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A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Hirdetési Szabályzata
Az intézmény döntéshozó és végrehajtó szerveinek az egyetemi közösség tagjaival és a
közönséggel való kapcsolattartást szolgáló vizuális kommunikációs lehetőségei a hirdetőtábla,
különböző egyetemi kiadványok, illetve az egyetemi, kari és tanszéki honlap. A Charta-ban felvállalt
küldetés teljesítése céljából a hirdetéseknek, és a különböző információs anyagoknak bizonyos tartalmi
és formai feltételeknek kell megfelelniük. Jelen Hirdetési Szabályzat előírja a különböző hirdető és
felvilágosító vizuális információt hordozó poszterek, banner-ek, elektronikus, vagy nyomtatott
anyagok, szórólapok, reklámnyomtatványok, jelző táblák közzétételének és kezelésének módját.
1. A szabályzat kötelezően érvényes mindenkire (legyen az egyetemi alkalmazott, hallgató, külső
fizikai vagy jogi személy), aki a vizuális informálás valamely módját az egyetem területén, vagy
annak honlapján kívánja alkalmazni.
2. A szabályzat alkalmazása az egyetem területén nem jelenti a szabad véleménynyilvánítás
korlátozását, ha a közölt információk megfelelnek az alábbi elvárásoknak:
a) az egyetemi élettel kapcsolatos oktatási, kutatási, adminisztrációs tevékenységet, vagy a
szabadidő eltöltését szolgálják,
b) az akadémiai életnek megfelelő nyelvezetet alkalmaznak,
c) a nyelvtani szabályokat betartják,
d) tartalmazzák a kitűző nevét, a kifüggesztés dátumát, és alá vannak írva
e) nem zavarják az oktatási, kutatási, adminisztrációs munkát, és nem keltenek zavart,
f) nem tartalmaznak a törvény megszegésére, a rendzavarásra, az egyetemi szabályzatok be
nem tartására való felhívást,
g) nem tartalmaznak semmilyen megkülönböztető, diszkriminatív hivatkozást, és nem sértik az
etnikai, vallási, szexuális stb. kisebbség önazonosságát, és emberi méltóságát
h) nem idéznek elő heves, erőszakos magatartást,
i) nem tartalmaznak obszcén kijelentéseket, trágár szavakat, nincs pornografikus jellegük,
j) nem szorgalmazzák a dohánytermékek, szeszesitalok és kábítószer fogyasztást.
3. Az egyetem területe (az a tér, ahol az akadémiai közössége tagjai lebonyolítják az oktatás, kutatás,
adminisztrációs, szabadidő, sport és szociális tevékenységeket) sérthetetlen.
4. Az egyetem területén mindenfajta hirdetés közzététele csak a megengedett helyeken lehetséges.
Ezért a Rektori Hivatal, a helyszínek dékáni hivatalai, az épületek adminisztrálásáért felelős
személyek és a tanszékek kijelölnek, és kialakítanak a hirdetés céljából megfelelően felszerelt
helyeket, és felelősöket nevesítenek azok a szabályzat szerinti használatáért.
5. A laboratóriumok és tantermek órarendjét külön hirdetőtáblán függesztik ki.
6. A megfelelően kialakított és felszerelt hirdetőhelyeket az egyetem térítésmentesen bocsátja a
dékáni hivatalok, a tanszékek, a gazdasági adminisztráció, az oktatók és a hallgatói önkormányzat
rendelkezésére.
7. Az egyetemen kívüli jogi és fizikai személyek hirdetési kérelmét a rektori hivatal, vagy illető
helyszín dékáni hivatala iktatja. A hirdetés engedélyezéséről az adott szervezeti egység vezetője
dönt, és arról értesíti a hirdetési hely gondozásával megbízott személyt. Elfogadás esetén
megszabják a szolgáltatás értékét is, az adott szervezeti egység szintjén érvényes szabályozások
szerint.
8. Az egyetem honlapján, a rektori hivatal, a karok és a tanszékek részéről hirdetés, vagy bármifajta
információ feltevése csak a hivatalok által megbízott személy közreműködésével történhet, az illető
vezető – rektor, dékán, tanszékvezető - írásos engedélye után.

9. Hirdetés céljából hosszabb távú megállapodás köthető fizikai, vagy jogi személyekkel (protokoll,
szerződés, egyezmény formájában).
10. Minden szinten a hirdetésért felelős személyeket az illető szint végrehajtó vezetője nevezi ki.
11. A hirdetések kitűzésében fő prioritása az oktatással kapcsolatos információknak van.
12. Olyan információk, amelyek hosszabb időre érvényesek – például az órarend - csak zárt táblán
függeszthetők ki.
13. Hirdetés céljából közzétett hivatalos dokumentumoknak tartalmazniuk kell az illető szervezeti
egység vezetőjének aláírását és pecsétjét. Egyéb dokumentumok kitűzése csak a kinevezett hirdetés
felelős hozzájárulásával történhet, aki az illető hirdetményre ráteszi a KITŰZÉSRE
ENGEDÉLYEZETT lenyomatot, és aláírással látja el.
14. Minden hirdetésnek tartalmaznia kell kötelezően a kitűzés dátumát és az érvényességi idejét.
15. Az egyetemen kívüli fizikai és jogi személyek csak írásos kérelmük pozitív elbírálása után tűzhetik
ki hirdetésüket. Kérvényük elbírálásának 24 óra alatt meg kell történnie.
16. Reklámcélú hirdetések kiragasztása csak a helyszín vezető tanácsának, vagy Csíkszereda esetén a
DKT jóváhagyásával történhet, kivételt képeznek azok az esetek, amelyet már a szenátus
engedélyezett.
17. Szórólapok kiosztása csak a helyszíneken kinevezett hirdetés felelős hozzájárulásával történhet.
18. Tilos az érvényben lévő hirdetésre más hirdetést ráragasztani.
19. A kiragasztott hirdetésre tilos obszcén, lealázó, vagy trágár megjegyzéseket írni.
20. Önragasztós poszterek alkalmazása tilos.
21. A hely hiánya nem hatalmaz fel senkit arra, hogy kiragasztási felületnek más, arra nem megfelelő
helyet használjon, vagy a kiragasztással rongálja a felületet.
22. A kifüggesztett hirdetések minőségéért, szabályszerűségéért, érvényességi idejének betartásáért a
hirdetésfelelős felel.
23. A szabályokat be nem tartó hirdetések eltávolítását a hirdetésfelelős rendeli el. Az eltávolítást a
takarító, vagy karbantartó személyzet végzi el, legtöbb 12 órán belül.
24. Azon jogi személyeknek, akik nem tartják be jelen szabályzat előírásait, egy évre felfüggesztik
hirdetési jogait. A felfüggesztést a helyszíni hirdetésfelelős javasolja, és a rektor/dékán dönti el.
25. A szabályzat megszegése az egyetemi alkalmazottak és hallgatók által büntetést von maga után, a
törvények és az egyetemi belső szabályzatnak megfelelően.
26. A karok és helyszínek saját szabályzataikban rögzíthetnek más kiegészítő, jelen szabályzattal nem
ellenkező rendelkezéseket is.
27. A szabályzatot a Szenátus 2007. június 22-i ülésén fogadta el.
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