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Tisztelt Végzős Hallgató! 

A Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának kiemelten fontos 

hallgatóink és hozzátartozóik, valamint munkatársaink egészségének védelme, ezért az 

Egészség- és Sporttudományi Kar Kari Tanácsa a 2020/21-es tanév tavaszi félév végén 

tartandó Diplomaátadó Ünnepéllyel kapcsolatban az alábbi döntést hozta:  

A Diplomaátadó Ünnepélyt a 2020/2021-es tanév tavaszi félévének végén 

2021. július 16-án a Széchenyi István Egyetem Új-Tudástér Aulájában tartjuk. 

Időpont: 2021. július 16. 10:00 óra 

Helyszín: Új-Tudástér Aula (9026, Győr Egyetem tér 1.) 

 

Részvételi feltételek és járványügyi előírások 

 

A Diplomaátadó Ünnepélyen csak azon hallgató vehet részt, aki a 2020/2021. tavaszi 

félévében sikeres záróvizsgát tett, az oklevél kibocsátáshoz szükséges nyelvvizsgával 

rendelkezik és a záróvizsgára jelentkezés során jelezte részvételi szándékát. 

 

A Diplomaátadó Ünnepségen a diplomát átvevő hallgatók és hozzátartozóik az érvényben 

lévő 264/2021. (V. 21.) Korm. rendeletében meghatározott járványügyi előírásoknak 

megfelelően kizárólag védettségi igazolvánnyal (plasztikkártya vagy applikáció) és személyi 

igazolvány felmutatásával léphetnek be a rendezvény, valamint az intézmény területére. 

 

A hallgatók a vendégek számára készülő meghívókat az Egyetemi Szolgáltató Központ 

munkatársaitól személyesen vehetik át térítésmentesen. A meghívó belépőjegyként 

funkcionál, mely a rendezvény helyszínére egyszeri belépésre jogosít fel. 

Amennyiben a belépő felhasználásra került, az épületből való kilépés után 

újbóli belépés nem lehetséges. A meghívható vendégek száma egységesen 

hallgatónként 2 fő. 

 

Az ünnepségek az egyetem YouTube-csatornáján élőben online követhetőek lesznek. 
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A meghívók várhatóan 2021. július elejétől vehetők át személyesen az Egyetemi 

Szolgáltató Központban (AKIK – ÚT106-os iroda, nyitvatartás: H–CS: 8:00–16:00, P: 8:00–

14:00).  

 

A rendezvény teljes területén és teljes időtartamában kötelező a szájat és orrot eltakaró 

maszk, valamint a hallgatók számára fehér kesztyű viselése, melyet a szervezők 

biztosítanak. 

 

A hallgatók számára az idei évben talárt és kalapot egészségvédelmi okok miatt nem 

tudunk biztosítani, ezért kérjük az alkalomhoz illő öltözet viselését a Diplomaátadó 

Ünnepélyen. 

 

Kérjük a végzős hallgatókat, hogy az ünnepély előtt egy órával szíveskedjenek a 

diplomaátadó helyszínén megjelenni. Munkatársaink névre szóló helyre ültetik Önöket. 

 

Végzős csomag 

 

A diplomaátadó ünnepély alatt profi fotósok készítenek fényképeket minden hallgatóról az 

oklevél átvételének pillanatában, amelyek megvásárolhatók lesznek papírkép és digitális 

kép formájában is. A termékek megrendelhetők az oregdiak.sze.hu oldalon. 

 

A végzős hallgatók számára a diplomaátadó ünnepélyen egységes csomagot biztosítunk. 

A csomag költsége 4.500 Ft (helyszínen kötelezően fizetendő, valamint az összeg nem 

tartalmazza a postázási és csomagolási költséget). 

 

A csomag tartalmazza: 

● fehér kesztyű, 

● széchenyis maszk, 

● diplomaátvétel közben készült fényképek – digitális formában – az ünnepély után 

legkorábban 2 hónappal érhető el az oregdiak.sze.hu oldalon, 

● diplomaátadóról készült film – az ünnepély után legkorábban 2 hónappal érhető el 

az oregdiak.sze.hu oldalon. 

 

Részvételi szándék jelzése 
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Kérjük, hogy a fent felsorolt kritériumok figyelembevételével részvételi szándékát jelezni 

szíveskedjen 2021. július 1-jén 12:00-ig az alábbi űrlapon. Abban az esetben is jelezze 

szándékát, ha záróvizsgája még nem került lebonyolításra. 

 

https://oregdiak.sze.hu/kerdoiv/1176 

 

Amennyiben nem kíván részt venni a Diplomaátadó Ünnepélyen, oklevelét a Tanulmányi 

Osztály munkatársaitól veheti át, melynek részleteit a tanulmányi ügyintéző küldi meg. 

 

 

 

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. 

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 elfogadja, 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 
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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 közzétesz. A Deák Ferenc Állam- 

és Jogtudományi Kar hallgatóiról az elkészített portréfotókból tabló készül, mely a Kar 

épületében kiállításra kerül. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hallgatók a diplomaátadó 

ünnepélyt megelőzően a nyilatkozat aláírásával kifejezetten elfogadják az adatvédelmi 

tájékoztatóban foglaltakat. 

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 Központtal az alábbi e-mail címen: 

eszk@sze.hu vagy személyesen az Egyetemi Szolgáltató Központban. 
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