
Bercsényi 28-30 Kollégium
Lift melletti hirdető használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, földszint, lifthívó környékén kialakított hirdetők
b. A hirdető használatára bármely építész hallgató, hallgatói csoportok vagy külsős személy jogosult

a rá vonatkozó szabályok betartása mellett.
c. A hirdetőt rendezvények/események hirdetésére, közérdekű információk megosztására lehet

használni.

2. Hirdető használata
a. Kollégiumi Körök plakátjai, Egyetemi Hallgatói Képviselet és Építész Hallgatói Képviselet

(továbbiakban: HK) plakátok engedély nélkül elhelyezhetőek a hirdetőfelületen.
b. Külsős hirdetők plakátjai csak a HK engedélyével (pecséttel jelezve) kerülhetnek ki (engedély

nyitvatartási időben a HK irodájában szerezhető). A plakát kihelyezésének feltétele jelen
szabályzat elfogadása és betartása, a kollégiumba jutásról maguknak kell gondoskodni a
mindenkori Házirend betartása mellett.

c. A plakátokat nehezen eltávolítható anyaggal vagy nehezen eltávolítható módon kihelyezni tilos. A
plakátok öntapadósak, illetve A3-as méretűnél nagyobbak nem lehetnek (kivéve HK engedéllyel).

d. A hirdetőre tilos: a kollégium területén történő kereskedelmi/gazdasági vagy szabályzatokkal
ellentétes tevékenység és személyes haszonszerzés céljából hirdetést kitenni, illetve nemi, etnikai,
vallási, illetve politikai alapon megkülönböztető, mások jogait vagy egyébként jogszabályokat
sértő plakátokat kihelyezni.

e. A nem megfelelő helyre, nem megfelelő módon elhelyezett plakátokkal okozott károkért a
plakátot elhelyező személyt, illetve a plakáton szereplő személyt, szervezetet terheli a felelősség.
Károkozás esetén a kollégiumi mentorok fegyelmi vétségként kezelve a károkozót felelősségre
vonják, és a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság felé jelezvén, a károkozót kötelezik a kár
megtérítésére.

f. A rendezvényeket hirdető plakátok legkorábban a rendezvény időpontja előtt 1 héttel kerülhetnek
kihelyezésre, majd az azutáni napon 18:00-ig eltávolítandók. A nem időponthoz kötött plakátok
maximálisan 3 hétig hirdethetőek.

3. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban

foglalt következményeket vonja maga után.
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Lift melletti hirdető használati rend
-kivonat-

● Használhatja: Hallgatói Csoportok, HK, EHK szabadon, külsős személyek engedéllyel (HK
pecsét szükséges)

● Tilos: a kollégium területén történő kereskedelmi/gazdasági vagy szabályzatokkal ellentétes
tevékenység és személyes haszonszerzés céljából hirdetést kitenni, illetve nemi, etnikai, vallási,
illetve politikai alapon megkülönböztető, mások jogait vagy egyébként jogszabályokat sértő
plakátokat elhelyezni; nehezen eltávolítható anyaggal plakátot kihelyezni!

● Eseményt követő nap 18:00-ig a plakátot kihelyezők kötelesek eltávolítani!

Plakátolási szabályzat megsértése 3 fegyelmi pont.
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