
 
 

Nyilatkozat leckekönyv leadásáról 
 
 
Alulírott …………………………………………...……. hallgató 
kijelentem, hogy a mai nappal a leckekönyvem lezárható 
állapotban leadtam a Tanulmányi Osztályra. 
Azokat a tantárgyakat, melyeknél a leckekönyvben 
érdemjegy nem szerepel, nem teljesítettem. 
A leckekönyv tartalma a valóságnak megfelel. 
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a leckekönyvbe nem 
történt bejegyzés egy tárgyra vonatkozóan a Neptunba 
viszont  igen, a Neptunból a Tanulmányi Osztály törli a beírt 
adatokat. 
 
Szak*: 
Évfolyam*: 
Szakirány (csak OLKDA felsőbb évfolyam): 
Spec.modul (csak mol.biol.MSc):  
 
 
Debrecen, ……. év ………………. hónap ………. nap. 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
hallgató aláírása 

 
* kitöltendő 
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