
 
17/2009. (X. 2.) számú rektori utasítás 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem arculati tervéről szóló  
9/2006. (VII. 14.) számú rektori utasítás módosításáról 

 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési 
Szabályzata I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend 76. § (4) bekezdés a) pontja alapján, a 
78. § (1) bekezdésében foglalt utasítási jogkörében eljárva az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem arculati tervéről szóló 9/2006. (VII. 14.) számú rektori utasítást (a 
továbbiakban: Utasítás) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 

Az Utasítás 1. sz. melléklete helyébe a jelen utasítás melléklete lép. 

2. § 

(1) A jelen utasítás 2009. október 5. napján lép hatályba. 

(2) Valamennyi, az Utasítás hatálya alá tatozó szervezeti egység köteles a jelen utasítás 
hatályba lépéséig mind a hivatalos kommunikációjában (így különösen honlap, 
levélpapír, faxpapír, boríték, névjegy, címke, dosszié, kísérő és meghívó kártya), mind a 
hivatalon kívüli kommunikációjában, illetve a speciális területeken (így különösen 
ügyviteli nyomtatványok, hírlevelek, írásvetítő fólia, jegyzet-fedlap, központi 
kiadványok, az Egyetem által kiadott könyvek, CD-k, a médiában való megjelenés során 
használt eszközök, külső és belső információs táblák, molinók, kiállítás, egyetemi 
rendezvények ajándéktárgyak) használt – belső, nem nyomdai úton, elektronikusan 
előállított, egyedileg nyomtatott – levélpapíron, egyéb nyomtatványokon (termékeken) 
alkalmazott egyetemi címert a jelen utasítás melléklete szerinti címerre ki kell cserélni.  

(3) A (2) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a már nyomdailag, vagy más 
eljárással előállított – illetve a gyártásban levő – nyomtatványoknál, tárgyaknál. 

(4) A jelen utasítás hatályba lépését követően előállított nyomtatványokon és tárgyakon 
kizárólag a jelen utasítás melléklete szerinti címer használható. 

 
 
 
Budapest, 2009. október 2. 
 
 
 
 

Dr. Hudecz Ferenc 
rektor 
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