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Preambulum 
A  Széchenyi  István  Egyetem  (a  továbbiakban  Egyetem)  Szenátusa  az  Egyetemi  oktatást  támogató 
anyagok megírásának, kiadásának és forgalmazásának szabályait az alábbiak szerint állapítja meg. 

1. A szabályzat hatálya 
(1) A szabályzat hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi oktatójára, továbbá valamennyi, a képzés 

során előállított, nyomtatott vagy elektronikus tananyagára (a továbbiakban a jegyzetekre). 

(2) Az  oktatási  pályázatok  keretében  készülő  jegyzetek  elkészítésére  és  díjazására  az  adott 
pályázat szabályai érvényesek. 

2. Alapelvek  
(1) Az Egyetem kiemelt feladatának tartja a hallgatók megfelelő színvonalú, korszerű jegyzetekkel 

való ellátását.  

(2) A  hallgatók  jegyzet  ellátottságáért  a  tantárgy  szerint  illetékes  tanszék  vezetője  a  felelős.  A 
levelező  és  a  távoktatásos  hallgatók  speciális  igényeinek  felmérése  és  az  illetékes 
tanszékvezetőhöz való továbbítása a Felnőttképzési Központ igazgatójának a feladata. 

(3) A  levelező,  illetve  távoktatási  formában  szereplő  tantárgyak  a  jegyzetellátásnál  abszolút 
prioritást  élveznek.  A  kötelező  tárgyak  esetén  megfelelő  jegyzetet  szükséges  biztosítani  a 
hallgatók  számára.  Ez  a  jegyzet  lehet  más,  az  Egyetemen  kívüli  szerzők  által  megírt,  de 
jogszerűen hozzáférhető tananyag (jegyzet, tankönyv, szakkönyv) is. 

(4) A  jegyzetellátás  kari/önálló  intézeti  (a  továbbiakban  együtt:  kar)  szintű  koordinálását  a 
tanszékek vezetőiből álló Kari  Jegyzet Bizottság  illetve az Önálló  Intézeti  Jegyzet Bizottság  (a 
továbbiakban KJB) végzi. A KJB ellenőrzi a kar tantárgyainak  jegyzetekkel való ellátottságát, a 
jegyzetek  korszerűségét,  és  szükség  esetén  javaslatot  tesz  a  kar  dékánjának  jegyzetírási 
megbízások  kiadására.  A  KJB  elnöke  a  kar  dékánja  ill.  az  önálló  intézet  igazgatója 
(atovábbiakban együtt: dékán) által kijelölt dékánhelyettes. A hallgatók képviseletét a kari HÖK 
által megbízott delegált látja el. 

(5) A  kar  dékánjának  írásban  történő  felkérése  esetén  az  oktatók  munkaköri  kötelessége  a 
jegyzetek  megírása,  szerkesztése  és  karbantartása.  A  multimédiás  (animációkat,  hangot, 
mozgóképeket,  és  egyéb  interaktív  elemeket,  stb.  tartalmazó)  e‐learning  tananyagok 
elkészítése nem munkaköri kötelesség. 

(6) Egy  adott  tantárgy  oktatásához  kapcsolódó  oktatási  anyag megírására  elsősorban  a  tárgyat 
előadó (tárgyfelelős) oktatókat kell felkérni. 

(7) Az  oktatási  anyag  megírására  felkért  oktató  –  e  munkája  közben  –  jogosult  használni  a 
szükséges Egyetemi erőforrásokat. 

(8) Az Egyetem a jegyzetek kiadására és/vagy forgalmazására külső vállalkozással (a továbbiakban 
kiadó) köt szerződést. 
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3. A jegyzetek megjelenési formája  
(1) A  papír  alapú  (hagyományos  jegyzetek) megjelentetése  elsősorban  nagyszámú  hallgatóság, 

időtálló tananyag, gazdaságos előállítás és forgalmazás esetén célszerű. 

(2) Az elektronikus (pdf formátumú)  jegyzeteket (a továbbiakban elektronikus  jegyzetek) gyorsan 
változó tananyag és kis létszámú hallgatóság esetén célszerű alkalmazni. 

(3) Az  e‐learning  tananyagokat  a  távoktatásban  és  a  blended  learning  keretei  között  célszerű 
alkalmazni. 

4. A jegyzetek terjedelme  
(1) A jegyzet terjedelme igazodjon a tantárgy tantervben előírt heti óraszámához. 

(2) Papír  alapú  jegyzetek  esetén  a  tanulhatóság  és  az  előállítási  költségek  elfogadható  szinten 
tartása érdekében az Egyetem által előírt ívszám: heti 1 kontakt óra esetén max. 5 ív (1 B5‐ös ív 
16 old.), ami megfelel kb. 80 B5‐ös oldalnak,  illetve 11 pontos betűméret esetén kb. 80 ezer 
leütésnek. 

(3) E‐learning  tananyagok  esetén  a  terjedelem  ívszámban  nem  mérhető,  de  a  szerző  díjának 
megállapítása ebben az esetben is a heti tantervi óraszám alapján történik. 

5. Szerzői és kiadási jog  
(1) A  jegyzet  elkészítése  az oktatók  közalkalmazotti  jogviszonyból  vagy munkavégzésre  irányuló 

egyéb jogviszonyból folyó kötelezettsége.   

(2) Az oktató, mint szerző  jogutódjaként az Egyetemet  illetik azon szerzői  jogi védelem alatt álló 
szellemi alkotásokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, amelyek a szerző által elkészített jegyzethez, 
tananyaghoz kapcsolódnak. 

(3) Az  Egyetem  jogosult  a  kiadóval  a  jegyzetekre,  tananyagokra  felhasználási  szerződést  kötni, 
akként,  hogy  a  kiadó  vállalja,  hogy  a  jegyzet  eladott  példányszáma  alapján  a  szerző(k)nek 
felhasználói  díjat  fizet,  melynek  mértékét  az  Egyetem  határozza  meg  a  felhasználói 
szerződésben. 

6. A jegyzetek elévülési ideje  
(1)  Az  Egyetem  naprakész  ismereteket  kíván  oktatni,  követve  a  technika  és  a  gazdaság  gyors 

fejlődését, ezért a jegyzetek alkalmasságát adott időnként felül kell vizsgálni. 

(2) A jegyzetek felülvizsgálati időszakai: 

• A kötelező alapozó‐ és szaktárgyak esetén: az előadás jegyzet, példatár legkésőbb 10 év 
után 

• A szakirányhoz tartozó tantárgyak jegyzeteinél legkésőbb 7 év 
• A segédleteknél, szöveggyűjteményeknél, laboratóriumi útmutatóknál legkésőbb 5 év. 

(3) A  jegyzet  elévüléséről,  korszerűsítéséről,  újraírásáról  vagy  átdolgozásáról  a  tantárgy  szerint 
illetékes tanszék vezetőjének javaslatára a kar dékánja dönt. 
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(4) Az  (1)‐(3)  bekezdésben  foglalt  szabályozás  az  elektronikus  jegyzetekre  és  az  e‐learning 
tananyagokra is vonatkozik. 

7. A jegyzetek lektorálása és szerkesztése  
(1) Az Egyetem által kötött szerződés alapján kiadott  jegyzeteket  lektoráltatni kell. A  lektor  lehet 

külső  vagy  belső  elismert  szakembere  az  adott  szakterületnek.  A  lektor  személyére  a 
tanszékvezető tesz javaslatot. 

(2) Többszerzős mű esetén az egységes koncepciót szerkesztő megbízásával célszerű biztosítani. A 
szerkesztő személyére a tanszékvezető tesz javaslatot. 

(3) A kiadó a jegyzetek egységes megjelenését az Egyetemmel egyeztetett formai követelmények 
előírásával segíti. 

8. A jegyzetek forgalmazása  
(1) A  papíralapú  jegyzeteket,  tankönyveket  és  szakkönyveket  a  kiadó  forgalmazza.  A  kiadó  az 

elkészült jegyzetekből az Egyetemmel kötött szerződés alapján megfelelő számú példányt átad 
az Egyetem könyvtárának kötelespéldányként. 

(2) A  jegyzetek  elérhetőségének  folyamatos  figyelemmel  kísérése  a  tantárgy  szerint  illetékes 
tanszék vezetőjének feladata. 

9. Záró rendelkezés  
(1) Jelen szabályzatot a SZE Szenátusa 2009. június 29‐én – az EHÖK egyetértésével – elfogadta. 

(2) A  szabályzat  2009.  év  július  1‐jével  lép hatályba,  egyúttal  a  SZE  rektora  által  2003.06.24‐én 
kiadott szabályzat érvényét veszti. 

(3) A karok jegyzetellátásának helyzetéről a dékánok évente tájékoztatják a Szenátust. 

(4) Jelen szabályzatot az Egyetem Intranet honlapján hozzáférhetővé kell tenni. 

Győr, 2009. június 29.  

 

 

Dr. Szekeres Tamás 
         rektor 


