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BTK-TTK 2l2OLl. (X11.20.) kiiziis ddkdni utasitds

A nyilvSnos hirdetm6nyek elhelyez6sdnek rendj6r6l a BTK €s TTK tertilet6n

f.5 A PTE BTK 6s TTK - a tovdbbiakban: a Karok - vezet6se egymdssal egyeztetve, valamint a
Karok hallgat6i 6nkorm6nyzatainak - a tovdbbiakban: a HOr - egyetdrt6s6vel az aliibbiak szerint
szabSlyozzCk a Karok kezel6sdben d116 6p0letekben a plakdt, hirdetm6ny, sz6r6anyag - a
tov6bbia kban hirdetm6ny - elhelyez6s6nek rendj6t.

2.9 A jelen utasftisban nem rendezett kdrd€sekre a7/2008. sz. Rektori utasitdsban foglaltakat
kellalkalmazni.

3.9 (1) Hirdetm6nyt kihelyezni a Karok dpiileteiben enged6llyel 6s - a ki nem f0ggesztett
sz6r6anyagok kivdtel6ve! - a hirdet6tCbliikon lehet.

(2) A Karok szervezeti egys6geinek tulajdondban lev6 (pl. tansz6ki, int6zeti, szakkoll6giumi)
hirdet6tCbl6t, amennyiben azon feltiintetik a kezel6 szervezeti egys6get, a szervezeti egysdg
kizdr6f agosan kezeli, az azon kihelyezett hirdetmdnyeket nem ezen utasftds alapjdn gondozzdk.

4.S A 3.5 (2) rendelkezdse ald nem tartoz6, rin. nyilvdnos hirdet6tdbliin a hirdetm6nyeket a HOK
gondozza: helyezi ki 6s tdvolftja el.

5.5 Ingyenesenkihelyezhet6hirdetm6nyek:

a) az egyetemen foly6 oktat6ssal, tudominyos kutatdssal €s az ahhoz kapcsol6d6
ad minisztrdci6va I kapcsolatos hirdetm6nyek

b) az egyetemen mfik6d6 hallgat6i OnkormCnyzatok tev6kenysdg6vel 6s rendezv6nyeivel
ka pcsolatos hirdetm6nyek

c) a kulturilis, sport 6s szabadid6s tev6kenys€ggel kapcsolatos hirdetm6nyek
d) a hallgat6k 6s tanu!6k 6letkdriilmdnyeinek biztositdsdt, javitdsdt, valamint a tanulm6nyi

kdtelezetts6geik teljesit6s6t kOzvetlen0l szolgd 16 h irdetm6nyek
e) az egyetemi 6lettel iisszefiigg6 egydb egyetemi hirdetm6nyek.

6.5 (1) A HOK a SzolgCltat6 lroda nyitvatartdsi idejdben biztositja a hirdetm6nyek folyamatos
dW6te!61. A vonatkoz6 rektori utaslt6sban foglalt szabdlyok figyelembev6tel6vel azokat a
hirdetmdnyeket, amelyekr6l egy6rtelmfien eld6nthet6, hogy ingyenesen kihelyezhet6 a Karon, sajCt
pecs6tj6vel ell6tja 6s a hirdetm6nyt kihelyezi.

(2) A HOK heti k6t napon (kedden 6s csiit6rt6k6n) a sajdt hatiiskdr6ben nem enged6lyezett
hirdetm6nyeket dtadja a kari adminisztrdci6 vezet6j6nek, aki egy munkanapon beliil d6nt a
hirdetm6nyek engedd!yez6s6161 6s ingyeness6g6r6l 6s kihelyez6sre visszaadja a H0K-nek.

(3) Amennyiben a hirdetm6ny kihelyez6se nem ingyenes, a kari adminisztrdci6 vezet6je eljiir a rektori
utaslt6sban fogla ltak szerint.

7.5 (1) A HOK a hirdetm6nyeket heti legaliibb ket napon (hdtf6, szerda) kihelyezi a
hirdet6tiibliikra.



(2) A HOK a kihelyez6ssel egyidejfileg gondoskodik

a) az engeddly n6lk0li,

b) az aktualitdsCt vesztett, 6s

c) a megrongdl6dott

hirdetm6nyek eltiivolftiisii 16l.

S.5 (1) A HOK gondoskodik arr6l, hogy a hirdet6tiibliikon a hirdet6sekre vonatkoz6 eljCriis rendje
megismerhetd legyen, valamint arr6l, hogy jelen utasit6s a Karok hallgat6inak k6r6ben megfelel6
nyilvii nossdgot (kdrlevdl, honlap) ka pjon.

(2) A D6kdni Hivatal kiizz6teszi a jelen utasitdst, 6s eljdr, hogy jelen utasit6sban foglalatakat a Karok
oktat6i-kutat6i a Karokon szokdsos m6don (kdrlev6l, honlap) megismerj6k.

9.S Az Utasftiis 2O!2. janudr 1. napjdn l6p hatiilyba, de az utasftis 7.5-ban foglaltakat a
k6zz6t6telt6l fogva kel! alka lmazn i.

P6cs, 2011. december 20.
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