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Körl. 114/2008. 

Tárgy: A Semmelweis Egyetem   
kiadványainak előállítása és 
terjesztése 

 
 

KÖRLEVÉL 
a Semmelweis Egyetem dékánjainak, az Egészségtudományi Kar főigazgatójának, a 

Doktori Tanács elnökének és az oktatási szervezeti egységek vezetőjének 
 
 
A Semmelweis Egyetem presztízse, hazai és nemzetközi hírneve megkívánja, hogy az 
Egyetem oktatói szakmai tudásukat, kompetenciájukat igényes hordozókon közvetítsék az 
oktatásba. 
 
Az Egyetem oktatási arculatának egységesítése céljából és gazdaságossági megfontolásokból 
elrendelem, hogy az oktatásunkat segítő valamennyi tankönyvet, jegyzetet, oktatási 
segédanyagot (CD-DVD-lemezek, prezentációk, plakátok, laborkönyvek stb.) és szakkönyvet, 
amelynek szerzője/szerzői a Semmelweis Egyetem közalkalmazotta/i a Semmelweis Egyetem 
karai az Egyetem által alapított, 100%-os egyetemi tulajdonban álló Semmelweis Kiadó és 
Multimédia Stúdió Kft. közreműködésével állítsák elő.  
 
Nem kötelező a felsorolt kiadványtípusoknak a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. 
közreműködésével történő előállítása, ha 

a) a kiadványra, vagy annak további kiadására más kiadó a jelen körlevelemet 
megelőzően kizárólagos jogot szerzett, a kizárólagos jog fennállásáig, 

b) a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. írásban nyilatkozik, hogy a kiadvány 
kiadását nem vállalja, 

c) a szakkönyv szerzője/szerzői, akik a Semmelweis Egyetem közalkalmazottai, nem 
közalkalmazotti jogviszonyukból eredően voltak kötelesek a szakkönyv megírására. 
Ebben az esetben a szakkönyv szerzője/szerzői kötelesek a szakkönyv megírásának 
tényét bejelenteni az illetékes kar dékánjának és a Semmelweis Kiadó és Multimédia 
Stúdió Kft-nek. Annak eldöntése, hogy a szakkönyv szerzője/szerzői nem 
közalkalmazotti jogviszonyukból eredően voltak kötelesek a szakkönyv megírására, az 
illetékes kar dékánjának hatáskörébe tartozik. 

 
A Semmelweis Kiadó közel kétéves gazdasági társasági működése során bebizonyította, hogy 
képes magas színvonalon, nyereséges tevékenység formájában előállítani tankönyveket, 
jegyzeteket, oktatási segédanyagokat és szakkönyveket. A Semmelweis Kiadó gondozásában 
megjelent kiadványtípusok terjesztését és forgalmazását a Kiadó saját hatáskörben végzi. 
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A jelen körlevelem a következő kiadványtípusokra vonatkozik: 
 
1. Kötelező irodalom: 
Egyetemi tankönyv – a kurrikulum tantárgyainak kötelező tananyaga 
Egyetemi jegyzet – a kurrikulum tantárgyainak gyakorlati irányadója, az egyetemi tankönyv 
kiegészítője, bizonyos esetekben az egyetemi tankönyv helyettesítője 
Munkafüzet – a tantárgy gyakorlati anyagának interaktív feldolgozása 
 
2. Ajánlott irodalom: 
Szakkönyv – a tantárgy elmélyítését szolgáló, a graduális és a posztgraduális ismeretanyagot 
magában foglaló kiadvány 
 
A Kiadó kapacitása valamennyi kiadványtípusra kiterjed, beleértve a könyv gondozását, 
szerkesztését, tördelését, nyomdai előkészítését és kivitelezését.  
 
Mivel a kiadványoknak ciklikus megjelenési igénye van, a tervezhetőség érdekében kérjük a 
az intézetvezetőket, a tanulmányi felelősöket és a szerkesztőket, hogy igényeikkel és 
terveikkel időben keressék fel egyeztetés végett a Kiadót. 
 
Az Egyetem kötelező és ajánlott irodalmáról a Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft a 
közeljövőben összefoglaló katalógust kíván megjelentetni, amelyben feltünteti a már 
kereskedelmi forgalomban lévő szakkönyveiet, valamint az előkészítés fázisában lévő 
kiadványokat is ismerteti. 
 
Az Egészségtudományi Kar részére engedélyezem, hogy a fent részletezett kari kiadványokat 
a jövőben is saját kiadóján keresztül állítsa elő és terjessze. 
 
Budapest, 2008. április 23. 
 
        Dr. Tulassay Tivadar 
 


