7/2017. (XII.19.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás a Szegedi
Tudományegyetem érdekkörében megjelent művek kötelespéldányai
gyűjtésének, beszolgáltatásának és tárolásának rendjéről
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 59. § -a, valamint a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és
hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet értelmében az Országos Széchenyi
Könyvtár részére meghatározott számú kötelespéldányt kell szolgáltatni. Az országos
múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami
egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet alapján
SZTE KK gyűjti, archiválja és szolgáltatja az SZTE érdekkörében képződő tudományos
műveket. Ezen kötelezettség maradéktalan és nyomon követhető teljesítése érdekében az
alábbiakat rendeljük el:
1. §
Az utasítás személyi hatálya
(1)
Az utasítás hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti
egysége által működtetett kiadói műhelyre (különösen a Szegedi Egyetemi Kiadóra, a
JATEPressre, a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadóra, az SZTE BTK Kulturális Örökség és
Humán Információtudományi Tanszék Primaware Kiadóra, az SZTE TTIK Bolyai Intézet
Polygon Kiadóra, az SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet GeoLitera Kiadóra),
vagy az SZTE alkalmanként kiadói szerepbe kerülő egységére.
2. §
Az utasítás tárgyi hatálya
(1)
Az utasítás tárgyi hatálya a Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egysége
által működtetett kiadói műhely, illetve az SZTE alkalmanként kiadói szerepbe kerülő egysége
által megjelentetni kívánt műre.
3. §
Értelmező rendelkezések
1.: sajtótermék: az időszaki lap egyes lapszámai, a rádió- és televízióműsor, a könyv, a röplap
és az egyéb szöveges kiadvány - ide nem értve a bankjegyet és az értékpapírt -, a zeneművet,
a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyilvános közlésre szánt műsoros
filmszalag, videokazetta, videolemez, hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más
tájékoztatást vagy műsort tartalmazó, nyilvános közlésre szánt technikai eszköz, ideértve a
sajtótermékek elektronikus változatát is.
2.:kötelespéldány: Magyarországon előállított, vagy külföldön előállított és belföldön kiadott
legalább 50 példányban sokszorosított sajtótermék meghatározott számú példánya, melyet az
előállító szerv köteles eljuttatni a kiadó terhére az arra jogosult intézményeknek. (Film,
videodokumentum és elektronikus dokumentum esetén példányszámtól függetlenül a
Magyarországon készített, kiadott vagy forgalmazott dokumentumok kötelespéldányként
beszolgáltatandók.)
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3.: kiadó: Irodalmi, műszaki vagy művészeti munka többszörözésére, közzétételére,
forgalomba hozatalára a szerzőtől vagy annak jogutódjától kizárólagos jogot kapó "személy".
Nem csak az minősül kiadónak, aki sajtótevékenységgel hivatásszerűen foglalkoznak, hanem
minden jogi és természetes személy, aki sajtótermék megalkotásának és előállításának
megszervezését saját jogon végzi.
4.: ISBN szám: A könyvek nemzetközi azonosító száma. Az ISBN megjelölésből és tíz
számjegyből áll. Az első rész (első három számjegy) az ország vagy nyelvterület jelölésére
szolgál (Magyarország=963), a középső rész a kiadóra és a kiadvány sorszámára vonatkozó
számjegyeket tartalmazza, az utolsó egyjegyű szám egy ellenőrző szám
5.: ISSN szám: Az időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi azonosító száma. Az ISSN
megjelölésből és kétszer négy számjegyből áll.
4. §
A kiadó kötelezettségei a kötelespéldány szolgáltatásának folyamatában
(1)
A kiadó szervezeti egység 2018. év január hó 1. napjától köteles eljuttatni az SZTE
KK egyetemi gyűjteményébe az SZTE érdekkörében létrehozott, általa gondozott,
nyomtatásban, vagy elektronikusan megjelent művekből a kormányrendeletben előírt számú
kötelespéldányt (hat db.), az SZTE KK számára biztosított két további példánnyal (könyvtári
kötelespéldány) együtt.
(2)
A kiadó szervezeti egység 2018. év január hó 1. napjától az SZTE érdekkörében
létrehozott, általa gondozott és kiadásra szánt könyvek és folyóiratok számára szükséges
ISBN/ISSN-számot az SZTE Klebelsberg Könyvtáron keresztül kötelesek igényelni.
5. §
A Klebelsberg Könyvtár feladatai a kötelespéldány - szolgáltatás folyamatában
(1)
-

-

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár köteles gondoskodni:
a sajtóterméknek a repozitóriumba való feltöltéséről, a nyilvánosság megfelelő
beállítása mellett, a nyomtatott kiadvánnyal szövegében és megjelenésében
megegyező elektronikus változatban,
az elektronikus formában megjelent dokumentumok repozitóriumba való feltöltéséről,
a nyomtatott kötelespéldányoknak az OSZK-ba történő szállításáról, és az elektronikus
kötelespéldány megfelelő továbbításáról,
az archiválásról, illetve – az adott műre vonatkozó felhasználói szerződésének
megfelelően – a könyvtári kötelespéldány szolgáltatásáról,
az adott SZTE-pályázathoz szükséges igazolások OSZK részéről való kiadásáról,
az ISBN/ISSN-szám igényléséről,
a MODULO-ban az ügyintézést támogató felület kialakításában való
közreműködésről.
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6. §
Záró rendelkezések
(1)
Az utasítás a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy annak időbeli hatálya
határozatlan időtartamra szól.
(2)
Az utasítás a következő linken érhető el folyamatosan: www.u-szeged.hu/szabalyzatok
(3)
Egyúttal felhatalmazzuk az SZTE Klebelsberg Könyvtárat és a Hallgatói Szolgáltató
Irodát az ISBN/ISSN szám igényléséről szóló eljárásrend megalkotására, mely eljárásrend
jelen utasítás mellékletét fogja képezi.
Kelt: Szegeden, 2017. év december hó 19. napján

Dr. Szabó Gábor s.k.
rektor

Dr. Fendler Judit s.k.
kancellár
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