
7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem számviteli szakmai szabályainak  

ideiglenes megállapításáról 
[egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 5/2008. (II. 12.) számú, 5/2009. (II. 17.) 

számú és 1/2010. (I. 19.) számú, 20/2010. (XII. 16.) számú, 15/2014. (XII. 19.) számú, 6/2017. 

(V. 23.) számú, 9/2017. (XI. 6.) számú, 1/2018. (I. 24.) számú rektori utasításokkal, az 

LXXIII/2010. (IV. 26.) Szen. sz. és XXX/2012. (II. 13.) Szen. sz. határozatok, valamint a 

Képzési Szabályzat 20. § (4) bekezdése rendelkezésével] 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXIX. 

törvény 29. § (3) bekezdése alapján, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: 

Egyetem) Szervezeti és Működési Szabályzat 24.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt 

rendelkezés alapján figyelemmel a 103. §-ra, a Szenátus LXV/2006. (VII. 10.) Szen. sz. 

határozatában adott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 

 

1. § 

(1) Az Egyetem számvitellel összefüggő egyes szakmai szabályzatainak a jogszabályi 

változásokra tekintettel történő aktualizálása érdekében a jelen utasítás megállapítja az 

Egyetem értékelési, számviteli, leltározási, pénzkezelési, önköltségszámítási szabályait, 

számlarendjét és számviteli politikáját. 

(2) A rektor a jelen utasítás mellékleteként kiadja az alábbi Szabályzatokat: 

a) 1
értékelési szabályzat, 

b) 2
leltározási szabályzat,  

c) 3
pénzkezelési szabályzat, 

d) 4
önköltségszámítási szabályzat, 

e) 5
számlarend, 

f) 6
számviteli politika. 

 

2. § 

Jelen utasítás 2006. július 11. napján lép hatályba és az Egyetem gazdálkodási szabályzatának 

hatályba lépéséig marad hatályban. 

 

Budapest, 2006. július 11. 

 

 Dr. Klinghammer István 

rektor 

 

                                                 
1
 A mellékletet hatályon kívül helyezte a 9/2017. (XI. 6.) rektori utasítás. Hatályon kívül: 2017. XI. 17. napjától. 

2
 A mellékletet hatályon kívül helyezte a 9/2017. (XI. 6.) rektori utasítás. Hatályon kívül: 2017. XI. 17. napjától. 

3
 A mellékletet hatályon kívül helyezte a 3/2018. (II. 12.) rektori utasítás. Hatályon kívül: 2018. II. 20. napjától. 

4
 Módosította az egyes szabályzatoknak a Peregrinus Vendégházra vonatkozó részének módosításáról szóló 

LXXIII/2010. (IV. 26.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2010. IV. 26. napjától. 1. sz. mellékletét módosította az 

ELTE SzMSz I. kötete, a SzMR 10. sz. melléklete, a Képzési Szabályzat 20. § (4) bekezdése. Hatályos: 2010. 

április 1. napjától.  
5
 A mellékletet hatályon kívül helyezte az 1/2018. (I. 24.) számú rektori utasítás. Hatályon kívül: 2018. I. 27. 

napjától. 
6
 A mellékletet hatályon kívül helyezte a 6/2017. (V. 23.) rektori utasítás. Hatályon kívül: 2017. V. 24. napjától. 


