
Nyilatkozat 
az emberi erőforrások minisztere által adományozható 

szakmai elismerésre jelölt személy 
részére 

 

Az elismerésre jelölt személyes adatai (kérjük hiánytalanul kitölteni): 

Alulírott 

név: 

születési név: 

születési hely és idő: 

anyja neve: 

lakcím (irányítószám, település, utca, házszám): 

munkahely megnevezése: 

munkakör: 

elérhetőségek (telefon és  e-mail): 

 

1.  

o hozzájárulok ahhoz 

o nem járulok hozzá ahhoz, 

hogy a ________________________ miniszteri elismerésről szóló miniszteri döntést követően, 

az adományozást megelőző eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 

természetes személyazonosító adataimat (név, születési név, születési hely és idő, anyja 

neve), lakcímemet, munkahelyemet, munkakörömet, telefonszámomat, e-mail címemet, 

valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes 

adataimat, továbbá a már megkapott elismeréseimre vonatkozó adataimat nyilvántartsa. 

 

2. Kijelentem, hogy velem szemben az emberi erőforrások minisztere által 

adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 6. §-ában1 

meghatározott kizáró ok 

o nem áll fenn 

o fennáll. 

 

3. Nyilatkozom arról, hogy korábban a miniszter által adományozható elismerésben 

o még nem részesültem 

                                                           
1 (6. § (1) Nem részesíthető miniszteri elismerésben az a személy vagy az a munkacsoport, amelynek tagja  

a) ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, 

b) jogerős fegyelmi büntetés vagy büntetőítélet hatálya alatt áll, 
c) - a 2. § (1) bekezdése szerinti elismerések esetében (Hőgyes Endre-díj, Semmelweis Ignác-díj, Batthyány-
Strattmann László-díj, Pro Sanitate díj, Pro Vita díj, Védőnői Szolgálatért díj, Elige Vitam díj)  - az egészségügyi 
tevékenység gyakorlását korlátozó etikai büntetés hatálya alatt áll) 
 



 

o már részesültem, mégpedig (elismerés megnevezése és időpontja): 

   

4. Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén azt 

o elfogadom 

o nem fogadom el2. 

 

5. Elismerésben részesítésem esetére, valamint az elismerés esetleges későbbi 

visszavonása esetére nevemnek a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos 

Értesítőben, valamint a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján való közzétételéhez 

o hozzájárulok 

o nem járulok hozzá. 

 

6. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom a döntés előfeltétele, így nem jelenti 

automatikusan az elismerés részemre történő odaítélését. Egyben elfogadom, hogy 

értesítést a tárcától csak az elismertté válásom esetén kapok, az átadást megelőző 1-2 

hétben. 

 

Dátum 

.................................................... 

elismerésre jelölt aláírása 

 

 

                                                           
2 6. § (3)24 Legkésőbb a miniszteri döntést követően az elismerésben részesítendő jelölt 
a) a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló, 
b) az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatos, 
c) a korábbi elismeréseivel összefüggő és 
d) az elismerés elfogadásáról szóló nyilatkozatot tesz. 
(4) A (3) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, valamint a 
nyilatkozat alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, továbbá kizáró okot megjelölő, 
vagy az elismerés el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető. A nyilatkozat 
formanyomtatványát a 4. melléklet tartalmazza. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=197315.363758#foot24

