
 

(A DE TTK hal

Alulírott ……………………………………………
aláírásával kijelentem, hogy a 

………………………………………………………………………………………………………
című diplomadolgozat / szakdol
munkám, a dolgozat készítése
szabályait, valamint az Egyetem által

a hivatkozások és idézések tekintet

Kijelentem továbbá, hogy a do
nem tévesztettem meg. Meg nem
intézményben szakdolgozatként 

Jelen dolgozat aláírásával tudo
nem magam készítettem, vagy a
dolgozatot korábban más oktat
megtagadja a dolgozat befogadás

Kijelentem, hogy az elektronikus és a papíralapú forma mindenben megegyezik.

A dolgozat befogadásának megt
miatti egyéb (polgári jog, szabál

Debrecen, 20…..év …………hó ……nap

   

 

Alulírott témavezető kijelentem,
szakmai irányításommal, a jelöl
hallgató önálló munkáját tükrö
bocsátásra megfelelőnek és a kön

Debrecen, 20…..év …………hó ……nap

 

     

1 1999. évi LXXVI. tv. 34. § (1) A mű részletét 
eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.

36. § (1) Nyilvánosan tartott előadások és más hasonló művek részletei, valamint politikai beszédek 
tájékoztatás céljára – a cél által indokolt terjedelemben 
forrást – a szerző nevével együtt – fel kell tü
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hallgatóinak diplomadolgozatához/szakdolgozatához)

…………………………………………… (Neptun kód: ………………)

………………………………………………………………………………………………………
kdolgozat (felesleges törlendő) – a továbbiakban:
se során betartottam a szerzői jogról szóló 1999.
m által előírt, a dolgozat készítésére vonatkozó sz

k tekintetében1. 

dolgozat készítése során az önálló munka tekinte
m engedett segítséget nem vettem igénybe, a dol
 vagy diplomamunkaként korábban nem nyújtotta

tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható,
a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés tény

oktatási intézményben is benyújtottam, úgy a 
sát és ellenem fegyelmi eljárást indíthat. 

elektronikus és a papíralapú forma mindenben megegyezik. 

tagadása és a fegyelmi eljárás indítása nem érinti
lysértési jog, büntetőjogi) jogkövetkezményeket. 

…………hó ……nap 

       
 …………………………………..

 

m, hogy az ezúton benyújtott szakdolgozat / dip
jelölttel folytatott rendszeres szakmai konzultáci

özi. A dolgozatot áttekintettem, a záró- vizs
nyvtár honlapjára feltölthetőnek találtam. 

Debrecen, 20…..év …………hó ……nap 

 ………………………………………..

     (témavezető aláírása)

DE TTK, ……………………………… Tanszék

(1) A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az 
a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.

(1) Nyilvánosan tartott előadások és más hasonló művek részletei, valamint politikai beszédek 
a cél által indokolt terjedelemben – szabadon felhasználhatók. Ilyen felhasználás esetén a 

fel kell tüntetni, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul.
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dolgozatához) 

………) jelen nyilatkozat 

……………………………………………………………………………………………………………
n: dolgozat – önálló 

1999. évi LXXVI. tv. 
zabályokat, különösen 

etében a témavezetőt 
dolgozatot más oktatási 

am be. 

tható, hogy a dolgozatot 
ye merül fel, illetve a 
 Debreceni Egyetem 

rinti a szerzői jogsértés 
 

   
………………………………….. 

 Hallgató aláírása 

diplomamunka az én 
ió mellett készült, a 
sgán történő védésre 

……………………………………….. 

(témavezető aláírása) 

……………………………… Tanszék 

az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az 
a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. 

(1) Nyilvánosan tartott előadások és más hasonló művek részletei, valamint politikai beszédek 
szabadon felhasználhatók. Ilyen felhasználás esetén a 

ntetni, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul. 




