
 

 

 

Záródolgozat titkosítási kérelem 

(üzleti vagy egyéb jelentős érdek védelme érdekében) 

 

Hallgató neve: 

Neptun kód: 

Kar: 

Szak/specializáció: 

Záródolgozat címe: 

 

Egyetemi témavezető neve: 

A záródolgozatban érintett szervezet neve, székhelye: 

 

A záródolgozatban érintett szervezet kapcsolattartója (külső konzulens): 

 

1. Alulírott hallgató ezúton kérelmezem a fent nevezett záródolgozatom titkosítását, 

tekintettel arra, hogy az abban foglalt adatok nyilvánosságra hozatala a fent 

nevezett szervezet üzleti vagy egyéb jelentős érdekeit sértené. 

 

2. A záródolgozat titkosítását a következő időtartamra kérem: ….. év (Legfeljebb öt év.) 

 
3. A záródolgozat védésének titkosítását (zártkörű lefolytatását) kérem:  

 

igen/nem (A nem kívánt rész törlendő.) 

 

4. A titkosítás szükségességének részletes indoklása, különös tekintettel arra, hogy 

miért elkerülhetetlen a bizalmas információk záródolgozatban történő 

szerepeltetése: 

 

 
 

5. Alulírott a záródolgozatban érintett szervezet kapcsolattartója (külső konzulens, 

egyetemi témavezető), mint titokgazda nyilatkozom arról, hogy a hallgató a 

záródolgozatában a bizalmas információkat felhasználhatja. 

 

6. A záródolgozatban várhatóan az információk alábbi köre minősül bizalmasnak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Alulírott a záródolgozatban érintett szervezet kapcsolattartója (külső konzulens, 

egyetemi témavezető), mint titokgazda nyilatkozom arról, hogy a hallgató 

záródolgozata a DEA1-ba kizárólag elektronikus formában feltöltésre kerülhet a 

titkosításnak megfelelő megtekintési jogosultságok és határidők beállításával: 
 

Elektronikus formában feltöltésre kerülhet. / Elektronikus formában nem 

kerülhet feltöltésre.2 

8. Alulírott a záródolgozatban érintett szervezet kapcsolattartója (külső konzulens), 

mint titokgazda nyilatkozom arról, hogy a hallgató titkosított záródolgozata 

kapcsán az alábbi adatok kerülhetnek nyilvánosságra és a DEA-ba való 

feltöltésre: 

 

a) a záródolgozat címe, a szerző és témavezető neve 

b) a titkosítás ténye és a titkosítás határidejének várható lejárata. 

 

9.  A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 5. számú mellékletét 

(A titkosított szakdolgozatok kezelésének eljárási rendje) megismertem, az abban 

foglaltakat tudomásul veszem. 

 
10. A titkosított záródolgozatom nem kerül feltöltésre sem a DEÁ-ba, sem az e-learning 

felületre, de megtalálható az alábbi helyen/címen: 

 
 

 

Debrecen, 20…. …………………….. hó ….. nap 

 

………………………………… 

Hallgató aláírása 
 

……………………………………. 

Kapcsolattartó vagy külső 

konzulens aláírása 

p.h. 

…………………………………… 

Egyetemi témavezető aláírása 

 
1 Debreceni Egyetem elektronikus Archívum 
2 A nem kívánt rész törlendő 

 



 

 

Döntés záródolgozat titkosításáról 
 

Hallgató neve: 

Neptun kód: 

Kar: 

Záródolgozat címe: 

 

Egyetemi témavezető neve: 

 
 

Alulírott egyetemi témavezető a fent nevezett hallgató záródolgozatának titkosítására 

vonatkozó kérelem engedélyezését és a záródolgozat védésének titkosítását (zártkörű 

lefolytatását) 

javaslom / nem javaslom.1 

 

Indokolás (nem kötelező): 

 

 
 

…………………………… 

 

Egyetemi témavezető 

            aláírása 
 

Debrecen, 20…. …………………….. hó ….. nap 
 

 

 

Alulírott, mint a kar dékánja, a fent nevezett hallgató záródolgozatának titkosítására 

vonatkozó kérelmet és a záródolgozat védésének titkosítását (zártkörű lefolytatását) 

 

engedélyezem / nem engedélyezem.1 

 

 

…………………………… 

Dékán aláírása 

 

Debrecen, 20…. …………………….. hó ….. nap 
 

 
 

1 A nem kívánt rész törlendő. 

 


