
Végzős csomag és előrendelés aktiválás 
 

1. lépés: Belépés 
 Látogasson el az oregdiak.szeportal.hu oldalra, majd kattintson a Belépés fülre. 

 

 

 A Szeportálon használt felhasználó nevével és jelszavával 

lépjen be (itt kérhet jelszó emlékeztetőt). 

 Vagy regisztráljon Öregdiákként (oklevélszám szükséges) 

 Kérdés esetén használja a GY.I.K. segédet!  

 

 

 

 

 

 

oregdiak.szeportal.hu


2. lépés: Végzős csomag aktiválás 
 A sikeres bejelentkezés után a jobb oldalon látja a „VÉGZETTEK ELŐRE MEGRENDELT CSOMAGJA” 

boxot, mely kattintson rá! 

 

 Végzős csomag tartalma: 2db 10x15 cm-es fénykép (A diplomaátvétel pillanatában készült 

fényképet automatikusan választja ki a rendszer Önnek), 2013/2014 nyár Almanach. 

 Ezzel a Végzős csomagja a kosárba kerül: 

 

 Amennyiben a helyszínen volt egyéb előrendelése, az ott kapott megrendelő lapon szereplő 16 

számjegyű kódot kell a fent látható 4x4-es rubrikába beírni. 

 A kosárban a végzős csomag minden esetben 0 Ft értéket mutat a megrendelés végén. 

 Az előrendelés esetén pedig levonódik a helyszínen kifizetett összeg a végösszegből. (Amennyiben 

nem 0 Ft látható a megrendelés végén, nincs probléma, a számla kiállításakor mi levonjuk az 

előleget a végösszegből.) 

FONTOS: Amennyiben előrendelése a „Fotó csomagra” vonatkozik, úgy Önnek kell kiválasztani azt a 

képet, amelyből készüljön a csomag tartalma. 

 

 

 

 

 

VÉGZŐS CSOMAG 

A KOSÁRBAN! 

ELŐRENDELÉSI KÓD 

RÖGZÍTÉSI HELYE 



3. lépés: Képek megtekintése 
 Nézze meg a rendezvényről és az Önről készült képeket az oldalon, szintén bejelentkezés után a 

Galéria menüpontnál. 

 

 Képek elérési útvonala: 

 

 

 

 

 

 A kar/intézet 

kiválasztása után az 

egyes mappákban 

vannak a képei! 

 A képek alatti szövegre 

kattintva 

kiválaszthatja, hogy 

milyen formában, 

méretben szeretné azt 

megrendelni! 

 A „Fotó csomag”-hoz 

is innen kell 

kiválasztani a képet. 



4. lépés: Rendelés véglegesítés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ezt követően a rendszer egyezteti a személyes adatokat (Az Ön oldalán meg fog jelenni). 

 

 A Kosár boxban lévő alsó feliratra kell rákattintani: Kosár 

részletes tartalma 

 A végzősök csomagja, az előrendelés és egyéb képek a 

kosárba kerültek.  

 Következő lépés: Kassza 

 
 

 



 

 Ezt követően ki tudja választani az átvétel módját. A postai utánvétel összege: 2050,- Ft. 

 

 Ezt követően a fizetés módját láthatja.  

 

A személyes 

adatok ellenőrzése 

után kattintson a 

Tovább gombra! 
 

Az átvétel 

kiválasztása után 

kattintson a 

Tovább gombra! 
 

Kattintson a 

Tovább gombra! 
 



 Utolsó lépés az Összesítés, ahol leellenőrizheti a személyes és kiszállítási adatokat. 

 

 

 Ezt követően a rendszer kiírja, hogy fogadta a rendelését: 

 

 

A rendelését a rendszerben rögzítettük. Kollégánk emailben értesíti Önt, amikor elkészül a csomag és 

átvehető vagy postára adták. 

A csomagok leghamarabbi átvétele 2014. szeptember közepétől lesz elérhető. A rendeléseket 

folyamatos feldolgozás alatt vannak. 

Probléma esetén kérjük, hogy írjon e-mailt az oregdiak@sze.hu címre! 

Megértését és türelmét köszönjük! 

 

 

Üdvözlettel: 

Kommunikációs és Szolgáltató Központ 

Öregdiák Iroda  

 

Az adatok 

leellenőrzése után 

kattintson a 

MEGRENDELÉS 

gombra a 

rendelése 

véglegesítéséhez! 

 


