
7/2008. számú rektori utasítás a hirdetmények elhelyezésének rendjérıl  
 

Az utasítás hatálya 
 

1. § Jelen utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) területére – 

beleértve a bérelt területeket is –, valamint az Egyetem területén elhelyezésre kerülı valamennyi 

hirdetményre. 

 

Általános szabályok 
 

2. § Az Egyetem területén a hirdetményeket ingyenesen vagy térítési díj ellenében lehet elhelyezni. 

 

A hirdetmények engedélyezésére és elhelyezésére vonatkozó szabályok 
 
3. § (1) Az Egyetem területén hirdetményeket kihelyezni kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott 

személyek írásbeli engedélye alapján lehet. 

 

(2) Az engedélyezésre jogosultak köre: 

a) a fıtitkár a Rektori Hivatal területe, és az erre irányuló megkeresés alapján az 

Egyetem teljes területe tekintetében, 

b) a dékáni hivatalvezetı, illetve az általa felhatalmazott közalkalmazott a kar épületei 

tekintetében, 

c) a kollégiumigazgató vagy az üzemeltetı a kollégium épületei tekintetében, 

d) a gazdasági fıigazgató a Gazdasági Fıigazgatóság/Mőszaki Igazgatóság területei, 

illetve épületei tekintetében, 

e) a klinikaigazgató a klinika épületeire vonatkozóan, 

f) a gyakorló iskola igazgatója a gyakorló iskola épületei tekintetében, 

g) a PTE Könyvtár fıigazgatója, illetve a kari könyvtárak vezetıi a könyvtárak épületei 

tekintetében,  

h) a fentiektıl eltérı önálló szervezetek vezetıi az irányításuk alá tartozó önálló szervezet 

épületei, területei tekintetében. 

 

(3) Az Egyetem egészét vagy több szervezeti egységét érintı hirdetések esetében a kihelyezés 

engedélyezése iránti kérelmet a Rektori Hivatal Marketing Osztályához (továbbiakban: Marketing 

Osztály) kell benyújtani. Az (1) bekezdés a) pontja alapján a kérelmet a fıtitkár bírálja el. 

 

(4) A hirdetményeket elhelyezésük elıtt el kell látni az elhelyezést engedélyezı 

bélyegzılenyomatával, aláírásával és a kihelyezés idıtartamával, avagy a lejárat napjának 

megjelölésével. Fıtitkári pecséttel ellátott hirdetményre külön bélyegzı nem szükséges. 

 

(5) Az egyes hirdetıtáblákra történı kihelyezés (felragasztás) a megrendelı feladata. A megrendelı 

térítési díj fizetése ellenében kérheti a Marketing Osztálytól az egységes kihelyezést. A kihelyezés díja 

50 Ft/db + 1500 Ft+áfa. 

 

Az ingyenesen elhelyezhetı hirdetményekre vonatkozó szabályok 
 

4. § Az Egyetem területén ingyenesen csak az alábbi hirdetmények helyezhetık el: 

 

a) az Egyetemen folyó oktatással, tudományos kutatással és az ahhoz kapcsolódó 

adminisztrációval kapcsolatos hirdetmények, 

b) az Egyetemen mőködı hallgatói önkormányzatok tevékenységével és rendezvényeivel 

kapcsolatos hirdetmények, 

c) a kulturális, sport és egyéb szabadidıs tevékenységgel kapcsolatos hirdetmények, 

d) a hallgatók és tanulók életkörülményeinek biztosítását, javítását, valamint a tanulmányi 

kötelezettségeiknek teljesítését közvetlenül szolgáló hirdetmények, 
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e) az egyetemi élettel összefüggı egyéb egyetemi hirdetmények. 

 

 
A térítési díj ellenében elhelyezhetı hirdetményekre vonatkozó szabályok 

 
5. § (1) Az Egyetem területén a 4. § alá nem tartozó, üzleti jellegő, reklám célú hirdetés, plakát, vagy 

ilyen jellegő más adathordozó csak térítési díj ellenében helyezhetı el. 

 

6. § A hirdetmények elhelyezése ellenében fizetendı ajánlott hirdetési díjak: 

a) A/5 mérető papírlap: 100 Ft (darab/hét), 

b) A/4 mérető papírlap: 150 Ft (darab/hét), 

c) A/3 mérető papírlap: 250 Ft (darab/hét), 

d) A/1 méretig: 300 Ft (darab/hét). 

 

7. § A hirdetmény elhelyezésérıl, a térítési díj mértékérıl az érintett szervezeti egység vezetıje, vagy 

az általa kijelölt személy, illetve a 3. §-ban megjelölt vezetı dönt. A hirdetés kihelyezésére 

vonatkozóan jelen utasítás 1. számú mellékletét képezı hirdetési szerzıdést kell kötni. 

 

8. § (1) Amennyiben az üzleti jellegő, vagy reklám célú hirdetés csak egy adott szervezeti egység 

területén kerül elhelyezésre, az ebbıl származó bevétel az érintett szervezeti egységet illeti. 

 

(2) A hirdetmények elhelyezésének a 6. §-ban meghatározottak szerint megállapított ellenértékét az 

adott szervezeti egységnél, a szervezeti egység vezetıje által kijelölt személynél kell nyugta, vagy az 

Egyetem által kibocsátott számla ellenében személyesen, illetve átutalással megfizetni. A 7. §-ban 
megjelölt vezetı köteles gondoskodni a hirdetési szerzıdés szerinti számla, vagy nyugta 

kiállíttatásáról. 
 

(3) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott hirdetmények esetében a díjköteles hirdetmények 

kihelyezésének díja a Marketing Osztályt illeti meg. 

 

(4) Az Egyetemen folytatott promócióra vonatkozó szabályokat a 3/2006. számú rektori utasítás 

tartalmazza. 

Közös szabályok 
 

9. § (1) Hirdetmények csak az erre a célra rendszeresített hirdetıtáblákon (hirdetıszekrényekben) 

helyezhetık el, falra, ajtóra, ablakra hirdetményt erısíteni tilos. 

 

(2) Az érintett szervezeti egység vezetıje, illetve a 3. § (2) bekezdésében meghatározott vezetı 

jogosult eldönteni, hogy az adott hirdetmény a térítésmentes, vagy díjköteles kategóriába tartozik. 

 

10. § Tilos elhelyezni az Egyetem területén: 

a) a politikai tartalmú hirdetményeket, kivéve az országgyőlési és az önkormányzati 

választásokkal kapcsolatosan kiadott, külön rektori körlevél által meghatározott eseteket, 

b) olyan külsı szolgáltató szervezet, vállalkozás, vagy magánszemély hirdetményét, amely az 

Egyetem, vagy annak valamely szervezeti egysége által is biztosított szolgáltatást, képzést 

propagál, vagy más módon sérti az Egyetem gazdasági érdekeit, 

c) a jogszabályba, vagy egyetemi szabályzatba ütközı hirdetményeket, 

d) a közerkölcsöt sértı kifejezést vagy ábrát tartalmazó hirdetéseket, 

e) azt a hirdetményt, amely sértheti az intézmény dolgozóinak, hallgatóinak, betegeinek 

nyugalmát. 

 
11. § (1) A hirdetmények eltávolítása az épületgondnokok feladatkörébe tartozik. A fıtitkári 

bélyegzıvel ellátott plakátokat érvényességük ideje alatt tilos eltávolítani. 
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(2) El kell távolítani: 

a) az engedély nélkül vagy tilalom ellenére elhelyezett hirdetményeket, 

b) azokat a hirdetményeket, amelyek érvényességi ideje lejárt.  

 

Hatályba léptetı rendelkezés 
 

12. § Jelen rektori utasítás 2008. június 11. napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 4/2006. számú 

rektori utasítás hatályát veszti. 

 

Pécs, 2008. június 11. 

 

 

Dr. Gábriel Róbert 

rektor 

 

 


