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Az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszbályzat kari mellékletei, a vonatkozó kari dokumentumok, a BCE 
Doktori Szabályzata, az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendje, az 1999. évi 
LXXVI. törvény a szerzői jogról és a vonatkozó jogszabályok alapján a szakdolgozatok, diplomamunkák 
és doktori értekezések használatát a Budai Campuson az alábbiakban szabályozom: 
 
 
 

I. Szakdolgozatok és diplomamunkák 

 
1. A Budapesti Corvinus Egyetem Budai Campusának három karán a BSc szinten készült 

szakdolgozatok és az MSc szinten készült diplomamunkák (a továbbiakban: diplomamunka) 

készítésének és leadásának szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: 

TVSZ) kari mellékletei, illetve a vonatkozó kari dokumentumok rögzítik. Ennek értelmében a 

könyvtári példányt a záróvizsgát követően elektronikus hordozón kell leadnia a Nyilatkozat a 

szakdolgozat, diplomamunka nyilvános/korlátozott hozzáféréséről és eredetiségéről (a 

továbbiakban: Nyilatkozat) formanyomtatvánnyal együtt a választott szakirányt oktató 

tanszéknek. Az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár (a továbbiakban: Könyvtár) teljes körűen, 

válogatás nélkül gyűjti és feldolgozza a három kar diplomamunkáit, függetlenül azok 

minősítésétől. 

 

2. A diplomamunka a hallgató önálló szellemi terméke. A szerzői jogi védelem alapján a 

szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének 

bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. A könyvtári 

felhasználáshoz szükséges a hallgató nyilatkozata a mű nyilvános hozzáférhetőségéről és 

eredetiségéről. A Nyilatkozatban a hallgató tudomásul veszi, hogy a Könyvtár dolgozatának 

elektronikus változatát feltölti a BCE Szakdolgozatok archívumába (a továbbiakban: 

Repozitórium). A titkosított diplomamunkák esetében a Nyilatkozat korlátozott hozzáférését 

engedélyező változatát kell kitölteni. Itt a hallgatónak pontosan meg kell adnia az embargó 

lejáratának dátumát. A nyilvános és korlátozott hozzáférést engedélyező nyilatkozatminták 

magyar és angol nyelvű változatát a melléklet tartalmazza.  

 

3. A hagyományos, papír hordozón készült diplomamunkák gyűjtése a 2010/2011-es tanévben 

befejeződött, melyek használatát a Könyvtárhasználati Szabályzat rögzíti. Ennek értelmében a 

diplomamunka nem kölcsönözhető, csak helyben használható a Könyvtár olvasótermében. 

Másolása csak a szerzői jogi szabályok figyelembe vételével engedélyezett. 

 
4. Az elektronikusan elkészített diplomamunka  

- hordozója CD vagy DVD lehet, 

- formátuma PDF ( Portable Dokument Format), 

- vízjellel legyen ellátva a szerzői jog védelme érdekében, melynek szövegét a karok 

határozzák meg, 

- ne legyen jelszóval védve, 

- tartalmazza a címoldalt. 
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5. A Könyvtár csak a szabályosan kitöltött Nyilatkozatokkal együtt, Átadási-átvételi jegyzőkönyvvel 

(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) veszi át a tanszékektől a lemezeket. A Nyilatkozat minden kar 

honlapjáról letölthető. 

 

6. A dolgozatokat a Könyvtár az elektronikus dokumentumok formai feltárásának szabályai szerint 

dolgozza fel a Huntéka adatbázisába. A diplomamunkák esetében külön keresést lehet 

végezni: 

- a konzulens tanár nevére, 

- a kar és a tanszék megnevezésére,  

- a Könyvtár által használt tanszéki jelre (= a tanszék nevének kódja),  

- a szakirányra, ha a dolgozat vagy a Jegyzőkönyv megjelöli azt. 

A tematikus feltárás és keresés érdekében a diplomamunka tárgyszavakat kap a Könyvtár által 
létrehozott és folyamatosan karbantartott tezaurusz jellegű tárgyszórendszerből. 
 

7. A bibliográfiai leírásban elhelyezett linkről megnyitható a Repozitóriumba feltöltött teljes szöveg, 

de csak az egyetemi hálózatba kötött gépekről. A Könyvtárban kellő számú lekérdező gép áll a 

használók rendelkezésére, illetve a Cusman azonosítóval rendelkező könyvtárhasználók saját 

gépükről is elérhetik a Könyvtár épületéből a Repozitóriumot, a vezeték nélküli hálózaton 

keresztül. 

 

8.  A korlátozott elérést engedélyező Nyilatkozat esetében a hallgatónak meg kell adnia a 

titkosítás, azaz az embargó időtartamát. Ezt a Könyvtár a feldolgozás során figyelembe veszi: a 

bibliográfiai és tartalmi feldolgozást követően a teljes szöveg az embargó feloldását követően 

lesz elérhető.  

 

9. A BCE Szakdolgozatok archívum infrastruktúráját az Informatikai Szolgáltató Központ (a 

továbbiakban: ISZK) biztosítja. A Repozitóriumba feltöltött diplomamunkák tárolása és mentése 

automatikus mentési rendszerben történik. Diplomamunkák archiválása és selejtezése az 

egyetemi szintű szabályozás kidolgozásáig nem történik. A digitális hordozókat a Könyvtár a 

feldolgozást követően már nem őrzi, kérésre visszajuttatja a küldő tanszéknek, a Nyilatkozatot 

a feltöltést követő egy évig megőrzi meg. 

 

10.  A Repozitóriumba feltöltött diplomamunkákban felmerülő plágiumgyanú felderítésére vagy 
kizárására az egyetemi „Tudásdepó – Tudásvásár” portál KOPI plágiumkereső szoftvere nyújt 
segítséget. 
 

11. A Nyilatkozat értelmében a diplomamunkából engedélyezett a nyomtatás a szerzői jogi 

szabályok tiszteletben tartásával, térítés ellenében a Könyvtár olvasószolgálatán. A nyomtatás 

aktuális díját a Könyvtári és levéltári díjak című kiadvány tartalmazza. 
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II. Doktori disszertációk 

 

1. Az egyetemen megvédett doktori disszertációk (a továbbiakban: disszertáció) nyilvánossá 

tételéről a BCE Doktori Szabályzata (a továbbiakban: DSZ) szerint a Tudományterületi Doktori 

Tanács Titkársága gondoskodik.  

 

2. A BCE Könyvtári Hálózatának Szervezeti és Működési Rendje szabályozza az egyetemen 

keletkezett dokumentumok őrzését. Ennek értelmében a Budai Campus Könyvtára a doktori 

disszertációk hagyományos, papír változatát gyűjti. Az elektronikus változatot a Központi 

Könyvtár tölti fel a BCE Doktori disszertációk archívumába. 

 

3. Az elektronikus változat linkje elérhető a Könyvtár Huntéka adatbázisából is a disszertáció 

bibliográfiai leírásából. 

 

4. A BCE Doktori disszertációk archívumába feltöltött teljes szöveg csak az egyetemi hálózatba 

kötött gépekről érhető el. A Könyvtárban kellő számú lekérdező gép áll a használók 

rendelkezésére, illetve a Cusman azonosítóval rendelkező könyvtárhasználók saját gépükről is 

elérhetik a Könyvtár épületéből a repozitóriumot, a vezeték nélküli hálózaton keresztül. 

 

5. A hagyományos, papír hordozón készült disszertációk használatát a Könyvtárhasználati 

Szabályzat rögzíti. Ennek értelmében a disszertáció nem kölcsönözhető, csak helyben 

használható a Könyvtár olvasótermében. Másolása csak a szerzői jogi szabályok figyelembe 

vételével engedélyezett. 

 

III. A diplomaszerzéssel és a doktori eljárással kapcsolatos iratok kezelése 

 
1. A diplomaszerzéssel és a doktori eljárással kapcsolatos iratok (nyilvántartások, záróvizsga 

jegyzőkönyvek, bírálati lapok) maradandó értékűek, az irattározási idő (15 év) lejártával 

levéltárba kerülnek, ahol a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint 

kutathatók. 

 
 

  

 Dr. Hrotkó Károly 
 elnök 
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Melléklet 
 

1. Nyilatkozat a nyilvános hozzáférésről magyar nyelven 

 
NYILATKOZAT 

 
 
 

a szakdolgozat, diplomamunka nyilvános hozzáféréséről és eredetiségéről 
 

A szerző neve: 
A dolgozat címe: 
A megjelenés éve: 
A tanszék neve: 

 
Kijelentem, hogy az általam benyújtott szakdolgozat / diplomamunka egyéni, eredeti jellegű, saját 
szellemi alkotásom.  
 
A leadott dolgozat, mely védett, vízjellel ellátott pdf dokumentum, szerkesztését nem, 
megtekintését és nyomtatását engedélyezem. 

 
Tudomásul veszem, hogy dolgozatom elektronikus változata feltöltésre kerül a BCE Szakdolgozatok 
archívumába. 
 
A dolgozat bibliográfiai leírása az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Huntéka adatbázisából elérhető: 
http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc. 
A teljes szöveg a BCE Szakdolgozatok archívumában: http://szd.lib.uni-corvinus.hu, az Entz Ferenc 
Könyvtár és Levéltár OPAC katalógusából, kizárólag az Egyetem területéről tekinthető meg.  
 
Tudomásul veszem, hogy a vízjel nélkül leadott dokumentum szerzői jogai sérülhetnek. 
 
A Nyilatkozat a dolgozat adatainak megadásával érvényes, melyet kérünk az elektronikus hordozóval 
együtt leadni. 
 
 
Budapest, ……………………… 
 
 
 
 
               ………………………………….. 
        a szerző aláírása 
 
 
 
  

http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc
http://szd.lib.uni-corvinus.hu/
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2. Nyilatkozat a korlátozott hozzáférésről magyar nyelven 

 
NYILATKOZAT 

 
 

a szakdolgozat, diplomamunka korlátozott hozzáféréséről és eredetiségéről 
 

A szerző neve: 
A dolgozat címe: 
A megjelenés éve: 
A tanszék neve: 

 
Kijelentem, hogy az általam benyújtott szakdolgozat / diplomamunka egyéni, eredeti jellegű, saját 
szellemi alkotásom.  
 
Dolgozatom titkosított. A titkosítás lejáratának dátuma: ……… év ………………….hó  ……nap. 
 
A leadott dolgozat, mely védett, vízjellel ellátott pdf dokumentum, szerkesztését nem, 
megtekintését és nyomtatását a titkosítás/embargó lejárata után engedélyezem.  
 
Tudomásul veszem, hogy dolgozatom elektronikus változat feltöltésre kerül a BCE Szakdolgozatok 
archívumába. 
A dolgozat bibliográfiai leírása az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Huntéka adatbázisából elérhető: 
http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc. 
A teljes szöveg – a titkosítás leteltével - a BCE Szakdolgozatok archívumában: http://szd.lib.uni-
corvinus.hu, az Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár OPAC katalógusából, kizárólag az Egyetem 
területéről tekinthető meg.  
 
Tudomásul veszem, hogy a vízjel nélkül leadott dokumentum szerzői jogai sérülhetnek. 
 
A Nyilatkozat a dolgozat adatainak megadásával érvényes, melyet kérünk az elektronikus hordozóval 
együtt leadni. 
 
 
Budapest, ……………………… 
 
 
 
 
               ………………………………….. 
        a szerző aláírása 
 
 
 
  

http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc
http://szd.lib.uni-corvinus.hu/
http://szd.lib.uni-corvinus.hu/
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3. Nyilatkozat a nyilvános hozzáférésről angol nyelven 

 
 

STATEMENT 
 

of origin and public access of the thesis 
 
Name of author: 

Title of thesis: 

Publication year: 

Name of the department: 

 
I declare that the submitted thesis is the product of my personal, original work. 
 
The submitted thesis is defended. It is a pdf document embossed with the name of the author. I 
authorise to survey and print thesis but not to compile it. 
 
I take note that the electronic version of my thesis will be uploaded into the Archives of Thesis at 
Corvinus University of Budapest  
 
The bibliography format of the thesis can be reached in  Huntéka database of  Entz Ferenc Library and 
Archives: http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc. 
The fulltext in the Archives of Thesis at Corvinus University of Budapest: http://szd.lib.uni-corvinus.hu, 
can be reached solely at the University from the OPAC of  Entz Ferenc Library and Archives. 
 
I take note that the copyright of the submitted thesis without embossment can be damaged. 
 
The Statement is valid with giving data of thesis. We ask you to give it together with the digital version. 
 
 
Budapest, ……………………… 
 
 
 
 
               ………………………………….. 
               signature 
 
 

 

  

http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc
http://szd.lib.uni-corvinus.hu/
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4. Nyilatkozat a titkosított hozzáférésről angol nyelven   

 

Statement 
 

of origin and public access of the thesis 
 
Name of author: 

Title of thesis: 

Publication year: 

Name of the department: 

 
I declare that the submitted thesis is the product of my personal, original work. 
 
My thesis is classified. Expiration of the encryption: ………year…………………….month………day. 
 
The submitted thesis is defended. It is a pdf document embossed with the name of the author.  
I authorise limited to survey and print thesis but not to compile it. 
 
I take note that the electronic version of my thesis will be uploaded into the Archives of Thesis at 
Corvinus University of Budapest.  
 
The bibliography format of the thesis can be reached in  Huntéka database of  Entz Ferenc Library and 
Archives: http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc. 
The fulltext – with the expiration of the encryption - in the Archives of Thesis at Corvinus University of 
Budapest: http://szd.lib.uni-corvinus.hu, can be reached solely at the University from the OPAC of  Entz 
Ferenc Library and Archives. 
 
I take note that the copyright of the submitted thesis without embossment can be damaged. 
The Statement is valid with giving data of thesis. We ask you to give it together with the digital version. 
 
Budapest, ……………………… 
 
 
 
 
               ………………………………….. 
               signature 

http://hunteka.uni-corvinus.hu/entzferenc
http://szd.lib.uni-corvinus.hu/

