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Kedves Látogató!

Üdvözöljük a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában.
Könyvtárunk országos feladatkörű, nyilvános felsőoktatási könyvtár, a
Semmelweis Egyetem fenntartásában működő kari és intézeti, illetve
klinikai könyvtárak szakmai és módszertani központja.
Feladatunk, hogy támogassuk az egyetemen folyó oktatást, kutatást,
gyógyítást, és megfelelő mennyiségű, minőségű szakirodalommal
lássuk el az egyetem polgárait és valamennyi szakembert.
Jelenleg az Elméleti Orvostudományi Központ (EOK) és a Mikszáth Kálmán tér 5. szám
alatt is 24 órás nyitva tartással állunk a felhasználók rendelkezésére.
Magyarország leggazdagabb orvosi és élettani információgyűjteménye található
könyvtárunkban. A XXI. századi elvárásoknak megfelelően online hozzáférést biztosítunk
teljes szövegű szakkönyvekhez, gyógyszerkönyvekhez, folyóiratokhoz, valamint
adatbázisokhoz.
Ebből a kiadványból a könyvtárunkkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat
ismerheti meg. Részletesebb információért keresse fel honlapunkat
(http://lib.semmelweis.hu ) vagy könyvtárunkat.

Szluka Péter
igazgató

Történet
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárát 1828ban
Schordann
Zsigmond
alapította.
Orvoselnökeinek sorába tartozott Semmelweis
Ignác. Gyűjteménye adományokból valamint
hagyatékokból gyarapodott, melyek ma a könyvtár
féltve őrzött kincsei.
1884-ben költözött az Üllői úti főépületbe, mint a
Budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem
Tanártestületi Orvoskari könyvtára. 1945-ben
nyitotta meg kapuit a nyilvánosság előtt. 1951–től a
Budapesti Orvostudományi Egyetem Központi
Könyvtáraként működött, mint az ország
legnagyobb orvosi közgyűjteménye.
1968-tól Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára.

1982-ben szabadpolcos olvasóteremmel bővült a könyvtár a hallgatók számára.
1994-ben Információs Centrum kialakítására került sor.
2000-től a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára. 2008-ban a könyvtár
elköltözött a rektori épületből, és 2009-től két helyszínen várja a látogatóit: a
Mikszáth Kálmán tér 5. sz. alatti központi épületben, az egyetem dolgozóit és
hallgatóit pedig az Elméleti Orvostudományi Központ épületében is.

Küldetésnyilatkozat: „A Központi Könyvtár feladata, hogy tevékenységével támogassa
az egyetemen folyó oktatást, kutatást és gyógyítást, ellássa az egyetem polgárait és
valamennyi szakembert megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalommal. A
szakirodalom teljes körű gyűjtése, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása a
könyvtár, illetve a könyvtárosok megfelelő közreműködésével, szakértelmével kell,
hogy történjen: gyorsan, pontosan, naprakészen és gazdaságosan. Az egyetem
alaptevékenységi körébe tartozik a könyvtár és annak szolgáltatásai.”

Feladata az egyetem hármas funkciórendszerének (oktatás, kutatás, gyógyítás)
megfelelően a legkorszerűbb szakirodalommal való ellátás, az adatbázisok
használatának oktatása és a könyvtárközi dokumentumkérések teljesítése.

Minőségbiztosítás: A Központi Könyvtár kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az Egyetem
polgárai, illetve minden könyvtárhasználó elégedett legyen a könyvtári szolgáltatások
minőségével.
Az egyetem által alkalmazott ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer elveinek alkalmazása
mellett a Könyvtári Közös Értékelési keretrendszernek megfelelően alkalmazza a könyvtár a
TQM alapelveit is, (mint például a könyvtári minőségirányítási tevékenység koordinálása,
képzések szervezése) és szolgáltatásainak egyre nagyobb hányadát a visszacsatolások
alapján folyamatosan javítja.
A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben „a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről” foglaltak szerint biztosítja a tanulási körülményeket,
illetve az energiahatékonyság növelése, az energiafogyasztás csökkentése érdekében az
Egyetem ISO 50001:2011-es energiairányítási rendszerét követi.

Szolgáltató helyek:
1. Mikszáth téri épület
Cím: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5.
Titkárság: 459-1500/60500
Olvasószolgálat: 459-1500/60514 Fax: 317-1048
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 0-24 óráig
Kölcsönzés: hétfő-szerda-csütörtök 9-16 óráig,
kedd 9-18 óráig, péntek 9-14 óráig
Férőhelyek száma: 270, ebből 58 számítógépes
olvasóhely 3 emelet, közel 1300 m²
A könyvtár által biztosított szolgáltatások:
- helyben olvasás,
- számítógép-használat (internet és online szakforrások használata),
- dokumentum-kölcsönzés,
- könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás
- fénymásolás, spirálkötés, poszter nyomtatás

2. Elméleti Orvostudományi Központ - Könyvtár
Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
Telefon: 459-1500/60008
Nyitvatartás: hétfő-vasárnap 0-24 óráig
Kölcsönzési idő: hétköznapokon 8-20-ig
Férőhelyek száma: 110
A könyvtár által biztosított szolgáltatások:
- helyben olvasás,
- számítógép-használat (internet és online szakforrások használata),
- szak-és tankönyvek kölcsönzése,
- fénymásolás
A Mikszáth téri könyvtárba 20:00 óra után és hétvégén, az EOK épületébe pedig
minden esetben csak a Semmelweis Egyetem hallgatói és dolgozói jogosultak
belépésre. Belépéskor a földszinti portán érvényes Semmelweis Egyetemi
diákigazolványt vagy egyetemi belépőt kell felmutatni.

A könyvtár szolgáltatásai
Helyben használat:
a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára nyilvános egyetemi könyvtár, a Mikszáth
téri központi épületét bárki látogathatja, aki 18 éven felüli, személyazonosságát
igazolja, és elfogadja a könyvtárhasználati szabályzatot, mely a könyvtár bejáratánál
megtalálható. Az EOK Könyvtár helyben használatának érvényes egyetemi
jogviszonyt igazoló irattal, kártyával látogatható egyetemi polgárok számára.
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár a Mikszáth téri épületben földszint, első
és második emeleten, csendes és hangos olvasó termekkel, az EOK könyvtárban egy
olvasóteremmel áll az olvasók rendelkezésére. Mindegyikben biztosított az
internethozzáférés.
Helyben használható, nem kölcsönözhető dokumentumok:
- A különgyűjtemények muzeális könyvanyaga - csak előzetes egyeztetés után
- kézikönyvtári állományban lévő könyv (gerincén sárga jel)
- magyar folyóiratok (füzet és kötet)

- kötetlen folyóiratfüzetek
- disszertációk
- könyvsorozatok
- könyvek CD mellékletei - DVD-k

Kölcsönzés:

Könyvek kölcsönzése beiratkozás után lehetséges, amelyhez érvényes
diákigazolvánnyal, illetve személyazonossági igazolvánnyal kell rendelkezni. A
Semmelweis Egyetem dolgozóinak munkaviszonyra vonatkozó igazolás szükséges az
ingyenes beiratkozáshoz.
Beiratkozási díjak:
A Semmelweis Egyetem hallgatói és dolgozói számára: Térítésmentes
Egyéb felsőoktatási intézmények hallgatói számára: 1270
Ft/év Egyéb olvasók számára: 2540 Ft/év
Nyugdíjasok számára: Térítésmentes
Kölcsönzési határidők:
EOK:
Magyar nyelvű tankönyv: 10 hónap
Idegen nyelvű könyvek: 30 nap
Mikszáth Téri Könyvtár:
Magyar és idegen nyelvű könyv:30 nap
A kézikönyvtári állomány, a folyóiratok, a doktori, PhD- és kandidátusi értekezések,
illetve az audiovizuális és multimédiás dokumentumok, valamint a sárga csíkkal
megjelölt könyvek nem kölcsönözhetők.
Az EOK könyvtárból a magyar nyelvű tankönyvek kizárólag a Semmelweis Egyetem
hallgatói számára kölcsönözhetőek tíz hónapra (maximum 5 kötet, ha több kötetes
műről van szó akkor maximum 6 kötet)
Az idegen nyelvű könyvek, illetve a Mikszáth téri könyvtárból a harminc napra
kölcsönözhető könyvekből összesen 3 kötet kölcsönözhető egyszerre.
Nem egyetemi olvasók kizárólag a Mikszáth téri könyvtárból kölcsönözhetnek
egyidejűleg 3 kötetet (ha az egyik többkötetes, maximum 4 kötet).

A kölcsönzési határidő túllépése esetén késedelmi díjat számolunk fel, amely 50 Ft +
áfa nap/ könyv, és az 1. felszólítás kiküldése után a késedelmi alapdíj 50 Ft.
Külső raktári kérést a könyv lelőhelyétől függően maximum 1 héten belül teljesítünk.

Hosszabbítás
A 10 hónapra kölcsönzött könyvek nem hosszabbíthatóak.
Az egy hónapra kölcsönzött könyvek meghosszabbítását két alkalommal lehet kérni emailben, vagy a nyilvános katalógusban online módon saját felhasználónévvel,
jelszóval is intézhető. Harmadik hosszabbítás csak a dokumentum bemutatása esetén
engedélyezhető.

Előjegyzés
Az előjegyzést könyv esetében a kölcsönző pultnál/portálon keresztül lehet kérni más
által kikölcsönzött könyvre. A kölcsönözhetőség időpontjában értesítést küld a
könyvtár. Az értesítéstől számított 10 napig áll rendelkezésre az előjegyzett
dokumentum. A 10 nap elteltével az előjegyzés érvényét veszíti.

Könyvtárközi kölcsönzés:
A Központi Könyvtár saját állományából könyvtárközi kölcsönzés szolgáltatást nyújt. A
könyvtárközi kérés postai úton, faxon: (1) 317-1048, illetve e-mailben:
ill.kk@semmelweis-univ.hu lehetséges. Az Ariel klienssel rendelkező könyvtárak
esetén a kért cikkeket elektronikus úton küldjük el, gyorsítva az ügyintézést.
Az eredetiben szolgáltatott dokumentumok kölcsönzési határideje: 1 hónap –
egyszerre 3 könyv kölcsönözhető.

A másolatban szolgáltatott dokumentumok díja:
Fénymásolat:
30Ft/oldal
elektronikus (ARIEL vagy e-mail):
30Ft/oldal

Fax:
Budapestre:
102 Ft/oldal
vidékre:
127 Ft/oldal
Számítógéphasználat:

Egyetemi polgárok számára NEPTUN-kóddal, nem egyetemi használók esetén egyéni
kóddal.
Utóbbiak esetében feltétel az internet-hozzáférés igénylése és annak díjának
megtérítése. A vásárolt hozzáférést kizárólag a Mikszáth téri könyvtár számítógépein
tudja használni.

Diákoknak és nyugdíjasoknak:
Napi hozzáférés:
500 Ft
Havi hozzáférés:
1000 ft
Éves hozzáférés:
2000 ft
Magánszemélyeknek:
Negyedéves hozzáférés:
10000 Ft
Féléves hozzáférés:
20 000 Ft
Éves hozzáférés:
30 000 Ft
Intézményeknek (5 fő hozzáférését foglalja magában):
Negyedéves hozzáférés:
20 000 Ft
Féléves hozzáférés:
40 000 Ft
Éves hozzáférés:
60 000 Ft
VPN hozzáférés esetén az azonosításhoz szükséges felhasználó név és jelszó a
könyvtár honlapján a Szolgáltatások - Hallgatói/Oktatói VPN hozzá-férés - Hozzáférés

igénylése oldalon intézhető, további információk is
http://lib.semmelweis.hu/nav/ se_kk_vpn
A WI-FI használata kizárólag egyetemi Neptun-kóddal történik.

itt

találhatóak.

A Mikszáth tér I. emeletén két számítógéplabor üzemel.
A számítógépekről számos elektronikus forrás érhető el, megkönnyítve az
irodalomkutatást.
A számítógépeken egyéb böngészés (E-mail, játékok, chat, stb.) TILOS!
A számítógépes termekben az étel, ital fogyasztás TILOS!
A nagy gépterem oktatások ideje alatt zárva tart.
Fénymásolás
A könyvtár állományából és saját anyagból egyaránt készíthető. Kétoldalas másolat
készítésére nincs módunk! Az 1950 előtti anyagokról fénymásolat nem készíthető, de igény
szerint lehetőséget biztosítunk saját digitális fényképezőgéppel történő reprodukcióra. Ára:
30 Ft/oldal (áfával együtt).
Spirálozás
A4-es formátumban lehet spirálköttetést rendelni a folyóirat-raktárban dolgozó
munkatársaktól. Ára: 205 Ft/darab (áfával együtt).
Poszternyomtatás
A Központi Könyvtár lehetőséget biztosít poszter nyomtatására.
A poszter nyomtatásának díja (27% áfát tartalmaz) A Semmelweis Egyetem dolgozói
részére:
8050 Ft
Külső felhasználók részére: 16510 Ft (ÁFA-s számlára)
További információk, időpontegyeztetés céljából keressék munkatársunkat:
Skultéti Attila: 06-1-459-1500/60512

Könyvtári portálon keresztül elérhető szolgáltatások:
-Tudásbázis
-online szakforrások
-könyvhosszabbítás
-OPAC – nyomtatott dokumentumok katalógusa

A könyvtár használatának általános szabályai
•18 éven aluliak a könyvtárat csak felnőtt kísérete mellett látogathatják (kivéve igazgatói
engedéllyel rendelkezők).
•A könyvtárba való belépéshez diákigazolvány, személyi igazolvány vagy útlevél
szükséges. A belépéssel a látogató automatikusan elfogadja a használati szabályzatot.
•A könyvtár hétköznap este 20 óra után, illetve hétvégenként és munkaszüneti
napokon kizárólag a Semmelweis Egyetem dolgozói és hallgatói által használható. A
látogató a porta vagy a könyvtár személyzetének kérésre köteles felmutatni a
jogviszonyt igazoló iratot.
•A biztonsági kapu riasztása esetén a látogató köteles a táskája tartalmát kérésre
bemutatni a könyvtár személyzetének, illetve a portásnak, melyről intézkedés esetén
minden esetben jegyzőkönyv készül.
•A könyvtár dokumentumait, illetve berendezési tárgyait szándékosan vagy
gondatlanságból megrongáló személynek az okozott kárt meg kell térítenie.
•A könyvtár egész területén térfigyelő kamerák működnek. A könyvtár ennek
ellenére nem vállal felelősséget a látogatók személyes tárgyaiért és értékeiért. Az
esetlegesen leadott talált tárgyakat maximum 6 hónapig őrizzük.
•Étel- és italfogyasztás: a számítógép-laborban és a könyvtár számítógépeinek
közelében tilos, az olvasótermekben kizárólag víz fogyasztása megengedett.
•A Mikszáth téri könyvtár takarítása során a kijelölt intervallumokban kérjük
együttműködésüket.
• A látogatók kötelesek a könyvtárat rendeltetésszerűen használni. Tilos a zajkeltés és
a nem könyvtárba illő magatartás, beleértve a könyvtár személyzetével, portásaival,
valamint a többi olvasóval szemben tanúsított fenyegető, illetve sértő viselkedést.
•A könyvtárban tilos tárgyakkal ülőhelyeket foglalni. A látogatók távozáskor
kötelesek személyes tárgyaikat magukkal vinni. Rövid távozás esetén az elfoglalt
helyen a látogatónak egyértelműen ki kell írni a nevét, valamint a távozás és a
várható visszaérkezés időpontját. A reggeli takarítás során, 6 és 8 óra között az
őrizetlenül hagyott tárgyakat összegyűjtjük!
•A könyvtár használói kötelesek ügyelni környezetük rendezettségére
•A könyvtár egész területén, valamint a bejárattól számított 5 méteren belül tilos a
dohányzás. Alkohol fogyasztása a könyvtár területén szigorúan tilos.
A szabályok be nem tartása a könyvtárból való kitiltást vonhatja maga után.

A könyvtár állománya
Törzsállomány
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára teljességre törekvően gyűjti a
Magyarországon megjelenő összes orvos-, élet és egészségtudományi tudományi
könyvet, folyóiratot és a Semmelweis Egyetemen megvédett PhD disszertációkat.
Válogatva gyűjti az orvostudományi akadémiai doktori értekezéseket, a külföldi
orvosi, illetve határterületi szakirodalmakat. Gyűjteménye kiegészül a mágneses és
optikai adathordozókon tárolt információkkal.
Könyvtár állománya a különgyűjteményekkel együtt több mint 290 ezer könyvtári
egységet tesz ki. Jelenleg 124 papír folyóirat és több mint 5600 elektronikusan
elérhető folyóirat található a Központi Könyvtár állományában. Az orvostudomány
szempontjából releváns adatbázisok szintén a felhasználók rendelkezésére állnak.
Különgyűjtemények
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára több különgyűjteménnyel rendelkezik,
melynek tételei nem kölcsönözhetők.
Győry Tibor örökbehagyott könyvei:
Győry Tibor (1869-1938) orvos történész egyetemi tanár nevéhez fűződik
Semmelweis Ignác munkásságának nemzetközi elismertetése. A gyűjtemény 2 229,
XVII. és XX. század közt megjelent kötetet tartalmaz. Ez az állomány megtalálható az
integrált könyvtári rendszerben. A kötetek a Mikszáth tér 5. számú épület második
emeleti, a régi könyves állományrésznek kialakított terem (Szentágothai terem) zárt
szekrényeiben kaptak helyet.
Muzeális állomány:
Az általános muzeális állomány XVI-XIX. századig terjedő állományrész, amely 1 038
kötetet tesz ki. Ebben az állományrészben találhatók a könyvtár legrégebbi
dokumentumai, köztük a könyvtár legkorábban, 1500-ban megjelent Avicenna
Canon-a. Ez az állomány helyileg szintén a Mikszáth téri épület második emeleti régi
könyves teremben található, zárt szekrényekben.
Orvostörténeti szak:
A könyvtár régi könyves, ún. római számos állományából a körülbelül 930 kötetből
álló orvostörténeti szak teljes egészében megtalálható a Mikszáth téri épület
második emeleti Szentágothai termében. Az állományból az 1850 előtt megjelent
könyvek kereshetők az integrált könyvtári rendszerben.
Korányi Sándor örökbehagyott könyvei:

Báró Korányi Sándor (1866-1944) belgyógyász professzor az MTA tagja. Iskolateremtő
egyéniség, későbbi vezető belorvosaink többsége az ő tanítványa volt. A gyűjtemény
1 572 kötetből áll.

Katalógusok
Hagyományos cédulakatalógus
Tartalmazza az 1985-ig állományba vett könyvek bibliográfiai adatait, és 1900-tól
megjelent könyvek szakrendjét is. A katalógus a lezárt állományt tartalmazza.

Online katalógus (WEBOPAC)
http://hunteka.lib.semmelweis.hu/

Tartalmazza az integrált könyvtári rendszerben az 1960-as évektől napjainkig
feldolgozott könyvek bibliográfiai adatait. Az integráció kapcsán látható az
Egészségügyi Főiskolai Kar állománya és az Országos Gyógyintézeti Központ (858 kód)
2001. év előtti könyvanyaga is. Az online katalógus bárhonnan elérhető a
www.lib.semmelweis.hu honlapról, a „Források” menü alatt a „Nyilvános Katalógus”
menüpontban.

Online könyvek katalógusa
http://lib.semmelweis.hu/nav/ekonyvek

Kötelező, ajánlott tan- és szakkönyvek online formátumban is elérhetőek a Központi
Könyvtár portáljáról. Nemcsak előfizetett címek, hanem releváns open access
tartalmak is elérhetőek. (Több, mint 5000)
Folyóirat- és adatbázis-katalógus
http://lib.semmelweis.hu/nav/folyoirat_katalogus

A kurrens papír folyóiratok bibliográfiai adatai és az elektronikus folyóiratok egy
adatbázisban érhetők el a „Források” menüben a „Folyóirat-katalógus” menü-pontra
kattintva. A rendszerben az elektronikus és papír folyóiratok külön-külön kereshetők.

Az elektronikus folyóiratok, adatbázisok helyben, ill. a Semmelweis Egyetem
számítógépeiről érhetők el. (Több, mint 7800)

Adatbázisok
http://lib.semmelweis.hu/nav/adatbazisok

A kutatók, oktatók, hallgatók számára bibliometriai és teljes szövegű adatbázisok
állnak rendelkezésre.
Az előfizetett adatbázisok között szakspecifikus források is megtalálhatóak, továbbá
pl. az Európai és Amerikai Gyógyszerkönyvek is.
Az adatbázisok pontosabb használata érdekében guide-ok segítik a
felhasználókat.

Központi Könyvtár
Budapest, 2019. január

