazgatdsi, szervezrlsi, mfiszaki szol96ltat6 6s m6s, a mUkiid6st biztosit6
fu n kciond is szervezeti egys6geket m flkiidtet,
5.13. Felvdteli el6k6szit6 tart6sa.
5.14.
k6pzdshez kapcsolddd tudomdnyterUleteken kulttlramflvel€s 6s fejlesztds, m(vdszeti,
szaktandcsaddi 6s egy6b tev6kenys€g.
5.15. A fels6oktatdsi intdzm6nyi infrastrukt0ra szabad kapacitSsainak hasznositdsa (rizemi 6tkeztet6s,
sportl6tes[tm6nyek 6s oktat6st szolgiil6 helyisdgek, valamint kolldgiumi sziil16shelyek b6rbead6sa).
5.L6. Kdzgyiijtemdnyi tev6kenys6get, illetve ktizmfiveldddsifeladatokat ldt el,
5.17. A magyar, mint idegen nyelv k6pzds kitlfdldi hallgat6knak.
I

A

5.18. Et6k6szttd tanulmdnyok kdpzds angol nyelven.

6. Az Egyetemen az alaptev6kenysdg

elldtdsdn trll kdznevel6si, nyilvdnos kdnyvtiri, kozmfivel6ddsi,
kozgyfljtem6nyi, egdszsdgUgyi, agr6r- 6s vid6kfejlesztdsi, egydb feladatokr az Egyetemen ktinyvtdr,

tangazdasSg mfik6dik.
7.

Az Egyetem vdllatkoz6si tevdkenys6get tsak az alaptevdkenys6gdt nem vesz6lyeztetve vdgezhet. A
vdllalkozdsitevdkenys6g fels6 hatiira: nem korldtozot! klv€vejogszabdlyban meghatdrozott m6don.
V. Az Egyetem szervezete,

fenntartott int6zm6nyei

Az Egyetem f6 tev6kenys6gei szerint alaptevdkenys€get elldt6, alaptevdkenys696hez kapcsot6d6

szolgdltat6, valamint funkciondlis (mfikddtet6st v6gz6) szervezeti egys6gekb6l dll.

kieglszitl,

1,1. Az oktatdsi alaptevdkenys6g elldtiisiinak 5tfog6 szervezeti kereteit az aldbbi szervezeti egys6gek

alkotj6k:

1,1.1, int6zetek,

1.I.2.

kdzoontok,
1.2. Az Egyetemen oktatdsi, tudomdnyos kutatiisi szervezeti egys6gk6nt int6zetek, gyakorl6 6ltaldnos iskola
6s gimndzium, technol6giai- 6s tuddstranszfer kdzpont, mentdlhigi6nds es es6lyegyenl6s6gi kdzpont,
valamint pedag6guskdpz6 krizpont mUkddik,
1,3. Az Egyetemen az alaptev6kenysdg mellett szolg6ltatdsi feladatokat v6gz6 szolgSltat6 szervezeti
egysdgek is l6trehozhat6k,
L4. Az Egyetemen feln6ttkepz6si, informatikai, koll6giumi, kdnyw6ri, sport, gazdasdgi, igazgatdsi,
szervezdsi, mfiszaki szolgiiltat6 6s m6s, a mfikoddst biztosit6 feladatot elldt6 szolgiiltatd ds funkcion6lis
szervezeti egysdgek mfktidnek, amelyeken kereszttil megval6sul az Egyetem mfkddtetdse.
1.5. Az Egyetem szervezeti fel6pitds6t, tagoldsdt, vezetdsi szerkezetdt, dOnt6shozatali rendj€t, a vezet6i
p5lydztatdsi, kivdlasztdsi eljdrds rendj6t, valamint az egyes szervezeti egysdgek feladatait, mrikoddsdt
jelen Alapit6 Okirat keretei kdziitt az Egyetem Szervezeti 6s Mfiktid6si Szabdlyzata hatdrozza meg.

2.

Az Egyetem fenntartott int6zm6nyei megnevez6se 6s sz6khelve:
2.J-,

3.

Nyiregyhiizr Egyetem totvos J6zsef Gyakorl6 Altal6nos lskola ds Gimn6zrum {sz6khely: 4400
Nyfregyhdza, Ungvdr sdtiny 12,)

Szendtus
3.1. Az Egyetem vezet6 testtilete

a Szendtus. A Szen6tus elndke a rektor. A Szendtust illetik meg a
felsdoktatdsi int6zmdny Alapt6rv6nyben rdgzitett jogosultsdgai.
3.2. A SzenStus tisszet6tel6t, ldtrehozds6nak szabAlyait, feladat- 6s hatdskrirdt a Szervezeti 6s MUkod6si
Sza bd

4.

5.

lyzat tartalrnazza.

Rektor
4.1. A rektor az Egyetem els6 szdmf, egyszem6lyl felel6s vezet6je 6s k6pvisel6je, aki eljiir 6s dont
mindazokban az rigyekben, amelyeket jogszabdly, az Alapit6 Okirat, a Szervezeti 6s M(kod6si
Szabilyzat nem utal m5s szem6ly vagy test0let hat6skdr6be.
4.2, A rektor felel6ss6ggel tartozik a fenntart6nak.
4.3. A rektor felel6s az Egyetem alaptev6kenys6gE'nek c6lszer( 6s eredm6nyes eltet6sddrt, az oktat6s ds
tudom6nyos kutatds folyamatos fejleszt6sd6rt.
4.4. A rektori tiszts6g p6lydzat ritjiin trilthet6 be, A p6lydztatds rendjdre 6s a megbiz6sra vonatkoz6 r6szletes
szab6lyokat a Szervezeti 6s Mfikod6si Szabdlyzat tartalmazza. A Szenitus javaslatdnak mdrlegel6s6t
kdvet6en a piilyiizatot a fenntart6 irja ki. A Szendtus javaslatot tesz a pdlydzati kiiriis tartalmdra,
elbirSlja a rektori p6lydzatokat, 6s a rektorjeldltet megv6lasztja, tov6bbd 6rt6keli a rektor vezet6j
tev6kenys6gdt. A Szenitus rektorjeldlt megvdlasztCsdra irdnyul6 ddnt6sdnek 6rv6nyess6g6hez a
fenntart6 egyet6rtdse szUks6ges. A piily6ztatds rendjdre 6s a megblzdsra vonatkoz6 r6szletes
szab6lyokat a Szervezeti 6s a Miikod€si Szabrilyzat tartalmazza.
4.5, A rektort a ktlztSrsasdgi elndk bizza meg 6s menti fel, fcilOtte a munkdltatdi jogokat a fenntartd
gyakorolja,
4,6. A rektor a szervezeti 6s miikdd6si szabdlyzat szerint munkiiltat6i jogkiirt gyakorol,
Kance116r

5.1. A fenntart6 az Nftv. 94, 5 (2a) bekezd6s6ben rneghatirozottak szerint az Nftv. 13/A. g-ban 6s a
Szervezeti 6s Mffktid6si Szab6lyzatban meghatdrozott feladat- 6s hat6skorrel kancell6ri tisztsdget hoz
l€tre, A kancel15r jelen Alapit6 Okiratban, valamint a Szervezeti 6s Mfikod6si Szab6lyzat6ban
meghatdrozott feladatai tekintetdben az Egyetem felel6s vezet6je €s felel6ssdggel tartozik a
fenntart6na k,
5.2. A kancelidr az Nftv-ben, Jelen Alapitp Okiratban 6s a Szervezeti 6s Mffkddesi Szabdlyzatban
meghatdrozott kcirben az Egyetem k6pvisel6je.
5.3. A kancelldr felel6s a Szervezeti 6s Miikdd6si Szabdlyzatban meghat6rozott feladatok elliitSs6€rt 6s
szervezeti egysEgek irdnyitdsiidrt, 6s a Szervezeti 6s Miikdddsi Szabdlyzatban meghatdrozottak szerint
munkiiltat6i jogkdr gya korlisS6rt.
5.4. A kancelldr vdgzi az Egyetem mfkddtetdsdt.

5.5. A kancelldr a Szerirezeti 6s Miik6d6si Szabilyzatban foglaltak szerint munkiltat6i jogot gyakorol,
toviibbd megbizza a gazdasdgi vezet6t, illetve visszavonja megbizds6t.
5.6. A kancelldr a V.5,1,-V.5.5. pontban meghatdrozott kdrben eljiir 6s dOnt mindazokban az Ugyekben,
amelyeket Jogszabily, jelen Alapit6 Okirat vagy a Szervezeti ds Mfikoddsi Szabdlyzat a hatdskdr6be utal.
5.7. A kancelldrt a fenntart6 blzza meg, menti fel 6s gyakorolja foldtte a munkdltat6i jogokat.

5. Ar Egyetemet
hat6siigok el6tt

ttirv6nyes k6pvisel6k6nt harmadik szemdlyekkel szemben, valamint bkdsdgok ds m6s
a

jelen Alapit6 Okirat keretei kiizdtt

a

Szervezeti 6s Miikiidfsi Szabdlyzatban meghatdrozott

megosztdsban a rektor 6s/vagy a kancellSr kdpvlseli.

Vl. Az Egyetem fels6oktatiisi k6pz€si tevdkenys6ge, maximdlis hallgat6i l6tsz5m

1.

Az Egyetem az aliibbi kdpz6si

terlileteken, tudomdnyterUleteken, kdpz6si szinteken folytat k6pz6su
K6pzdsi terUlet,

K6pzdsi szint

1.

mesterk6oz6s

tudomdnyteriilet,

szakmacsoport

-

K6pzds helyszine (sz6khely,

telephely, sz6khelyen kiv0l)

bdlcs€szettudomdny
pedag6gusk€pz6s

sz6khelyen, telephelyen

tCrsadalomtudomdnvi
szdkhelyen kivilli k6pz6s

2.

mesterk6ozds

pedag6gusk6pz6s

(90202 Beregszdsz, Kossuth

tdr 6., Ukrajna)

3.

-

sporttudomdny
t6rsadalomtudomdny
term6szettudomdnv

alapk6pz6s

-

gazdasdgtudomdnyok

fets6oktatdsi szakkdpzds

-

alapk€pz6s

agrdr
bolcs€szettudomdny

gazdasdgtudominyok
informatika
mfiszaki
rrrfivdszetk0zvel.it4s
pedag6guskdpz6s

szdkhelyen, telephelyen

szdkhelyen kiviili kdpzds
4.

(90202 Beregszdsz, Kossuth

t6r 5., Ukrajna)
agrdr,
gazdasdgtudomiinyok,

informatika,
mfiszaki,
pedag69usk6pz6s,

szdkhelyen, telephelyen

tdrsadalomtudomdnv

2. A felvehet6 maximdlis hallgat6i l6tszdm: 6000 f6

Vll. Az Egyetem kdzhasznfsdga

L'

Az Egyetem vSllalkozdsi tevdkenysdget csak az alaptev6kenysdg6t nem vesz6lyeztetve vdgezhet.

2'

Az Egyctcm kcjzvctlen politikai tov6kenysdget nom folytathat, szervezete prirtokt6l f0ggetlen ds azoknak
anyagi tdmogatist nem nyrljt.

3.

Az Egyetem a gazddlkodiisa sordn el6rt eredm6ny€t nem osztja fel, azt kdzhasznf tevdkenys6gdre forditja.

4.

KUzhasznrisdgi Feliigyel6 Bizottsdg

4.1. Az Egyetem mfikddds6t 6s gazddlkod6s6t felUgyel6,

a

Szen6tust6l elkilkjnillt szerve

a

Kcizhaszn(sdgl Feltigyel6 Bizottsdg,

4.2. A Kdzhasznfs6gi Feltigyeld Bizotts6g hdrorn tagb6l 6ll, elncik6t 6s tagjait a fenntart6 bfzza meg 1
(eey) 6vig terjed6 hatdrozott id6tartamra,
4.3. A Kiizhasznfsigi Feliigyeld Bizottsdg tevdkenysdge sordn az Egyetem vezetd tiszts6gvisel6it6l
jelent€st, a szervezet munkavdllal6it6l tdjdkoztatdst vagy felviliigosftiist kdrhet, tovSbb6 az Egyetem

kdnyveibe 6s irataiba betekinthet, azokat megvizsgdlhatja.
4.4. AKbzhaszn(sdgi Fel0gyel6 Bizottsiig iigyrendjdt maga dllapitja meg.

5, Az Egyetem kdzhaszndsiigiival kapcsolatos egy6b r6szletszabdlyokat a Szervezeti ds M(k0d6si Szabdlyzat
tartalmazza.

Vl

1,

Il. Osszef4rhetetl ens{g

a Szendtus is a Kiizhosznrt Feliigyelf Blzottsdg elniikeit 6s tagjait, valamint
mlndezek munkovdllolhlt, meg kell feleljen a kiizfeldddtot elldti kdzdrdek0 vagyonkezelf alapltvdnyokrhl

Az Egyetemt beledrtve
szdl6 2027.

ivi lX. tflrvhryben fiiglult hsszefEtlrctetlensdgi szubtilyaknuk.

Akivel szemben ilsszefdrhetetlens€g vagy onnak a kockdzoto vagy ldtszata fenndll, kflteles qzt a
ddntishozatalt megel6zden irdshan - vogy e!6re nem ldthqti kdriilmdnyek esetdn jegyzdkdnyvhe
$gzltetten szdban - holadEktolonul bejelentenl, Testiileti ddntdshozatal esetin o testillet elniike vagy
tagia o beielentflst a testiiletlelf teszi meg, egyEb esetben a bejelentCst a munhdltot6i jogok gyakorl6jo
fel€ kell megtenni. A cimzett kiiteles lrdsbdn megerdsitenl, hogy dz ilsszef{rhetetlens{g fenndllto
megdllapitdst nyert-e. Amennyihen az iisszetdrhetetlensEg fenndllta megdllapitdst nyert, az 6rintett
szemdly a ddntdshozotolbon nem vehet rEszt.

lX. Z{16 rendelkez6sek

L
2,

Jelen Alapit6 Okiratot a fenntart6 L/\OZI. (07.20.) sz. hatdrozatdval fogadta el, 6s a fenntart6 kdpvisel6je
ldtta el aldirdsiival, Jelen Alapftd Okirat 2021, augusztus 1. napj6n l6p hatdlyba.

Jelen Alapft6 Okiratot a fenntart6 kurat6riuma L2l2O2?. lLz.2C.j sz. hatdrozatdval m6dositotta, 6s a
fenntart6 k6pvisel6je ldtta el aldiriisiival. Jelen - mddositiisokkal egys6ges szerkezetbe foglalt - Alapit5
Okirat2O22. december 20. napjdn t6p hatdlyba.

Keft: NyiregyhAza,2O22.6v december h6 20. napjin
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2. sz. mell6klet: Az Egyetem rendelkezds6re iil16 ingatlanvagyon

ingatlan
ingatlan cime

helyrajzi
sz6ma

vagyon feletti
rendelkez6s joga

az ingatlan

funkci6ja,

cdlJa

Hotel Sandra lfjrisdgi

4400 Nyiregyhdza, 56st6i tJt 3I/b

1375/2t

tulajdonjog

2

4400 Nyfregyhiiza, 5dst6i rit 3Ub

1375/22

tulajdonjog

Egyetem

3

4400 Nyiregyh6za, Ungvdr sdtdny 12,

2263194

tulajdonjog

Altal6nos iskola

4

4400 Nylregyhdza, RCk6czi dt 69-1.

7024178

tulajdonjog

Egyetem

5

4400 Nyfregyhdza, K6taji fit 9-11.

t38s/72

tulajdonjog

Egyetem

6

4465 Rakamaz, Strand utca 10.

2408

tulajdonjog

Udiil6dpiitet

-

4451 Nyirtelek, Ferenctanya

0138/9

vagyonkezel6i jog

SZanto

I

4461 NyirteJek, Ferenctanya

otso/2

vagyonkeze16i jog

tit

o

4461 Nyfrtelek, Ferenctanya

aL50l4

vagyonkeze16i jog

Szdnt6

1n

4461 Nyirtelek, Ferenctanya

0151

vagyonkezelSi jog

Ut

II

446L Nyirtelek, Ferenctanya

oL52

vagyonkezel6i jog

Sziintd

12

4451 Nyirtelek, Ferenctanya

0154

vagyonkezel6i jog

szd

t3

4461 Nyirtelek, Ferenctanya

0157

vagyonkezel6i jog

tlt

74

4461 Nyfrtelek, Ferenctanya

0203

vagyonkezel6i jog

Szdnt6

15

4461 Nyirtelek, Ferenctanya

0205

vagyonkezel6i jog

Sz6nt6

-LO

4552 Napkor, Kdll6i Ut 58.

ort8126

tulajdonos

Major

t7

4400 Nyiregyhdza, 5dst6i

t37s/3

haszniilatijog

Botanikus kert

18

90202 Beregszdsz, Kossuth t6r 6,, Ukrajna

b6rleti jog

Oktatiisi 6pijlet

I

it 3t/b

52alto

nt6

