8/2008. számú rektori utasítás
az Egyetem területén megjelenı periodikák elhelyezésének szabályozásáról
A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) területén elhelyezésre kerülı különbözı
újságtartók, periodikák ügyeinek rendezése érdekében a következı rendelkezéseket hozom.
1. § Az utasítás területi hatálya kiterjed az Egyetem teljes területére, kivéve a gazdasági társaságok által
üzemeltetett kollégiumokat.
2. § Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a periodikák teljes körére, így napilapokra, hetilapokra,
kéthetilapokra, havilapokra, kéthavilapokra, negyedéves folyóiratra és minden egyéb rendszerességgel
megjelenı sajtótermékre. Egyetemi periodika az összes olyan kiadvány, amelyet az Egyetem valamely
szervezeti egysége jelentet meg.
Az egyetemi periodikákra vonatkozó rendelkezések
3. § (1) Az egyetemi kiadású periodikák terjesztése a Pécsi Tudományegyetem területén térítésmentes,
amennyiben azt a kiadó szervezeti egység saját költségén terjeszti.
(2) Az egyetemi periodikák terjesztését egyetemi szinten a fıtitkár, az egyes szervezeti egységek
tekintetében a szervezeti egység vezetıje hagyhatja jóvá.
(3) Az egyetemi periodikák terjesztési helyei lehetnek egyetemi szervezeti egységek saját, illetve az
Egyetem által engedélyezett tartók, vagy az Egyetem központilag kihelyezett tartói.
(4) Az egyetemi periodikák egyetemi szervezeti szerkesztıségei igényelhetnek központi terjesztést,
amelyet az Univ Pécs egyetemi lap szerkesztısége vállal.
(5) A (4) bekezdésben megfogalmazott terjesztés belsı árszabása a külsı periodikák terjesztési díjának
(4. § (4) bekezdés) 50 %-a. A példányszámnak megfelelı terjesztési díjat keretátadási kérelemmel adja
át a megbízó szervezeti egység a Marketing Osztály számára.
A külsı periodikákra vonatkozó rendelkezések
4. § (1) A nem egyetemi kiadású periodikák kizárólag térítési díj és írásbeli engedély ellenében
terjeszthetık az egyetem területén.
(2) A folyamatos terjesztéső, saját újságtartókat kihelyezı kiadók esetében az alábbi a szabályozási
rend:
a) A kiadó terjesztési kérelemmel fordulhat a PTE Rektori Hivatal Marketing Osztályához. A
kihelyezés engedélyezésérıl a Mőszaki Igazgatóság és az érintett szervezeti egység vezetıjének
engedélyével a marketingért felelıs rektorhelyettes írásban dönt. Amennyiben az igénylı megkapja
az engedélyt, úgy kihelyezheti saját újságtartóit, és az ahhoz tartozó periodikákat az engedélyezett
helyszínekre.
b) Állandó, saját költségen megoldott kihelyezés esetén az alábbi díjszabás lép érvénybe:
−
napilap esetében: 5 Ft/db.
−
hetilap esetében: 10 Ft/db.
−
kéthetilap esetében: 14 Ft/db.

−

havilap, kéthavilap vagy negyedéves folyóirat esetében: 20 Ft/db.

(3) A díjszabás kiváltható az adott idıszakra érvényes térítési díj ellenértékeként a terjesztett lapban az
Egyetem által közölt ingyenes hirdetések formájában.
(4) Igény esetén igénybe vehetı központi terjesztés is, amelyet az Univ Pécs egyetemi lap
szerkesztısége vállal. A terjesztés árszabása 15 Ft/db, melyet számla ellenében teljesít Megrendelı az
Egyetemmel kötött szerzıdése szerint.
(5) Alkalmi terjesztés (személyes közremőködı által vagy egy-egy helyszínre történı kihelyezés)
esetén a 9/2008. sz. promócióról szóló rektori utasításnak megfelelıen kell eljárni.
(6) Az Egyetem kizárólagos megjelenési lehetıséget biztosíthat a Megrendelı számára, adott típusú
periodikára vonatkozóan, amennyiben a Megrendelı legalább évi kétmillió forint + ÁFA térítési díjat
fizet az Egyetem számára. A Megrendelı a fenti értéket a (3) bekezdésben meghatározottak szerint –
térítésmentes hirdetési felületként is biztosíthatja – a mindenkor érvényes alap hirdetési díjai szerint.
5. § A periodikák kihelyezése írásbeli szerzıdés alapján történhet. A szerzıdés megkötésére a
Marketing Osztály fenti eljárása alapján a marketing területért felelıs mindenkori rektorhelyettes
jogosult. A szerzıdésekrıl a Marketing Osztály minden esetben azonnal írásban tájékoztatja az érintett
vezetıket. A kihelyezés helyszíneit a Marketing Osztály egyezteti a tervezett egységek vezetıivel és
létesítményfelelıseivel.
6. § Az újságtartók, illetve a periodikák kihelyezésének figyelése a létesítményfelelıs feladata.
Amennyiben engedély nélkül kihelyezett tartókat, illetve periodikákat találnak az egyetem területén,
úgy a Marketing Osztály egyidejő értesítése mellett kötelesek azokat azonnal eltávolítani.
7. § A Mőszaki Igazgatóság az engedéllyel rendelkezı partnerek számára megfelelı, biztonságos
helyszínt biztosít az újságtartók számára.
8. § A jelen utasításban meghatározott díjtételek évente az infláció mértékével arányosan módosulnak.
9. § A jelen utasítás alapján megkötött szerzıdésekbıl származó bevétel megosztása (kivéve a 3. § (5)
és 4. § (4) bekezdésében foglalt terjesztési díjtételt, amely a Marketing Osztályt illeti) – a 9/2008.
számú promócióról szóló rektori utasításban foglaltaknak megfelelıen történik.
10. § Jelen utasítás a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 6/2004. számú rektori utasítás
hatályát veszti.

Pécs, 2008. június 16.

Dr. Gábriel Róbert
rektor
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