
 
 

6/2008. (II. 12.) számú rektori utasítás 
egyes rektori utasítások hatályon kívül helyezéséről 

 
 
 
Az Egyetem Szenátusa által elfogadott határozatok, illetve más rektori utasítások több rektori 
utasítás rendelkezéseit felülírták. Ezen hatályukat vesztett rektori utasítások formális hatályon 
kívül helyezése ez idáig nem történt meg. Mindezek alapján az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési 
Rend 78. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a rektor az alábbiakat rendeli el: 
 

1. §  
(1) A jelen utasítás hatályba lépésével a mellékletben felsorolt rektori utasítások hatályukat 

vesztik. 
(2) A jelen rektori utasítás hatályba lépésével hatályukat vesztik a tanulmányi, térítési és 

juttatási ügyek intézéséről szóló I/2003. (VIII. 21.) számú rektori utasítás mellékleteként 
kiadott Tanulmányi, Térítési és Juttatási Eljárási Rend 21-24. §-ai. 

 

2. §  
 
Jelen utasítás 2008. február 12. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2008. február 12. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Hudecz Ferenc 

rektor 
 



 
Melléklet a 6/2008. (II. 12.) számú rektori utasításhoz 

 
 

Hatályukat vesztő rektori utasítások 
 
 
II/2000 (I. 4.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem ideiglenes 
iratkezelési rendjéről 
 
V/2000. (IV. 10.) számú rektori utasítás az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) 
testületei által megítélt ösztöndíjak kifizetési rendjéről 
 
VII/2000. (IV. 28.) számú rektori utasítás a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról 
 
IX/2000 (VI. 5.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdasági és 
Műszaki Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatáról szóló VII/2000 (IV. 28.) számú 
rektori utasítás egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról az ELTE lágymányosi beruházásával 
kapcsolatban 
 
XIV/2000 (X. 27.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem hivatalos 
honlapjáról 
 
XV/2000 (X. 27.) számú rektori utasítás az egyetem kari, más önálló oktatási és igazgatási, 
szervezeti egységei saját honlap létesítésének szabályairól 
 
VIII/2001. (X. 26.) számú rektori utasítás a hallgatói normatíva központosított részéből, 
illetve a központilag kezelt hallgatói előirányzatokból megítélt ösztöndíjak, valamint a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj kifizetési rendjéről 
 
6/2003. (XII. 1.) számú rektori utasítás a rektor munkáltatói jogkörének átruházásáról 
többletfeladat elrendelése esetére 
 
4/2004. (VI. 25.) sz. rektori utasítás a rektor munkáltatói jogkörének átruházásáról további 
jogviszony létesítésére 
 
6/2005. (II. 14.) számú rektori utasítás az ELTE Rektori Hivatal Tudományszervezési, 
Pályázati és Innovációs Központ működése körében kötendő szerződésekről 
 
9/2005. (VI. 28.) számú rektori utasítás az oktatási szervezeti egység vezetői megbízatására 
kiírt pályázat egyes kérdéseiről 
 
 


