
Plakát elhelyezési rend  
a Kármán Tódor Kollégiumban 

Az alábbi plakát elhelyezési rend a Kármán Tódor Kollégium egész területén érvényes.  

1. Hirdetőfelületek a kollégiumban  

 A földszinten a liftek mellett, a lakószinteken szintén a liftek mellett, illetve a mosdó mellett 
található hirdető felületre lehet plakátot elhelyezni. 

 A liftekben elhelyezett GHK-KI hirdetőkre nem lehet plakátokat elhelyezni, a szabály alóli 
kivételt a 3. pont tartalmazza. 

 A liftekben elhelyezett üzemeltetői hirdetőkre kizárólagosan a kollégium üzemeltetője 
helyezhet el hirdetést. 

 A földszinten lévő Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletének a hirdetőjére, 
kizárólag az ő engedélyükkel lehet plakátot elhelyezni. 

2. Általános szabályok  

 A nem időponthoz köthető plakátok maximum 3 hétig maradhatnak a hirdetőtáblákon, 
ezért ezeken a plakátokon szerepelnie kell a kihelyezés dátumának. Ez alól kivételt képeznek 
az egész évben felvételt hirdető öntevékeny körök plakátjai, szintenként maximum egy 
hirdető táblán és a szintfelelősi hirdetmények maximum A5-ös méretben. 

 Az időponthoz kötött plakátok az adott dátum után eltávolításra kerülnek. 

A kollégium egész területén TILOS:  

 aktuálisan érvényben lévő plakátot bármely módon eltakarni, 

 kereskedelmi, illetve gazdasági tevékenységgel kapcsolatos, személyes haszonszerzés 
céljából hirdetést kitenni, 

 a Gépészmérnöki Kar bármely rendezvényével párhuzamosan futó eseményeket hirdetni, 
(kivéve: Természettudományi Kar rendezvényei) 

 pártpolitikai és vallási tartalmú plakátot elhelyezni, 

 más, egyetemi szabályzatokba ütköző tárgyú plakátot elhelyezni, 

 A4-esnél nagyobb méretű plakátokat kihelyezni. (kivéve külön GHK engedéllyel a 
parafatáblák aljára). 

3. A Gépészmérnöki Karon működő öntevékeny körök, szakkollégiumok, versenycsapatok 
plakátjai, az EHK plakátjai, illetve a GHK plakátjai maximum A4-es méretben engedély 
nélkül elhelyezhetőek a Kármán Tódor Kollégium hirdetőfelületein.  

 Ez alól kivételt képez a liftekben található és a földszinti zárható hirdető ahová csak a GHK 
helyezhet plakátot. (kivéve liftekben: Old’s Club, Bassment, valamint a GHK külön 
engedélyével egyéb plakátok maximum A5-ös méretben.) 

 A TTK HK az 1. és 2. emeleten helyezhet el plakátot engedély nélkül. 
  



4. Külsős plakát elhelyezése 

Csak a GHK által jól látható helyen lepecsételt plakátok kerülhetnek ki a 
hirdetőfelületekre. Ez alól kivétel az 1. és 2. emelet, ahol a TTK HK engedélyével is 
elhelyezhetők plakátok. 

A kollégium területén csak azon külső (3. pontban nem felsorolt) személyek helyezhetnek ki 
plakátot, akik elolvassák és elfogadják a plakát elhelyezési rendet, felelősséget vállalva annak 
betartására. A kollégiumba való bejutásról a plakátot elhelyezni kívánónak kell gondoskodnia, az 
Üzemeltetési Kézikönyv és Házirend betartása mellett. 
 

5. Záradék 

A szabályzat betartását a GHK, a TTK HK, a kollégiumi mentorok, és a szintfelelősök 
rendszeresen ellenőrzik. A szabályzatot megszegő hirdetések azonnal eltávolításra kerülnek, az 
érintettek figyelmeztetésben részesülnek. A figyelmeztetést követő szabályszegés esetén a vétkesek 
ellen fegyelmi eljárás indulhat. 
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