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egyes rektori és kancellári utasítások hatályon kívül helyezéséről 

 

 

A kancellári rendszer egyetemi bevezetésével összefüggésben elfogadott szabályzatok, kiadott 

rektori, illetve kancellári utasítások több rektori és kancellári utasítás rendelkezéseit felülírták, 

ezért szükségessé vált a rektori és kancellári utasítások teljes körű felülvizsgálata, amelynek 

során az is megállapítást nyert, hogy néhány, korábbi időszak tekintetében alkalmazandó 

rektori utasítás 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 3. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a rektor és a 

kancellár az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

A jelen utasítás hatálybalépésével a mellékletben felsorolt rektori és kancellári utasítások 

hatályukat vesztik. 

 

2. § 

Jelen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 

 

 

Budapest, 2016. február 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mezey Barna 

rektor 

Dr. Scheuer Gyula 

kancellár 

 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezte az egyes utasítások hatályon kívül helyezéséről szóló 2/2019. (II. 1.) számú rektori - 

kancellári együttes utasítás. Hatályon kívül: 2019. február 1. napjától. 
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Melléklet az 1/2016. (II.1.) számú rektori - kancellári együttes utasításhoz 

 

 

Hatályukat vesztő rektori és kancellári utasítások 

 

 

1) VIII/2000. (V. 8.) számú rektori utasítás a 2000/2001. tanév rendjéről 

 

2) XI/2000. (VII. 31.) számú rektori utasítás a pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzés szervezésének és lebonyolításának ellátásáról 

 

3) XII/2000. (IX. 1.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Oktatási 

Minisztérium között létrejött megállapodás teljesítésével kapcsolatban 

 

4) IV/2001. (III. 1.) számú rektori utasítás az ELTE Tűzvédelmi Szabályzatában megfogalmazott 

feladatok általános és a 2001. évre vonatkozó teljesítésének végrehajtásáról 

 

5) V/2001. (III. 1.) számú rektori utasítás az ELTE Munkavédelmi Szabályzatában meghatározott 

feladatok végrehajtásáról az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

 

6) I/2002. (I. 2.) számú rektori utasítás az ELTE Peregrinus Vendégház igénybevételének 

feltételeiről szóló I/2001. (I. 2.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

7) IV/2002. (IX. 9.) számú rektori utasítás az Egységes Tanulmányi Rendszer bevezetésével 

kapcsolatos egyes kérdésekről 

 

8) 7/2003. (XII. 8.) sz. rektori utasítás a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 

nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) egyetemen 

belüli végrehajtásáról 

 

9) 2/2005. (II. 14.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2005. évi zárva 

tartásáról és az ahhoz igazodó szabadságolási rendjéről 

 

10) 2/2006. (II. 6.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2006. évi zárva 

tartásáról és az ahhoz igazodó szabadságolási rendjéről 

 

11) 17/2006. (XII. 15.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetői 

megbízásainak felülvizsgálatáról és megerősítéséről 

 

12) 2/2007. (I. 31.) számú rektori utasítás az ELTE 2007. évi zárva tartásáról és az ahhoz igazodó 

szabadságolási rendjéről 

 

13) 4/2007. (III. 27.) számú rektori utasítás a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Igazgatóságainak 

és a Kontrolling Önálló Osztály működéséről, valamint a módosításáról szóló 

 

14) 6/2007. (V. 25.) számú rektori utasítás egyes ellenjegyzésre jogosult közalkalmazottak feletti 

munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személyek meghatározásáról, valamint a módosításáról 

szóló 

 

15) 8/2007. (V. 25.) számú rektori utasítás az ELTE Tudományszervezési, Pályázati és Innovációs 

Központ ellenjegyzésre jogosult közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult 

személy meghatározásáról 

 

16) 9/2007. (V. 25.) számú rektori utasítás az ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai 

Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai 
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Szolgáltató Intézmény gazdálkodási jogkörének elvonásáról és ehhez kapcsolódó további 

intézkedésekről 

 

17) 14/2007. (XI. 27.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek 

fogadásának rendjéről szóló 1/2004. (II. 9.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

18) 16/2007. (XII. 17.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek 

fogadásának rendjéről szóló 1/2004. (II. 9.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

19) 1/2008. (I. 14.) számú rektori utasítás a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Igazgatóságainak és 

a Kontrolling Önálló Osztály működéséről szóló 4/2007. (III. 27.) számú rektori utasítás 

módosításáról 

 

20) 16/2008. (VI. 30.) számú rektori utasítás a külföldre történő kiutazás és a külföldi vendégek 

fogadásának rendjéről szóló 1/2004. (II. 9.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

21) 20/2008 (VII. 15.) számú rektori utasítás az Oktatási Igazgatóságról szóló 13/2006 (IX. 1.) számú 

rektori utasítás és a Rektori Titkárságról szóló 14/2006 (IX. 1.) számú rektori utasítás 

módosításáról 

 

22) 23/2008. (VIII. 28.) 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 az Állam- és Jogtudományi Kar vonatkozásában történő 

eltérő alkalmazásáról 

 

23) 4/2009. (II. 16.) 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 egyes határidőkre vonatkozó rendelkezéseinek 2009. 

évben történő eltérő megállapításáról 

 

24) 16/2009 (IX. 15.) számú rektori utasítás a Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ ügyrendjéről 

 

25) 6/2010. (III. 29.) számú rektori utasítás az Egyetemi Könyvtár az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem kötelező zárva tartásáról és szabadságolási rendjéről, valamint a jelenlét és 

távollét nyilvántartásáról szóló 8/2008. (II. 29.) számú rektori utasítás egyes rendelkezései alól 

történő mentesítéséről 

 

26) 7/2010. (IV. 26.) számú rektori utasítás az Eötvös Collegium gazdálkodási jogkörének 

visszaállításáról 

 

27) 15/2010. (X. 20.) számú rektori utasítás az egyes ellenjegyzésre jogosult közalkalmazottak feletti 

munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult személyek meghatározásáról szóló 6/2007 (V. 25.) 

számú rektori utasítás módosításáról 

 

28) 18/2010 (XI. 30.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetői részére 

2010. évre megállapított prémiumfeladatok teljesítése értékelésére megállapított határidő 

módosításáról 

 

29) 19/2010 (IX. 15.) számú rektori utasítás a hallgatói kifizetések eljárásrendjéről az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen című 3/2008. (I. 14.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

30) 1/2011. (I. 3.) számú rektori utasítás a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Igazgatóságainak és 

a Kontrolling Önálló Osztály működéséről szóló 4/2007. (III. 27.) számú rektori utasítás 

módosításáról 
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31) 2/2011. (I. 31.) számú rektori utasítás a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Igazgatóságainak és 

a Kontrolling Önálló Osztály működéséről szóló 4/2007. (III. 27.) számú rektori utasítás 

módosításáról 

 

32) 8/2011 (VII. 5.) számú rektori utasítás egyes rektori utasításoknak a szerződések nyilvántartási 

rendszerének hatékony működtetése érdekében szükséges módosításáról 

 

33) 9/2011 (VII. 5.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivataláról 

szóló 2/2009. (II. 3.) számú rektori utasítás és a Rektori Titkárságról szóló 14/2006 (IX. 1.) számú 

rektori utasítás módosításáról 

 

34) 1/2012. (I. 6.) számú rektori utasítás az üres álláshelyek betöltésének, új álláshelyek létesítésének, 

egyéb illetménynövekedéssel járó munkáltatói intézkedések korlátozásáról szóló 3/2011. (III. 28.) 

számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről 

 

35) 3/2012. (I. 12.) számú rektori utasítás a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Igazgatóságainak és 

a Kontrolling Önálló Osztály működéséről szóló 4/2007. (III. 27.) számú rektori utasítás 

módosításáról 

 

36) 9/2012. (III. 27.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem gazdasági 

egyensúlyának megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 4/2012. (I. 20.) számú 

rektori utasítás módosításáról 

 

37) 10/2012. (VI. 7.) számú rektori utasítás a szerződéskötés rendjéről az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen címmel kiadott 19/2008. (VII. 7.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

38) 14/2012. (XI. 12.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori 

Hivataláról szóló 2/2009. (II. 3.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

39) 4/2013. (IV. 15.) számú rektori utasítás a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Igazgatóságainak 

és a Kontrolling Önálló Osztály működéséről szóló 4/2007. (III. 27.) számú rektori utasítás 

módosításáról 

 

40) 9/2013. (VII. 22.) számú rektori utasítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektorának 

helyettesítéséről, rektorhelyettesei megnevezéséről, hatásköréről, munkamegosztási rendjéről és 

feladatairól szóló 13/2010. (VIII. 1.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

41) 1/2014. (I. 14.) számú rektori utasítás a 2014-ben esedékes kötelező átsorolás végrehajtásáról az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

 

42) 10/2014. (IV. 29.) számú rektori utasítás a szerződéskötés rendjéről az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen címmel kiadott 19/2008. (VII. 7.) számú rektori utasítás módosításáról 

 

43) 12/2014. (VII. 10.) számú rektori utasítás a Rektori Titkárságról szóló 14/2006. (IX. 1.) számú és 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Rektori Hivataláról szóló 2/2009. (II. 3.) számú rektori 

utasítások módosításáról 

 

44) 2/2015. (I. 30.) számú kancellári utasítás egyes kancellári hatáskörök gyakorlásáról az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen 

 

45) 3/2015. (II.23.) számú kancellári utasítás 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradvány zárolásáról 

 

46) 4/2015. (III.30.) sz. kancellári utasítás a 2014. évi kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradványok zárolásáról szóló 1/2015. (I.21.) sz. kancellári utasítás és a 3/2015. (II.23.) 

kancellári utasítás 1.§ és 3.§ hatályon kívül helyezéséről 


