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TÁJÉKOZTATÓ 
végzett hallgató nyilatkozatához 

__________________________________________________________________ 

 

Kiemelés  
a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

felhívásának szövegébıl 
 

„Végzett hallgató esetében, ha a végzés félévében szerzett jogot az országos konferencián 
való részvételre, a nevezési laphoz csatolni kell témavezetıjével tett közös nyilatkozatát 
arról, hogy a végzés félévében bemutatott TDK dolgozat egy korábban megkezdett, folya-
matos tudományos diákköri mőhelymunka eredménye, s az minden tekintetben megfelel 
a felhívásban foglalt követelményeknek. Amennyiben pályamunkája szakdolgozatával, 
illetve diplomamunkájával azonos tárgyú, szükséges annak igazolása is, hogy az intézmé-
nyi tanulmányi és vizsgaszabályzat erre vonatkozó rendelkezése alapján, sikeres diákköri 
dolgozatát utólag fogadták el szakdolgozatnak.” 
 

A hallgató és témavezetıje közös nyilatkozatának megtételéhez az alább közölt nyilatkozat 
csak minta, amelyet egy hallgató állított össze. 
 

Kérjük, ne másolják szó szerint a mintaként közzétett nyilatkozatot! A témavezetıvel tett 
közös nyilatkozatot a felhívásban kért módon, egyénileg, minden nyilatkozó a saját helyze-
tét figyelembe véve állítsa össze, fogalmazza meg! 
 
 

 

NYILATKOZAT 
 
A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvételi felhívásában 
elıírtaknak megfelelıen a következı nyilatkozatot tesszük: 
 
1. Kis Géza a XXIX. OTDK-ra benevezett “Az új kozmikus koordináta rendszer 

vizsgálata” címő dolgozata a korábbi tanévek idején, érdemi része a 2007/2008. tanév 
ıszi félévében készült, és a 2008. február 5-én rendezett kari TDK-n került 
bemutatásra, ahol az Érdekes Felfedezések Szekcióban elsı díjat nyert. 

2. Kis Géza végzıs csillagász hallgató diplomamunkáját 2008. június 24-én sikeresen 
megvédte. 

3. A diplomaterv témája a TDK dolgozathoz hasonló tárgyú — éppen ezért nyilvánvaló, 
hogy vannak átfedések a kettı között — de azzal sem címében, sem tartalmában, sem 
pedig terjedelmében nem azonos. 

4. A TDK dolgozat sikeres eredménye természetesen meghatározó volt a diplomaterv 
feladat kiírásánál, de a fenti dátumokból egyértelmően látszik, hogy a TDK dolgozat 
és a diplomaterv két egymástól független cselekmény volt, és kérjük, hogy ezt a 
nevezés elfogadásánál az OTDT és a szekció elnöksége is így fogadja el. 

 
Budapest, 2008. december 2. 
 

Kis Géza 
okleveles csillagász, végzett  

egyetemi hallgató 

Dr. Nagy János 
egyetemi tanár, TDK témavezetı 

 


