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TERJESZTÉSI SZABÁLYZATA 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

Jelen szabályzat a Scientia Kiadó által megjelentetett kötetek terjesztésének feltételeit, és 
módozatait szabályozza.  

A Kiadónál megjelent kötetek terjesztése köteles-, tisztelet-, valamint cserepéldányok 
szétküldése révén, továbbá kereskedelmi terjesztés útján történik. A Kiadó könyvadományok 
útján is népszerősítheti kiadványait.  

A tisztelet- és köteles példányokat a Kiadó továbbítja, a cserepéldányok szétküldését az EMTE 
és PKE kari könyvtárai végzik.  

A kereskedelmi terjesztés a Kiadó feladata.  

Az adományokról a KPI tudományos igazgatója saját hatáskörben, éves viszonylatban, az 
utolsó három év kiadványait illetıen, legfeljebb 150 kötet erejéig dönt, a lehetıségek, a 
felmerült igények, illetve az EMTE prioritásainak függvényében. További adományokról az 
Egyetem Szenátusa rendelkezik, kivéve a 2009-ben felleltározott, raktáron maradt, 2006-tal 
bezárólag megjelent könyveket, amelyek adományozására vonatkozóan érvényes a 
Kuratórium 2009/43. sz. határozata.1A Kiadó éves tevékenységi beszámolójához csatolja az 
adományozásokról szóló kimutatást. 

 

2. Tiszteletpéldányok  

A kötet szerzıi/szerkesztı(i), illetve a kiadásban résztvevı munkatársak tiszteletpéldányban 
részesülnek, az alábbiak szerint:  

� a Sapientia Könyvek és Sapientia Tankönyvek sorozat esetén:  

o egyedüli szerzı: 10 példány, több szerzı esetén oszlik a szerzık számával 

o tanulmánykötet esetén: a szerkesztı 5 példány, és szerzınként 1 példány 

� az Egyetemi jegyzetek sorozat esetén:  

                                                      
1 2009/43. sz. Határozat: “A Kuratórium felhatalmazza az elnököt arra, hogy a Kása Zoltán professzor úr döntését 
követıen dönthessen a könyvállomány adományozásra szánt részének mihamarbbi adományozásáról oktatási 
intézmények részére.” 
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o szerzınként: 10 példány, több szerzı esetén oszlik a szerzık számával 

 

� a Mőhely sorozat esetén:  

o szerkesztı: 5 példány 

o szerzınként: 1 példány 

� Tiszteletpéldányban részesül a Sapientia EMTE rektora. 

 

3. Köteles példányok  

Köteles példányban részesül a bukaresti Román Nemzeti Könyvtár (7 példány), valamint a 
budapesti Országos Széchényi Könyvtár (8 példány). 

Köteles példányban részesülnek az EMTE és a PKE kari könyvtárai, az akkreditációs 
követelményeknek megfelelı példányszámban, kérés alapján, a lehetıségek függvényében.  

 

4. Cserepéldányok 

A Scientia Kiadó kiadványai csere céljából az EMTE és a PKE könyvtárai által igényelt 
példányszámban, ingyenesen a könyvtárak rendelkezésére állnak, a tudományos igazgató 
jóváhagyásával. A csereprogramban különbözı romániai, magyarországi, és más külföldi 
könyvtárak, egyetemek,  illetve tudományos tevékenységet folytató intézetek vesznek részt. 

 

5. Kereskedelmi terjesztés 

A kiadott könyvek kereskedelmi terjesztése Romániában közvetlen ellátás útján, külföldön 
pedig terjesztıhálózatokon keresztül történik. A romániai könyvesboltok ellátása a Kiadó 
feladata.  

A terjesztés célpontjai: a következı városokból lehetıség szerint legalább egy könyves üzlet: 
Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Udvarhely, Marosvásárhely, Kolozsvár, Nagyvárad. A 
felsoroltakon kívül a kiadó bármilyen más felvásárlóval kapcsolatot alakíthat ki. 

A kiadványok fogyasztói árát a kiadó határozza meg. A teljes mértékben támogatásból 
megvalósított nyomtatványok fogyasztói árát a Kiadó az alábbi képlet szerint számolja ki: 

Ár = Ny/P 

Ahol: 

Ny = nyomdaköltség 
P = példányszám 
 

A nem teljes mértékben támogatott kiadványok árát úgy kell megállapítani, hogy terjesztése ne 
legyen veszteséges, beleértve az összes személyi és dologi jellegő kiadást, valamint az 
elırelátható bevételeket is. 
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A kiadványok megvásárolhatók a Kiadó székhelyén, a Sapientia – EMTE kari könyvtárainál, 
valamint elektronikus úton a Kiadó webáruházában (www.scientiakiado.ro). A webáruházban a 
kötetek borítója, tartalomjegyzéke és rövid tartalmi kivonata tekinthetı meg. 

 

6. Adományok 

Az adományozás célja a Scientia Kiadó által megjelentetett tudományos könyvek szélesebb 
körben való megismertetése, népszerősítese, illetve a más oktatási és/vagy tudományos 
intézményekkel való kapcsolatok elmélyítése. 

A Kiadó adományokat adhat középiskoláknak, külföldi és belföldi egyetemeknek, tudományos 
intézeteknek, könyvtáraknak és civil szervezeteknek. 

Adományokat csak indokolt esetben kaphat magánszemély. Egyetemi protokoll céljából a 
rektor és a dékánok igényelhetnek ajándék-könyveket, a szükségletek szerint. A Kiadó 
rendszeresen tájékoztatja az egyetem vezetıségét a legfrissebb kiadványokról. 

A Kiadó az adományok példányszámát, illetve az adományban részesült intézményeket és 
magánszemélyeket nyilvántartja. Az adományozó nevében a tudományos igazgatónak van 
aláírási joga. Meghatalmazás alapján az adományozási dokumentumokat a kutatási 
osztályvezetı is aláírhatja. 

 

Kolozsvár, 2009. július 24. 

 

 

Jóváhagyva: 849/2009.07.24. szenátusi határozat – 3. melléklet 


