
4e. számú melléklet 

 

 

Plakátozási Szabályzat 

 

Az alábbi plakátozási rend a Bercsényi 28-30 Kollégium egész területén érvényes. A kollégiumban csak és 

kizárólag a hirdetőfelületeken lehet hirdetéseket elhelyezni, az alábbi szabályok szerint. 

 

1. Hirdetőfelületek a kollégiumban  

● Hirdetőfelületek a földszinten 

o A lifthívó környékén, kialakított hirdetők 

● Hirdetőfelületek a lépcsőfordulókban 

o Az 1. és a 2. emelet között teljes felületen 

o A 2. és a 3. emelet, a 3. és a 4. emelet, valamint a 4. és az 5. emelet között az ablakok 

mellett két oldalt 

● Hirdetőfelületek az emeleteken 

o A 3. és 4. emeleten a lépcsővel szemben az ajtó mellett két oldalt 

 

2. Általános szabályok  
A kollégium egész területén TILOS:  

o Aulai oszlopokra, WC ajtóra, félszint elválasztó ajtókra, festett falra, a földszinti kőburkolatra, 

liftajtóra, liftgomb tablóra hirdetést kihelyezni, 

o Más, aktuálisan érvényben lévő plakátra ragasztani. 

o A kollégium területén történő kereskedelmi / gazdasági tevékenységet, vagy más, szabályzatokkal 

ellentétes hirdetést kihelyezni. 

o Személyes haszonszerzés céljából hirdetést kitenni. 

o Nemi, etnikai, vallási, illetve politikai alapon megkülönböztető, mások jogait vagy egyébként 

jogszabályokat sértő plakátok kihelyezése. 

o Nehezen eltávolítható ragasztóanyaggal (pl. széles ragasztószalaggal), illetve nehezen eltávolítható 

módon (pl. teljesen körberagasztva) plakátot kihelyezni. 

o Öntapadós hirdetmények, matricák elhelyezése. 

o A3-as méretűnél nagyobb plakátot kihelyezni (kivéve HK engedéllyel) 

A rendezvényeket/eseményeket hirdető plakátok legkorábban a rendezvény/esemény időpontja előtt 1 héttel 

kerülhetnek kihelyezésre.A rendezvényeket/eseményeket hirdető plakátok a rendezvény/esemény utáni napon 

18:00-ig eltávolítandók. Az ezt megszegő személyek/kollégiumi körök a figyelmeztetést követő 2 hétben 

plakátot nem helyezhetnek ki. A nem időponthoz kötött plakátok maximálisan 3 hétig hirdethetőek. 

 

3. Kollégiumi Körök plakátjai, EHK plakátok, HK plakátok engedély nélkül elhelyezhetőek a Kollégium 

hirdetőfelületein. Ez alól kivételt képeznek a KI kezelésében lévő hirdetőfelületek. 

 

4. Más karok öntevékeny körei, illetve egyéb hirdető személyek és szervezetek (továbbiakban külsős 

plakátozók) számára fenntartott hirdetőfelületek: 

● A kollégium területén csak azon külsős személyek helyezhetnek el plakátot, akik elfogadják jelen 

szabályzatot és annak betartását. A kollégiumba való bejutásról a plakátozni kívánónak kell 

gondoskodnia, a kollégiumban mindenkor érvényes Házirend betartása mellett. 

● Csak a HK által engedélyezett plakátok kerülhetnek ki a plakátozó felületre. A HK engedélye 

nyitvatartási időben, a HK irodájában kérhető. Az engedélyt a HK pecsétjével jelzi. 

● A KI alkalmazottai és a portások senkitől semmilyen formában nem vehetnek át plakátokat, illetve 

szórólapokat. Csak a KHK által jól látható helyen lepecsételt plakátok kerülhetnek ki a plakátozó 

felületekre. 

 

5. Záradék 
A plakátozási rend betartását a KI, a HK és a kollégiumi mentorok rendszeresen ellenőrzik. Nem megfelelő 

helyen, vagy módon elhelyezett plakátok azonnali eltávolításra kerülnek. A nem megfelelő helyre, nem 

megfelelő módon elhelyezett plakátokkal okozott károkért a plakátot elhelyező személyt, illetve a plakáton 

szereplő személyt, szervezetet terheli a felelősség. 

 

A jelen szabályzat ellen vétséget elkövetők először figyelmeztetésben részesülnek. Az ismételt vétséget 

elkövetők a későbbiekben nem helyezhetnek el hirdetményeket a Kollégium hirdetőfelületein. Károkozás esetén 



a kollégiumi mentorok fegyelmi vétségként kezelve a károkozót felelősségre vonják, és a Kancellária 

Kollégiumok Igazgatóság felé jelezvén, a károkozót kötelezik a kár megtérítésére. 


