
 
 

Széchenyi István Egyetem 2017/2018 nyarán a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon 
megrendezésre kerülő diplomaátadó ünnepély általános információi  

a nem jogász szakon végzett hallgatók részére 
 
 

Tisztelt végzős hallgató, kedves öregdiákunk! 
 
 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 
 

Diplomaátadó ünnepélyének időpontja: 2018.07.06. (péntek) 
Kezdés: 14:00 órakor 
Helyszín: Egyetemi Hangversenyterem (egykori Zsinagóga, Győr, Kossuth Lajos utca 5.) 
 
A hallgatók a vendégek számára készülő ingyenes meghívókat (2 db-ot) az Egyetemi Szolgáltató Központ 
munkatársaitól kapják meg. A meghívó NEM belépőjegyként funkcionál. A meghívható vendégek száma 
korlátlan. Minden végzős hallgató átveheti a hozzátartozói számára a meghívókat személyesen vagy postai 
úton. 
 

A meghívók személyesen előre láthatólag 2018. június 11-től vehetők át az Egyetemi Szolgáltató 
Központban (AKIK – ÚT106-os iroda, nyitva tartás: H-CS: 8:00-16:00 P: 8:00-14:00). 

Postai úton előre láthatólag 2018. június 11 – július 1. között igényelhetik a meghívókat az alábbi 
ŰRLAP kitöltésével.  

 
A diplomaátadó ünnepély alatt profi fotósok készítenek fényképeket minden hallgatóról a diploma 

átvételének pillanatában, illetve a rendezvény előtt készülnek el a portré fotók a SZE Almanach kiadványhoz. 
Ezek megvásárolhatók lesznek papírkép és digitális kép formájában is. A diplomaátadó ünnepély előtt 
beállított műtermi körülmények közt taláros portré kép készül minden végzősről, a képeket a SZE Almanach 
kiadványban foglaljuk össze. A termékek megrendelhetők az https://oregdiak.sze.hu oldalon.  
Kérjük a végzős hallgatókat, hogy az ünnepély előtt 1,5 órával szíveskedjenek a diplomaátadó helyszínén 
megjelenni, hogy a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos általános tudnivalókat megismerhessék, illetve 
az Almanachhoz készülő portré fotókat is elkészíthessék Önökről. Kérjük, hogy az ünnepségen sötét, ünnepi 
öltözetben jelenjenek meg.  
 
 
Végzős csomag: 

A végzős hallgatók számára a diplomaátadó ünnepélyen egységes csomagot biztosítunk.  

A csomag költsége 8.000 Ft (helyszínen fizetendő, valamint az összeg nem tartalmazza a kauciót, a 

postázási és csomagolási költséget). 

A csomag tartalmazza: 

 talár bérleti díj 

 fehér kesztyű 

 diplomaátvétel során készült fényképek [2 db (egyforma) 10x15 cm – a diploma átvételének 

pillanatában készült fénykép] - az ünnepély után 2-3 hónappal vehető át 

 SZE Almanach kiadvány 2017/2018 II. (végzősök évkönyve) - az ünnepély után 2-3 hónappal vehető 

át 

 

https://oregdiak.sze.hu/kerdoiv/1079
https://oregdiak.sze.hu/diplomaatado-16


A fent említett csomag minden hallgató részére egységesen 8.000 Ft, amit a helyszínen kell kifizetni a talár- 
és kalapbérléssel kapcsolatos kaucióval együtt (8.000 Ft/csomag + 10.000 Ft kaució). 
A talár leadásával a 10.000 Ft kaució visszafizetésre kerül. 
Minden végzős a helyszínen kapja meg a talárt, illetve a fehér kesztyűt egységesen! A végzős csomagot az 
https://oregdiak.sze.hu oldalon kell aktiválni az ünnepély után. 
 
Talárbérlés időpontja és helyszíne: 
Egyetemi Hangversenyterem (volt Zsinagóga, Győr, Kossuth Lajos utca 5.) 
2018. július 6. 12:30 - 13:30 
 
Talárleadás időpontja és helyszíne: 
Egyetemi Hangversenyterem (volt Zsinagóga, Győr, Kossuth Lajos utca 5.) 
2018. július 6. közvetlenül az ünnepély után 
 
 

Előzetes FONTOS információk a talárbérléssel kapcsolatban: 
 

 A talár bérleti díját a végzettek csomagja tartalmazza 
 A bérlésnél próbáljon mindenki pontosan fizetni! 
 A talár átvételéhez szükséges nyilatkozatot az alábbi linken tudja kitölteni: LINK 
 A talár bérlése és leadása csak és kizárólag a kihirdetett időpontokban lehetséges! A talárokat 

kötelező a bérlés napján az eredeti, kifogástalan állapotában és a megadott időpontokban 
visszaszolgáltatni! 

 A bérlésnél próbálja meg mindenki a talárt, illetve a kesztyűt minél előbb átvenni a gördülékeny 
lebonyolítás érdekében. 

 A bérléskor kapott bevételi pénztárbizonylatot a talár leadásáig kérjük megőrizni. 
 Amennyiben a talárban bárminemű kár keletkezik, köteles a bérlő a meghirdetett kárlistában a 

kárnak megfelelő összeget a helyszínen megfizetni! 
- Paszomány cseréje és varratása: 600 Ft/db  
- Tépőzár cseréje és varratása: 300 Ft/db  
- Amennyiben a talár elszakad, eltépődik, vagy ki van égetve, a károkat meg kell téríteni! 

 
Talárokat próbálni (NEM kötelező) az Alumni, Karrier és Információs Központban lévő Egyetemi Szolgáltató 
Központban (ÚT. 106) lehetséges nyitvatartási időben: 
 

Egyetemi Szolgáltató Központ – Egyetemi Kollégium nyitvatartási időpontok: 
Hétfő – Csütörtök 08:00 – 16:00 
Péntek   08:00 – 14:00 

 
 
 

Adatvédelmi tájékoztató 

A Széchenyi István Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és 
minden körülmények között biztosítani kívánja a hallgatók információs önrendelkezési jogát.  

A Széchenyi István Egyetem bármely – a diplomaátadó ünnepélyek során tudomására jutott – 
személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. 
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint kezeli. 
 

https://oregdiak.sze.hu/
https://oregdiak.sze.hu/kerdoiv/1102


A Széchenyi István Egyetem tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos 
jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. 
Amennyiben Ön bármely személyes adatát a diplomaátadó ünnepélyekkel kapcsolatosan eljuttatja 
az Egyetemhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat az Egyetem, az Egyetem megfelelő 
szervezeti egységei és az ünnepéllyel kapcsolatosan szerződött alvállalkozói – az ügylet jellege által 
meghatározott célból és ideig – nyilvántartsák és kezeljék. A Széchenyi István Egyetem kizárólag a 
megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó 
adatbázisaival, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést 
megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a diplomaátadó ünnepélyek során elhangzik a végzett hallgatók neve, szakja és 
tanulmányi adata. Az ünnepély keretében a hallgatókról fénykép- és videófelvétel készül, melyet a 
Széchenyi István Egyetem a honlapján, illetve az elkészített SZE almanachban közzétesz. A Deák 
Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar hallgatóiról az elkészített portréfotókból tabló készül, mely a 
Kar épületében kiállításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az említett személyes adatok 
kezeléséhez a hallgatók a diplomaátadó ünnepélyt megelőzően a nyilatkozat aláírásával kifejezett 
hozzájárulásukat adják. 
 
Amennyiben Ön a diplomaátadó ünnepélyekkel kapcsolatosan tárolt személyes adatairól kíván 
tájékoztatást kapni, illetve adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását kívánja, kérjük vegye fel 
a kapcsolatot az Egyetemi Szolgáltató Központnál az alábbi e-mail címen: eszk@sze.hu vagy 
személyesen az Egyetemi Szolgáltató Központban. 

 

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját a diplomaátadó ünnepélyre! 
 


