KRE BTK

NYILATKOZAT SZAKDOLGOZAT NYILVÁNOSSÁGÁRÓL

KÉRJÜK A NYOMTATVÁNYT OLVASHATÓAN,
NYOMTATOTT BETŰVEL SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI!

A hallgató neve: ……………………………………………………………………………………
Születési hely és dátum :……………………………………………………………………………
Szak:..………………………………………………………………………………………………
Szakdolgozat (kapcsolódó dolgozat) címe:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok a szakdolgozatom nyilvánosságra hozatalához,
továbbá ahhoz, hogy az Egyetem a TVSz 77/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint eljárhasson.
Dátum: Budapest 201…………………………
…………………………………………………
a hallgató aláírása

TVSz. 77/A. § (1) A szakdolgozat leadásának feltétele, hogy a hallgató (mint a mű szerzője) hozzájárul a szakdolgozatának
nyilvánosságra hozatalához.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a szakdolgozat leadásával egyidejűleg a hallgató hozzájárul ahhoz, hogy
(a) a szakdolgozatot, annak elbírálása érdekében az Egyetemmel jogviszonyban álló, valamint e célból felkért harmadik
személyek megismerjék;
(b) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. évi törvény rendelkezései szerint személtetés érdekében oktatási célra a forrás és
a hallgató (mint szerző) megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben az Egyetem felhasználja.
(3) Amennyiben a hallgató nem kívánja a szakdolgozatát nyilvánosságra hozni, a szakdolgozat leadási határidejét megelőző 30.
napig a kérheti a Tanulmányi Bizottságtól annak titkosítását. A szakdolgozat titkosítása abban az esetben engedélyezhető, ha a
szakdolgozat olyan információt tartalmaz, amely sértheti harmadik személyek jogos gazdasági érdekeit vagy személyiségi jogait.
A titkosítási kérelemben meg kell jelölni a titkosítás időtartamát, amely azonban legfeljebb 15 év lehet.
(4) A szakdolgozat titkosításának engedélyezése esetén, úgy kell tekinteni, hogy a hallgató (mint a szakdolgozat szerzője) nem
járult hozzá a szakdolgozatának nyilvánosságra hozatalához a titkosítás időtartamának lejártáig. A titkosítás időtartama alatt a kari
könyvtár nem biztosítja a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglaltakat, továbbá (a szerző nevét és a szakdolgozat címén túl) annak
tartalmáról csak hatósági megkeresés során ad tájékoztatást.
(5) A szakdolgozat titkosítása nem érinti az Egyetem azon jogát, hogy harmadik személyek részére tájékoztatást adjon a
szakdolgozat létezéséről/meglétének tényéről, a szerző nevéről, a szakdolgozat címéről, valamint a titkosítás lejártának dátumáról.
(6) A jelen §-ban foglaltakat kell alkalmazni a tanári kapcsolódó dolgozatra és a portfólióra is.

