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Szakdolgozat megtekintésére vonatkozó kérelem
az ELTE hallgatói (kivéve:ELTE ÁJK),
valamint a más felsőoktatási intézményben tanulók számára
Tisztelt Dékánhelyettes Úr!
Alulírott azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy szíveskedjék betekintési lehetőséget
biztosítani az ELTE ÁJK Kari Könyvtárban őrzött, alább megjelölt szakdolgozatba:
Szerző:………………………………………………………………………………………….......................................................
Cím:…………………………………………………………………………………………….........................................................
Benyújtásának éve:……………………… Raktári jelzete : DZ…………………………………………………………
A kérelem indoklása: ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….......................................................................
…………………………………………………………………………………………………......................................................................
A kérelmező hallgató neve : …………………………………………………………………………………………………………
Oktatási intézménye, évf.- és csoportszáma:………………………………………………………………………………….
Email címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adatkezelés: személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük. (Az Európai Parlament és a Tanács
2016/679 (EU) rendelete (GDPR); 2011. évi CXII. törvény, ELTE GDPR Kézikönyv.)

A kérelem benyújtójának nyilatkozata:

Kijelentem, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a személyek polgári jogi védelméről szóló rendelkezéseit (Ptk. 75-87
§), a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatokról szóló 1992. évi LXIII. törvény 1-4 §-aiban foglalt
előírásait, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit ismerem, és a szakdolgozat
felhasználása során azokra tekintettel leszek.
Tudomásul veszem, hogy
a szakdolgozatról, annak részéről, másolatot nem készíthetek, s az e kérelem alapján való betekintésre a
hatályos könyvtári szabályok alapján a dolgozat raktári kiadásától/kézhezvételtől számított legfeljebb 5
egymást követő munkanap áll rendelkezésemre;
a Könyvtár a hatályos könyvtári szabályok alapján a teljesített kérelmekről nyilvántartást vezet, melybe
joghallgatók esetén a hazai jogi karok oktatói, más egyetemi hallgatók esetén szakterületük egyetemeinek
oktatói számára betekintést enged.

Tisztelettel:
Dátum: ..............................................

Aláírás: ………………………………………………………………..

Az űrlap a következő oldalon folytatódik. Kérjük 1db A4-es papírra nyomtatni– kétoldalas nyomtatási mód!
Ellenkező esetben a kérelem nem elfogadható!
Utolsó módosítás: 2018. október
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A kérelmező hallgató konzulens tanárának a neve :……………………………………….………………………..
A konzulens tanár tanszéke:……………………………………………………………………………………………………
Igazolom, hogy a kérelmet benyújtó hallgató olyan kutatómunkát végez, amelyhez a
hagyományos könyvtári források megismerésén túl indokolt betekintenie a Kari
Könyvtárban őrzött, fent megjelölt szakdolgozatba is, ezért a hallgatói nyilvántartás részét
képező szakdolgozat olvasótermi kiadását javaslom.
…..…………………………………………………………….
konzulens tanár aláírása
tanszék körbélyegzője
Dátum: ………………………………………

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁT A KÖNYVTÁR KEZDEMÉNYEZI!

TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES
A szakdolgozat olvasótermi kiadását
ENGEDÉLYEZEM / NEM ENGEDÉLYEZEM.*

………………………………………………….......................
tudományos dékánhelyettes (aláírás, körbélyegző)

*a megfelelő válasz aláhúzandó

Kérjük az űrlapot 1db A4-es papírra nyomtatni – kétoldalas nyomtatási mód!
Ellenkező esetben a kérelem nem elfogadható!
Utolsó módosítás: 2018. október
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