
NYILATKOZAT 

Alulírott  ....................................................................................................................................................  

szül.: ............................................... hely  ............  év  .........................................  hó  ...................  nap  

 ........................................................................................................................................................ szakra  

beiratkozott hallgató nyilatkozom, hogy a Semmelweis Egyetem és az Egészségtudományi 
Kar – az Egyetem és a Kar honlapján is megtalálható – hallgatókra vonatkozó, hallgatókat 
érintő szabályzatait – így különösen, de nem kizárólagosan a Hallgatói követelményrendszert 
– elolvastam, azokat megismertem, a szabályzatokban foglaltak betartását magamra nézve 
kötelezőnek tartom. 

Tudomásul veszem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú 
rendelet 13. cikke az adatkezelő kötelezettségeként előírja az érintettek megfelelő 
tájékoztatását már az adatkezelés megkezdése előtt. Az Egyetem - a Rendelet által reá rótt 
kötelezettségnek eleget téve - elkészítette a K/4/2018. (V. 25.) számú kancellári utasításban 
kiadott adatkezelési tájékoztatókat, melyek elérhetők a 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/2018/05/25/70787 - (A K/4/2018. (V. 25.) számú 
kancellári utasítás, annak 1. és 3. sz. melléklete - 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2018/05/K_4_2018_V25_szamu_kancellari_utasita
s.pdf;  
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2018/05/1_szamu_melleklet_altalanos_adatvedelmi
_tajekoztato.docx; 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2018/05/3_szamu_melleklet_Specialis_adatvedelmi
_tajekoztato_hallgatok_reszere.docx); - és elkészítette az E/1/2018. (V. 25.) számú rektori-
kancellári határozatban kiadott adatkezelési szabályzatát, mely elérhető a 
https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/adatvedelmi-szabalyzat 
linken; mely tájékoztatókat, szabályzatot elolvastam. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy ösztöndíjamat a bejelentést követően teljes egészében a számlára 
utalják. Hozzájárulok, hogy egyetemi tanulmányaim során a Dékáni Hivatal/Tanulmányi 
Osztály a hallgatói jogviszonyommal kapcsolatos ügyek intézése céljából, az oktatási 
szervezeti egységek tanulmányi felelősei részére lakcímemet, ill. a telefonszámomat kiadja.  

 
 .................................... , 20...  ...............................   ...................................................  
   aláírás 

Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésének a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket 
megismertem. 
 

 .................................... , 20...  ...............................   ...................................................  
   aláírás 

EREDETISÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott ................................................................................   NEPTUN-kód:............................. 
ezennel büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában nyilatkozom és tudomásul veszem, hogy a 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán folyó tanulmányaim során minden elkészítendő 
dolgozatom/szakdolgozatom/diplomamunkám teljes terjedelmében és minden eredményét tekintve 
kizárólag – meg nem engedett segítség nélküli – saját munkám lehet,  
a dolgozat/szakdolgozat/diplomamunka készítése során betartottam a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény szabályait. Dolgozatom/szakdolgozatom/diplomamunkám nem lehet olyan 
tanulmány, s nem tartalmazhat olyan anyagot – az idézés szabályainak alkalmazása és a szerző 
feltüntetése nélkül –, amelyet már máshol tudományos munkaként – különösen főiskolai, egyetemi 
dolgozatként/szakdolgozatként/diplomamunkaként – magam, vagy mások benyújtottak, publikáltak. 
Kijelentem, hogy hűen és pontosan idézem nyomtatott és elektronikus forrásaimat, minden esetben 
hivatkozom különösen, de nem kizárólagosan a felhasznált könyvekre, folyóiratokra, kiadatlan 
kéziratokra, felhasznált táblázatokra, ábrákra, képekre,  
az Internetről letöltött anyagokra és a téma szempontjából meghatározó szóbeli segítségre.  
Továbbá kijelentem, hogy a dolgozatomon/szakdolgozatomon/diplomamunkámon, valamint 
azokban felhasznált anyagokon nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői, 
vagyoni/felhasználási joga, amely a felhasználását korlátozná vagy akadályozná. 
A dolgozat/szakdolgozat/diplomamunka elkészítéséhez felhasznált valamennyi forrást az 
irodalomjegyzékben feltüntetem.  

Tudomásul veszem, hogy a dolgozat/szakdolgozat/diplomamunkában plágiumnak, számít 

különösen a  – szószerinti idézet közlése idézőjel és hivatkozás megjelölése nélkül;  

– tartalmi idézet, hivatkozás megjelölése nélkül;  

– más publikált gondolatok saját gondolatként való feltüntetése.  

Alulírott kijelentem, hogy a plágium fogalmát megismertem, valamint tudomásul veszem, hogy 

plágium esetén dolgozatom/szakdolgozatom/diplomamunkám visszautasításra kerül.  

Tudomásul veszem, 

a)  hogy szakdolgozatom/diplomamunkám nyomtatott és elektronikus (CD-n benyújtott) példányait 

szövegükben és tartalmukban egyezőként kell beadnom;  

b)  hogy szakdolgozatomat/diplomamunkámat a SE-ETK Könyvtára a könyvtári szabályzatnak 

megfelelően fogja nyilvántartani és kezelni; egyben kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az SE-

ETK Könyvtára szakdolgozatom egy nyomtatott/elektronikus formátumú példányát a Könyvtár 

szolgáltatásait igénybevevő személyek részére hozzáférhetővé és kutathatóvá tegye; továbbá erre 

irányuló kérelem esetén harmadik személy részére szerzőségem és nevem feltüntetése mellett 

tájékoztatást adjon a szakdolgozatom fellelhetőségéről, hozzáférési lehetőségéről és címéről, és 

annak lényeges tartalmáról;  

c)  a SE-ETK elektronikus vagy más úton ellenőrizheti dolgozatomat/szakdolgozatomat 

/diplomamunkámat olyan szempontból, hogy valóban önálló munka-e;  

d)  plágium, valamint szerzői jogok megsértése gyanújának felmerülése esetén ellenem egyetemi 

fegyelmi eljárás és/vagy polgári peres eljárás indítható.  

 ....................................... , 20...  ............................   ....................................................  

 aláírás 


