1/2020. számú Kancellári utasítás
a Debreceni Egyetem létesítményeinek promóciós és egyéb célú használatáról
Az utasítás célja, hatálya
A Debreceni Egyetem állami tulajdonban álló, de vagyonkezelői szerződéssel a Debreceni
Egyetem vagyonkezelésébe adott ingatlanokkal gazdálkodik.
Az ingatlanokkal való gazdálkodás, az ingatlanok igénybevételének szabályait – a vonatkozó
jogszabályok értelmében – a Vagyongazdálkodási Szabályzat, „A DE vagyonkezelésében lévő
lakások bérletének és használatának szabályzata”, valamint a Rendezvényszabályzat
tartalmazza.
A jelen utasítás a fenti szabályzatok által nem szabályozott, az intézmény oktatási
alaptevékenységétől eltérő célú (pl. promóciós célú, sajtó) létesítmény-használatra vonatkozik.
A jelen utasítás tartalmaz továbbá rendelkezést az egyetemi létesítmények és külső területek
nem egyetemi polgárok általi, rendszeres, az egyetemi alaptevékenységgel összefüggésbe nem
hozható használatával kapcsolatban is.
Az utasítás személyi hatálya mind a belső, egyetemi polgárok általi, mind a külső természetes
és jogi személy által megküldött megkeresésekre; területi hatálya az Egyetem teljes területére,
az Egyetem valamennyi létesítményére és hozzá tartozó külső területre; tárgyi hatálya
bármilyen magán-, gazdasági- és tájékoztatási célú, nyomtatott vagy elektronikus felületen
megjelenő egyéb promóciós anyagra, illetve képi megjelenésű vagy audiovizuális alkotásra
kiterjed.
Jelen utasítás vonatkozik arra az esetre is, ha a Debreceni Egyetem belső vagy külső helyszínei
valamely fényképfelvételek vagy egyéb audiovizuális termékek hátteréül szolgálnak.
A jelen utasítás célja, hogy a Debreceni Egyetem méltóságának és hírnevének megőrzése
mellett egységesen rendezze és szabályozza azon intézményi területen tervezett képanyagok
rögzítésére vonatkozó megkeresések elbírálási rendjét, melyek a Debreceni Egyetemre
érkeznek.
Alapelvek
A Debreceni Egyetem épületei – különös tekintettel a főépületre és annak belső helyszíneire–
építészeti alkotásként, jelképként promóciós anyagokon való felhasználási céllal, háttérként,
valamint fénykép-vagy filmfelvételek készítésének helyszínéül jelentős érdeklődésre tartanak
számot.
Az Egyetem infrastruktúrája elsődlegesen az Alapító Okiratban meghatározott oktatási-kutatási
alaptevékenységet szolgálja.

Az egyetemi helyiségek és külső területek alaptevékenységen kívüli, külső természetes vagy
jogi személy általi rendszeres vagy alkalmi jellegű hasznosítása elsősorban az
alaptevékenységekkel összefüggő tevékenységekre történhet.
Hasznosítás esetén az intézmény stratégiai céljait szem előtt tartva, az egyetemi épületek
jellegének megfelelően, az intézmény méltóságát, függetlenségét, arculatát tiszteletben tartva
kell eljárni.
Az alaptevékenységgel összefüggő célra, mint az engedélyezés feltételére tekintettel, az
igénybevétel díjmentes.
Amennyiben az igénybevételnek az egyetem oldalán költségvonzata van (például parkolási díj,
rezsiköltség), úgy azt a bérlő köteles megfizetni.
Az egyetemi létesítmények és infrastruktúra nem egyetemi polgárok általi rendszeres,
magáncélú, az egyetemi alaptevékenységgel összefüggésbe nem hozható használata nem
támogatott. Az épületek biztonságáért, rendjének fenntartásáért felelős munkatársak ilyen
jellegű cselekmények előfordulása esetén felhívják a bent tartózkodó személyt a létesítmény
használat jogcímének igazolására. Jogcím nélküli használatról feljegyzés készül.
Eljárási rend
A promóciós célú megkereséseket a felvétel készítés célja szerint magán és céges felhasználás
esetén a Rendezvénykoordinációs és Alumni Központhoz, sajtómegjelenéshez készülő
felvételek esetén a Rektori-Kancellári Kabinet Sajtóirodájához (a forgatási engedély adatlapon:
http://hirek.unideb.hu/hu/forgatasi-engedely-regisztracios-adatlap) kell eljuttatni.
Az egyetemi alaptevékenységektől eltérő, azonban az egyetem szellemiségével és céljaival
összeegyeztethető, presztízsét növelő igénybevételt egyedi elbírálás alapján a kancellár
engedélyezheti.
A megkeresésben pontosan fel kell tüntetni az igénybe venni kívánt épületet, létesítményt,
külső helyszínt, az igénybevétel tervezett időpontját, célját, megjelenési formáját.
A döntést indokolni nem szükséges.
Elutasítás esetén jogorvoslatnak helye nincs.
Engedélyezés esetén rögzíteni kell a megjelenés, illetve igénybevétel célját, tartalmát (képzések
indítása, népszerűsítése, rendezvények szervezése, sajtómegjelenés stb.), formáját (szórólap,
plakát, hirdetmény, elektronikus, nyomtatott megjelenés stb.), idejét, időtartamát, egyéb
feltételeit. Az intézményi területen keletkezett tartalmak elkészítése, közreadása, tárolása
kapcsán a 2013. évi V. törvényből, a 2011. évi CXII. törvényből és az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendeletéből eredő kötelezettségek jogkövetkezményeit a kiadott
engedélyek kérelmezője viseli.

2

Záró rendelkezések
Jelen utasítás 2020. január 1-jén lép hatályba.
Az utasítást a folyamatban lévő felmerülő promóciók és megkeresések tekintetében is
alkalmazni kell.

Debrecen, 2019. december 31.

Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár
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