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Schönherz Zoltán Kollégium

Az alábbi plakátolási szabály a Schönherz Zoltán Kollégium teljes területére érvényes.

A kollégiumban a földszinten, első emeleten és a lakószinteken lehet plakátokat kihelyezni az alábbi
szabályok szerint:

Általános irányelvek:

● Csak olyan plakát kerülhet ki, amin rajta van a Schönherz logó vagy le van pecsételve KB, KB-PR

vagy VIK HK pecséttel.

● Külsős plakátolási igény bejelentése a plakatolas@sch.bme.hu e-mail címen történik. Az e-mailben

szerepeljen a plakátok témája, mennyisége és mérete!

● Az A2 méretnél nagyobb plakátok külön elbírálásban részesülnek. Ekkora méretű plakát

kihelyezése esetén feltétlenül írni kell a plakatolas@sch.bme.hu címre.

● A Schönherz logó és az Arculat Kézikönyv elérhető a kb.sch.bme.hu oldalon.

● A plakátolási felületek karbantartását a KB-PR végzi.

● A plakáton kötelező a lejárati időpont, vagy a rendezvény dátumának feltüntetése.

A kollégium egész területén TILOS:

● Az őszi félévben bármiféle toborzással valamint szervezethez való csatlakozásra buzdító plakát

elhelyezése a gólya szintekre (6, 7, 8, 9, 10). Ez egyaránt érvényes külsős és belsős plakátokra!

● A kollégiumi liftközön, lakó szinteken, szürke plakátolásra fenntartott helyeken kívül plakátok és

bármilyen flyer elhelyezése.

● WC ajtóra, festett falra, konyhai szürke plakátfelületre, liftközi csempére, liftajtóra, liftgombra és a

lift gombok körüli szürke felületre plakátolni.

o WC csempére és WC ajtóra KultúrWC kitehető.

o A liftközi szürke felület az üzemeltetés, HK és a Kollégiumi Hallgatói Bizottság számára

van fenntartva. Ez alól kivételt képez az első emeleti lezárásról szóló plakát.

● Egy szinten egyfajta plakátból több, mint kettő elhelyezése.

o Ez alól a flyer-ek elhelyezése kivételt képeznek.

● Más plakátra való plakátolás.

● Alkohol, dohányáru, kereskedelmi mennyiségű áru, emellett engedélyköteles dolgokat hirdetni.

● Vallási, illetve politikai tartalmú plakátok kiragasztása.

● Nehezen eltávolítható ragasztóval (pl. széles ragasztószalaggal), illetve nehezen eltávolítható módon

(pl. teljesen körberagasztva) plakátot kihelyezni.

● Személyes haszonszerzés céljából plakátolni.

o Ez alól az SVK, Schönherz Iskolaszövetkezet és Schönherz Bázis plakátjai kivételt képeznek.
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Földszint:

● Csak a tűzzáró ajtókra és a kihelyezett plakátoló felületekre lehet plakátokat elhelyezni.

● A tűzzáró ajtókon egy témából/eseményből egy plakátból csak egy példány lehet kint.

● A körök plakátolhatnak az RVT által számukra kijelölt plakátolóhelyekre. Ezen felületet az adott kör

tartja karban.

Lakószintek:

● Csak a tűzzáró ajtókra, lakó ajtókra lehet plakátokat elhelyezni.

● A szinteken ugyanolyan plakátból/témából maximum kettő lehet kint.

o Ez alól a lakó ajtókra kitett flyer-ek kivételt képeznek.

● A kilincsre és környékére, valamint a szobaszámra tilos plakátolni.

● Kilincsakasztó kihelyezésére nincs lehetőség.

Külsős plakátok:

A kollégium területére csak azon külsős (nem kollégista) személyek plakátjai kerülhetnek elhelyezésre,

akik elolvasták és elfogadták a plakátolási szabályzatot, felelősséget vállalva annak betartásáért. A

plakátok elhelyezéséhez a plakatolas@sch.bme.hu e-mail címet kell értesíteni, a plakátok kihelyezését

megelőző 5 nappal. A külsős plakátok engedélyezését és a plakátok elhelyezését a plakatolas@sch.bme.hu

cím tulajdonosai végzik el.

Záradék:

Eme szabályzat betartását a KB-PR csoport rendszeresen ellenőrzi. A szabályzatot megszegő hirdetéseket

azonnal eltávolítja a KB-PR, az esetlegesen okozott kár a plakátoló felelőssége, és az érintettek

figyelmeztetésben részesülnek. A figyelmeztetést követő szabályszegés esetén a vétkesek ellen fegyelmi

eljárás indulhat. A szabályzatot a KHB jogosult értelmezni.
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