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egyes utasítások hatályon kívül helyezéséről 

 

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötete, a 

Szervezeti és Működési Rend 3. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az 

egyetemi szervezetszabályozó eszközök könnyebb átláthatósága érdekében a rektor és a 

kancellár elrendeli a joghatását már kiváltott módosító és hatályon kívül helyező utasítások, 

valamint néhány további, már nem alkalmazandó utasítás hatályon kívül helyezését az 

alábbiak szerint: 

 

1. § 

A jelen utasítás hatálybalépésével a mellékletben felsorolt rektori, kancellári és rektori-

kancellári együttes utasítások hatályukat vesztik. 

 

2. § 

(1) A jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A jelen utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

 

Budapest, 2019. február 1. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Borhy László 

rektor 

Dr. Scheuer Gyula 

kancellár 

 

                                                 
1
 Hatályát vesztette a 2. § (2) bekezdése értelmében. Hatályon kívül: 2019. II. 2. napjától. 
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Melléklet a 2/2019. (II. 1.) számú rektori - kancellári együttes utasításhoz 
 

Hatályukat vesztő rektori utasítások 

 

1) 8/2003. (XII. 11.) számú rektori utasítás az egyetemi szakmai alapfeladat keretében szellemi 

tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételéről szóló III/2002. (VI. 

28.) számú rektori utasítás módosításáról  

 

2) 5/2007. (IV. 25.) számú rektori utasítás a diákigazolványok kezeléséről és az ehhez kapcsoló feladatok 

ellátásáról 

 

3) 15/2008. (VI. 23.) számú rektori utasítás a 14/2008. (VI. 11.) számú rektori utasítás módosításáról  

 

4) 17/2008. (VI. 30.) számú rektori utasítás a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának 

szabályairól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítás 

módosításáról 

 

5) 26/2008. (XII. 8.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében levő 

ingatlanokon történő székhely (telephely, fióktelep) biztosításáról szóló 22/2008. (VII. 18.) számú 

rektori utasítás formanyomtatványokkal történő kiegészítéséről 

 

6) 11/2009. (V. 11.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében levő 

ingatlanok hasznosításának részletes szabályairól szóló 21/2008. (VII. 18.) számú rektori utasítás 

kiegészítéséről 

 

7) 12/2009. (V. 22.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek 

fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

8) 14/2009. (VI. 22.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek 

fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

9) 20/2009. (XI. 25.) számú rektori utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és 

selejtezése szabályairól szóló 9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

10) 3/2010. (II. 8.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának 

rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

11) 5/2010. (III. 8.) számú rektori utasítás a 14/2008. (VII. 11.) módosításáról 

 

12) 8/2010. (IV. 26.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek 

fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

13) 9/2010. (V. 11.) számú rektori utasítás az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszer bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 27/2008. (XII. 22.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

14) 11/2010. (VII. 5.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötelező zárva 

tartásáról és szabadságolási rendjéről, valamint a jelenlét és távollét nyilvántartásáról szóló 8/2008. 

(II. 29.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

15) 14/2010. (IX. 28.) számú rektori utasítás a diákigazolványok kezeléséről és az ehhez kapcsoló 

feladatok ellátásáról szóló 5/2007. (IV. 25.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

16) 16/2010. (X. 25.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kezelésében levő 

ingatlanok hasznosításának részletes szabályairól szóló 21/2008. (VII. 18.) számú rektori utasítás 

kiegészítéséről 

 

17) 20/2010 (XII. 16.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem számviteli szakmai 

szabályainak ideiglenes megállapításáról szóló 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás módosításáról 

az annak mellékletét képező új pénzkezelési szabályzat kiadása érekében 
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18) 6/2011. (V. 10.) számú rektori utasítás az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszer bevezetéséről és 

alkalmazásáról szóló 27/2008. (XII. 22.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

19) 7/2011. (VII. 4.) számú rektori utasítás a Magyar Állam tulajdonában és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem vagyonkezelésében lévő ingó vagyon feleslegesnek minősítése, hasznosítása és 

selejtezése szabályairól szóló 9/2009. (III. 30.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

20) 11/2011. (X. 25.) számú rektori utasítás a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 3/2007. (III. 5.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

21) 2/2012. (I. 9.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának 

rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

22) 7/2012. (II. 24.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek fogadásának 

rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

23) 8/2012. (III. 9.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötelező zárva tartásáról 

és szabadságolási rendjéről, valamint a jelenlét és távollét nyilvántartásáról szóló 8/2008. (II. 29.) 

számú rektori utasítás módosításáról 

 

24) 12/2012. (VII. 9.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek 

fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

25) 13/2012. (X.26.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek 

fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

26) 16/2012. (XI. 19.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötelező zárva 

tartásáról és szabadságolási rendjéről, valamint a jelenlét és távollét nyilvántartásáról szóló 8/2008. 

(II. 29.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

27) 10/2013. (VII. 25.) számú rektori utasítás a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának 

szabályairól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítás 

módosításáról 

 

28) 2/2014. (I. 14.) számú rektori utasítás a hallgatók és doktoranduszok foglalkoztatásának szabályairól 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen című 3/2007 (III. 5.) számú rektori utasítás 1. sz. melléklete 

módosításáról 

 

29) 4/2014. (II. 4.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem kötelező zárva tartásáról 

és szabadságolási rendjéről, valamint a jelenlét és távollét nyilvántartásáról szóló 8/2008. (II. 29.) 

számú rektori utasítás módosításáról 

 

30) 5/2014. (III. 18.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Munkahelyi 

Állatkísérleti Bizottságáról szóló 1/2009. (I. 27.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

31) 6/2014. (III. 31.) számú rektori utasítás a tudományos pályázatok egyes kérdéseiről szóló 9/2008. (II. 

29.) számú, a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott kutatócsoportok vezetésével 

kapcsolatos feladatokról szóló 10/2008. (III. 10.) számú, valamint a külföldre történő kiutazás és a 

külföldi vendégek fogadásának rendjéről szóló 8/2009. (III. 24.) számú rektori utasítások 

módosításáról 

 

32) 8/2014. (IV. 2.) számú rektori utasítás egyes rektori utasítások adatvédelmi és adatkezelési 

rendelkezésekkel történő kiegészítéséről 

 

33) 1/2017. (II. 1.) számú rektori utasítás a Rektori Kabinetről szóló 1/2016. (VII. 1.) számú rektori 

utasítás, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának helyettesítéséről, rektorhelyettesei 

megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és feladatairól szóló 2/2016. (VII. 1.) 

számú rektori utasítás módosításáról 
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34) 3/2017. (II. 22.) számú rektori utasítás a Stratégiai Adatbázis létrehozásával kapcsolatos egyes 

részletszabályokról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tárgyú 6/2015. (IX. 28.) számú rektori 

utasítás módosításáról 

 

Hatályukat vesztő kancellári utasítások 

 

35) 20/2015. (IX. 28.) számú kancellári utasítás a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről és más a 

pénzügyi jogkörök gyakorlásáról szóló 18/2015. (VI. 11.) számú kancellári utasítás módosításáról 

 

36) 21/2015. (XI. 18.) számú kancellári utasítás a kötelezettségvállalásról, ellenjegyzésről és más a 

pénzügyi jogkörök gyakorlásáról szóló 18/2015. (VI. 11.) számú kancellári utasítás módosításáról 

 

37) 22/2015. (XI. 23.) számú kancellári utasítás a Kancellária ügyrendjéről szóló 6/2015. (IV.15.) sz. 

kancellári utasítás módosításáról 

 

38) 23/2015. (XI. 23.) számú kancellári utasítás a Természettudományi Kar működését támogató 

szervezeti egységeinek ügyrendjéről szóló 14/2015. (IV.15.) sz. kancellári utasítás módosításáról 

 

39) 24/2015. (XII. 17.) számú kancellári utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen című 17/2015. (VI. 11.) számú kancellári utasítás módosításáról 

 

40) 1/2016. (I. 4.) számú kancellári utasítás a Pedagogikum Központ megszűnésével kapcsolatos egyes 

feladatok végrehajtásáról 

 

41) 5/2016. (II. 1.) számú kancellári utasítás egyes karok működést támogató szervezeti egységei 

ügyrendjének módosításáról 

 

42) 6/2016. (II.1.) számú kancellári utasítás a Kancellária ügyrendjéről szóló 6/2015. (IV.15.) számú 

kancellári utasítás módosításáról 

 

43) 9/2016. (VI.1.) kancellári utasítás a létszámgazdálkodásról 

 

44) 1/2017. (II. 15.) számú kancellári utasítás a Kancellária ügyrendjéről szóló 6/2015. (IV.15.) számú 

kancellári utasítás módosításáról 

 

45) 2/2017. (II. 28.) számú kancellári utasítás a beszerzés rendjéről szóló 7/2016. (IV. 28.) számú 

kancellári utasítás módosításáról 

 

46) 11/2017. (IX. 14.) számú kancellári utasítás a Kancellária ügyrendjéről szóló 6/2015. (IV.15.) számú 

kancellári utasítás módosításáról 

 

Hatályukat vesztő rektori-kancellári együttes utasítások 

 

47) 1/2016. (II. 1.) számú rektori - kancellári együttes utasítás egyes rektori és kancellári utasítások 

hatályon kívül helyezéséről  

 

48) 3/2016. (IV. 28.) számú rektori-kancellári közös utasítás a szerződéskötés rendjéről szóló 4/2015. (VI. 

11.) számú rektori-kancellári együttes utasítás módosításáról 

 

49) 4/2016. (VII. 4.) számú rektori - kancellári együttes utasítás a Nyugat-Magyarországi Egyetem 

szombathelyi karai és a Savaria Egyetemi Központ integrációjával kapcsolatos egyes kérdésekről 

 

50) 8/2018. (VII. 16.) számú rektori-kancellári együttes utasítás az ELTE Savaria Egyetemi Központ 

szakmai munkájának és egyes szervezeti egységei átszervezéséről és ezzel összefüggésben 

végrehajtandó létszámcsökkentésről 

 


