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ADATLAP 

 
a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához* 

 
I. A doktori értekezés adatai  

A szerző neve: Száz Dénes  

MTMT-azonosító: 10044398 

A doktori értekezés címe és alcíme: Significance of light polarization in solar panels, Ephoron 

virgo mayflies and Viking navigation  

DOI-azonosító46: 10.15476/ELTE.2018.064  

A doktori iskola neve: Fizika Doktori Iskola  

A doktori iskolán belüli doktori program neve: Statisztikus fizika, biológiai fizika és 

kvantumrendszerek fizikája doktori program  

A témavezető neve és tudományos fokozata: 1: Dr. habil. Horváth Gábor (D.Sc., egyetemi 

docens), 2: Dr. habil. Kriska György (egyetemi docens) 

A témavezető munkahelye: 1:  Biológiai Fizika Tanszék, Fizikai Intézet, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, 2: Biológiai Szakmódszertani Csoport, Biológiai Intézet, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 

 

II. Nyilatkozatok  

1. A doktori értekezés szerzőjeként  
a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a 
tézisek nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. 
Felhatalmazom a Természettudományi kar Dékáni Hivatal Doktori, Habilitációs és 
Nemzetközi Ügyek Csoportjának ügyintézőjét, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az 
ELTE Digitális Intézményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges 
nyilatkozatokat.  
b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés 
közzétételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az 
ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;  
c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a 
minősítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban 
és az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;  
d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori 
értekezést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az 
ELTE Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. Ha a 
könyv a fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori 
értekezésem és a tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 
Digitális Intézményi Tudástárban.  
2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy  
a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját 
eredeti, önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői 
jogait;  
b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón 
benyújtott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek.  
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