
11/2008. (IV. 7.) számú rektori utasítás 
a sajtó felé az Egyetem nevében hivatalos nyilatkozattételre jogosultak köréről 

[egységes szerkezetben a módosításáról szóló XXXI/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozattal] 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, 
a Szervezeti és Működési Rend 76. § (4) bekezdés j) pontjában, valamint a 78. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a sajtó felé történő nyilatkozattételre jogosultak köréről a rektor az alábbiakban 
rendelkezik: 

1. §  

A jelen utasítás hatálya kiterjed az Egyetemmel közalkalmazotti, egyéb foglalkoztatási, valamint hallgatói és 
doktorjelölti jogviszonyban álló személyekre.  

2. §  

(1) Az Egyetem nevében hivatalos sajtónyilatkozatot  

a) az Egyetemet érintő kérdésekben teljes jogkörben a rektor; 
b) a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a rektorhelyettesek, a gazdasági főigazgató, valamint a főtitkár; 
c) az adott karra vonatkozó ügyekben a kar vezetője is; 
jogosult tenni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozattételre jogosult a nyilatkozattételre engedélyt adhat. Így 
különösen:  

a) a gazdasági főigazgató a főigazgatóságot érintő bármely kérdésben a gazdasági főigazgató-
helyettesnek, műszaki és üzemeltetési kérdésekben a műszaki főigazgató-helyettesnek, informatikai 
vonatkozású kérdésekben az informatikai igazgatónak;  

b) a karok vezetői a hatáskörrel rendelkező helyettesük részére. 

(3) A hallgatói önkormányzat nevében hivatalos sajtónyilatkozatot 

a) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke, 
b) az adott kari hallgatói önkormányzatra vonatkozó kérdésekben a hallgatói önkormányzat elnöke, 
c) az a)-b) pontban meghatározott nyilatkozattételre jogosult engedélyével, az általa kijelölt 

tisztségviselő 
jogosult tenni. 

(4) Az átruházott nyilatkozattételi jog nem adható tovább. 

(5) A jelen szakasz (1)-(3) bekezdésében nem említett minden olyan, az 1. §-ban meghatározott személy, 
akit hivatalos nyilatkozat céljából keresnek meg, köteles a nyilatkozat kérőt nyilatkozattétel nélkül az (1) 
bekezdésben, illetve (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott nyilatkozattételre jogosulthoz 
irányítani. 

3. §  

(1) A nyilatkozó nyilatkozata tartalmáért teljes felelősséggel tartozik. 

(2) 1A nyilatkozattételkor – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvényben foglaltakon túl – minden esetben tekintettel kell lenni az állam-, szolgálati és üzleti 
titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az Egyetem jó hírnevére és érdekeire. 

(3) A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített nyilatkozat nyilvánosságra hozatalra készített 
teljes anyagát a közlés előtt megismerje. 

4. §  

Nem az Egyetemhez kötődő, szakértői megkeresés esetén a nyilatkozónak kötelessége, hogy óvja az Egyetem 
hírnevét. 

5. §  

A jelen utasítás 2008. április 8. napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2008. április 7. 
 

Dr. Hudecz Ferenc 
     rektor 

                                                 

1 Megállapította az ELTE SzMSz I. kötete, az SzMR és egyes mellékletei módosításáról az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálybalépésére tekintettel című XXXI/2012. (II. 
13.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2012. II. 14. napjától. 


