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A Sapientia Erd6lyi Magyar Tudominyegyetem Hirdet6si Szabillyzata

Az intdzmdny ddnt6shoz6 6s v6grehajt6 szerveinek az egyetemi kdzrissdg tagjaival 6s a
kdzdns6ggel val6 kapcsolattart5st szolg6l6 vizu6lisr kommunik6ci6s'1ehet6s6gei a hirdet6t6bla,
kiil6nbciz6 egyetemi kiadv6nyok, illetve az egyetemi, kari 6s tansz6ki honlap. A Charta-ban felv6llalt
ki.ildetds teljesitdse c6lj6b6l a hirdet6seknek, 6s a kiikjnboz6 inform6ci6s anyagoknak bizonyos tartalmi
6s formai felt6teleknek kell megfelelniiik. Jelen Hirdet6si Szabiilyzat el6frja a k0lonbrizS hirdet6 6s
felvilSgosit6 vizu6lis inform6ci6t hordoz6 poszterek, banner-ek, elektronikus, vagy nyomtatott
anyagok, sz6r6lapok, rekl6mnyomtatv6nyok, jelzo t6bl6k kdzzetetelenek 6s kezel6s6nek m6dj6t.
1. A szabillyzat k<itelez6en 6rv6nyes mindenkire (legyen az egyetemi alkalmazott, hallgat6, kiils6

fizikai vagy jogi szem6ly), aki a vizudlis inform6l6s valamely m6dj5t az egyetem teriiletdn, vagy
annak honlapj6n kivdnj a alkalmazni.

2. A szabiiyzat alkalmazSsa az egyetem teri.iletdn nem jelenti a szabad v6lem6nynyilv6nit6s
korl6toz6s5t, ha a k<izrilt inform6ci6k megfelelnekaz alibbi elvSr6soknak:

a) az egyetemi dlettel kapcsolatos oktat6si, kutat6si, adminisztr6ci6s tev6kenys6get, vagy a
szabadid6 elt<ilt6sdt szol g6lj 6k,

b) az akad6miai 6letnek megfelel6 nyelvezetet alkalmaznak,
c) a nyelvtani szab6lyokat betartj6k,
d) tartalmazzilk akituz6 nev6t, a kifiiggeszt6s d6tum6t, 6s al6 vannak irva
e) nem zava4itkaz oktatdsi, kutat6si, adminisztr6ci6s munkSt, 6s nem keltenek zavart,
f) nem tartalmaznak a t6'rv6ny megszeg6sdre, a rendzavar6sra, az eryetemi szabilyzatok be

nem tart6s6ra val6 felhiv6st,
g) nem tartalmaznak semmilyen megktildnbdzteti, diszkriminatfv hivatkoz6st, 6s nem s6rtik az

etnikai, vall6si, szexudlis stb. kisebbsdg onazonoss6gSt, 6s emberi mdlt6s6g6t
h) nem id6znek el6 heves, er6szakos magatartSst )
D nem tartalmaznak obszcdn kijelent6seket,trhghr szavakat, nincs pomografikus jellegiik,
j) nem szorgalmazzilk a dohdnyterm6kek, szeszesitalok 6s k6bit6szer fogyaszt6st.

3. Az egyetem teriilete (az atdr, ahol az akad6miai kdzdss6ge taglai lebonyolitj6k az oktat6s, kutat6s,
adminisztr6ci6s, szabadid6, sport 6s szoci6lis tev6kenysdgeket) sdrthetetlen.

4. Az egyetem tertilet6n mindenfajta hirdetds kdzzdt1tele csak a megengedett helyeken lehets6ges.
Ezdrt a Rektori Hivatal, a helyszinek d6krlni hivatalai, az dptiletek adminisztr6l6s66rt felel6s
szemdlyek 6s a tanszdkek kijel<ilnek, 6s kialakitanak a hirdetds c6lj6b6l megfelel6en felszerelt
helyeket, 6s felel6sdket nevesftenek azok a szabfilyzat szerinti hasmtilathert.

5. A laborat6riumok 6s tantermek 6rarendj6t ktilon hirdet6t6bl6n fiiggesztik ki.
6. A megfelel6en kialakitott 6s felszerelt hirdet6helyeket az egyetem t6rftdsmentesen bocsdtja a

d6k6ni hivatalok, a tansz6kek, a gazdasfrgi adminisztrilciS, az oktat6k 6s a hallgat6i <inkorm6nyzat
rendelkezds6re.

7. Az egyetemen kiviili jogi 6s fizikai szern6lyek hiidpt6si k6relm6t a rektori hivatal, vagy illet6
helyszin d6k6ni hivatala iktatja. A;hirdetds engede.lyezdsdr6l az adott szervezeti egys6g vezetdje
ddnt, 6s arr6l drtesiti a hirdet6si helj gondozds|val megbizott szemdlyt. ElfogadSs esetdn
megszabj6k a szolgilltatSs 6rt6k6t is, az adott szewezeti egys6g szintj6n 6rv6nyes szab6lyozSsok
szerint.

8. Az egyetem honlapj6n, a rektori hivatal, a karok 6s a tanszdkek r6szdr6l hirdet6s, vagy b6rmifajta
inform6ci6 feltev6se csak a hivatalok 6ltal megbfzott szem6ly kozremtikdd6s6vel tort6nhet,.KjUfI$ ,.
vezetd - rektor, d6k5n, tanszdkvezet6 - irdsos enged6lye ut6n. ,\,{'- n'""oo

"." ffi 
'+;-

i frfu E
e WJF sQo+,.. 

fi:f;li "..94ilo^re,r. 
Ro.oblt-



9. Hirdetds cdlj6b6l hosszabb t6w megrlllapod6s kdthet6 fizikai, vagy jbgi szemdlyekkel (protokoll,
szerz6d6s, egyezmdny form6j 6ban).

10. Minden szinten a hirdet6s6rt felel6s szem6lyeket azilleto szint v6grehajt6 vezet6je nevezi ki.
1 1. A hirdet6sek kittiz6s6ben f6 priorit6sa az oktatSssal kapcsolatos inform6ci6knak van.
12. Olyan inform6ci6k, amelyek hosszabb id6re 6rv6nyesek - pdld6ul az 6rarend - csak ztrt tihlSn

fiiggeszthet6k ki.
13. Hirdetds c6lj6b6l kozzetett hivatalos dokumentumoknak tartalmazniuk kell az illetl szervezeti

egys6g vezet6j6nek alilirhsht 6s pecsdtj6t. Egy6b dokumentumok kitiizdse csak a kinevezett hirdet6s
felel6s hozzfijfurulistwal trirtdnhet, aki az illetS hirdetmdnyre riteszi a KITUZESRE
ENGEDELYEZETT lenyomatot, 6s al6ir6ssal l6tj a el.

14. Minden hirdet6snek tartalmaznia kell kdtelezben a kitiiz6s dritum6t 6s az 6w6nyessdgi idej6t.
15. Az egyetemen kiviili frzikai 6s jogi szem6lyek csak ir6sos kdrelmi.ik pozitiv elbiriil6sa ut6n tiizhetik

ki hirdet6siiket. K6rv6nyiik elbir6lisiinak 24 6ra alatt meg kell t<irt6nnie.
16. Rekl6mcdhi hirdetdsek kiragaszt6sa csak a helyszin vezeto tan6csiinak, y&W Csikszereda eset6n a

DKT j6v6hagy6sftval trirtdnhet, kiv6telt k6peznek azok az esetek, amelyet mfu a szen6tus
enged6lyezett.

17. Sz6r6lapok kioszt6sa csak a helyszfneken kinevezett hirdet6s felel6s hozzdjlrulirsrlval tortdnhet.
18. Tilos az 5wdnyben l6v6 hirdet6sre m6s hirdet6st rSragasztani.
19. A kiragasztott hirdet6sre tilos obszc6n,lealilz6,vagy trhgSr megjegyz6seket frni.
20. Onragaszt6s poszterek alkalmaz6sa tilos.
21. A hely hi6nya nem hatalmaz fel senkit arra, hogy kiragaszt6si feliiletnek m6s, arra nem megfelelo

helyet haszniiljon, vary a kiragaszt6ssal rong6lja a feltiletet.
22. A kifuggesztett hirdet6sek min6s6g6drt, szabSlyszer[isdgddrt, 6rvdnyessdgi idejdnek betartSsfulrt a

hirdet6sfelel6s felel.
23. A szabdlyokat be nem tart6 hirdetdsek elt6volitilsit a hirdetdsfelel6s rendeli el. Az elt6volit6st a

takarit6, vagy karbantart6 szemlly zet v 6gzi el, legtdbb 12 6r fn beltil.
24. Azon jogi szem6lyeknek, akik nem tartj6k be jelen szabttlyzat elSfr6sait, egy 6vre felfliggesztik

hirdet6si jogait. A felfiiggeszdst a helyszini hirdet6sfelel6s javasolja, 6s a rektor/ddkdn donti el.
25. A szabillyzat megszegdse az egyetemi alkalmazottak 6s hallgat6k 6ltal bi.intei6st von maga utiin, a

tcirv6nyek 6s az egyetemi bels6 szabfiyzatnak megfelel6en.
26. A karok 6s helyszinek saj6t szabillyzataikban rrigzfthetnek m6s kieg6szit6, jelen szabillyzattal nem

ellenkez6 rendelkez6seket is.
27 . A szabirlyzatot a Szen6tus 2007 .jrinius 22-i iil6s6n fogadta el.


