
Széchenyi István Egyetem 2022/2023 telén a  

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon  

megrendezésre kerülő Diplomaátadó és Doktoravató ünnepély 

  általános információi a jogász szakon végzett hallgatók 
részére 

 

Tisztelt Végzős Hallgató! 
Kedves Alumnink! 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Ön Diplomaátadó és Doktoravató Ünnepélyének időpontja:  

Dátum: 2023.02.18. (szombat) 

Kezdés: 10:00 óra  

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

A hallgatók a vendégek számára készülő ingyenes meghívókat online az alumni.sze.hu oldalon érhetik 

el 2023. február 1-től.  

A Diplomaátadó ünnepélyen csak azon hallgató vehet részt, aki a 2022/2023. őszi félév 

záróvizsgaidőszakában államvizsgát tett és oklevelet szerzett.  

Tájékoztatjuk Önt, hogy minden hallgatóról a Diplomaátadó ünnepély előtt profi fotósok 

beállított műtermi körülmények közt taláros portré fotókat készítenek, továbbá a 

rendezvény alatt a diploma átvételének pillanatában is fényképeznek. Az elkészült portré 
képeket digitális tablókon foglaljuk össze. A termékek online formában mindenki számára elérhetőek 

lesznek az ünnepély után 2-3 hónappal az alumni.sze.hu oldalon. 

Kérjük a végzős hallgatókat, hogy az ünnepély előtt legkésőbb 1 órával szíveskedjenek a 

Diplomaátadó ünnepély helyszínén megjelenni, hogy a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos 

általános tudnivalókat megismerhessék, illetve a tablóhoz készülő portré fotókat is elkészíthessék 

Önökről. Munkatársaink Önt névre szóló helyre ültetik! A Diplomaátadó Ünnepség alatt a 

jogász szakon végzett hallgatók oklevél minősítése elhangzik a Doktoravatás során.  

A hallgatók vendégei érkezési sorrendben az üres férőhelyeken tudnak helyet foglalni és 

legkorábban az ünnepély előtt fél órával foglalhatják el helyüket!  

Végzősök csomagja:  

A végzős hallgatók számára a Diplomaátadó ünnepélyen egységes csomagot biztosítunk.  

A csomag költsége 25.000 Ft (helyszínen fizetendő)  

A csomag tartalmazza az alábbiakat:  

• latin nyelvű, függőpecsétes oklevél, 

• talár bérleti díj  
• fehér kesztyű  
• SZE kitűző a végzés évével  

• diplomaátvétel során készült fényképek [online formában] – az ünnepély után 2-3 hónappal 

érhető el az alumni.sze.hu oldalon  

• SZE tablók szakonként vagy karonként [online formában] – az ünnepély után 4-5 hónappal 

érhető el 

• Diplomaátadó ünnepélyről készült élő közvetítés - az ünnepély után 2-3 hónappal érhető el 

az alumni.sze.hu oldalon 

• Rendezvényszervezési és technikai költségek 

  



A végzős csomag minden hallgató részére egységesen 25.000 Ft, amit a helyszínen 

kell kifizetni együtt a talár- és kalapbérléssel kapcsolatos kaucióval 

(összesen:25.000 Ft/csomag + 10.000 Ft kaució).  

Az ünnepély után a talár és kalap leadásával a 10.000 Ft kaució visszafizetésre 

kerül.  

 

Minden végzős a helyszínen kapja meg a talárt, a kalapot, illetve a fehér kesztyűt 

egységesen!  

 

Talár- és kalapbérlés időpontja és helyszíne:  

Új-Tudástér Aula – ÚT-114 terem (9026 Győr, Egyetem tér 1.)  

2023. február 18. 8:30 – 9:30  

Talár- és kalapleadás időpontja és helyszíne:  

Új-Tudástér Aula – ÚT-114 terem (9026 Győr, Egyetem tér 1.)  

2023. február 18. legkésőbb az ünnepély befejezte után fél órával  

Előzetes FONTOS információk a talár- és kalapbérléssel kapcsolatban:  

• A talár és a kalap bérleti díját a végzettek csomagja tartalmazza (a végzettek 
csomagja 25.000 Ft, amit a helyszínen kell befizetni)  

• A talárért, és kalapért fizetendő kaució: 10.000 Ft (helyszínen fizetendő)  
• Kérjük, hogy lehetőség szerint a bérlet és a kaució díját szíveskedjenek az adott összegben 

kiszámolva befizetni!  
• A végzős csomagot bankkártyával is fizetheti, ám a kaució fizetését kizárólag 

készpénzben tudjuk elfogadni!  
• A talár átvételéhez szükséges nyilatkozatot az alábbi linken tudja kitölteni: LINK  

• A talár, és kalap bérlése és leadása csak és kizárólag a kihirdetett időpontokban lehetséges! A 

talárokat, és kalapokat kötelező a bérlés napján az eredeti, kifogástalan állapotában és a 

megadott időpontokban visszaszolgáltatni!  

• A bérlésnél próbálja meg mindenki a talárt, a kalapot, illetve a kesztyűt minél előbb átvenni a 

gördülékeny lebonyolítás érdekében.  

• A bérléskor kapott bevételi pénztárbizonylatot a talár, illetve a kalap leadásáig 

kérjük megőrizni, ellenkező esetben nem áll módunkban visszavenni, illetve a kauciós díjat 

nem tudjuk visszafizetni.  

• Amennyiben a talárban vagy a kalapban bárminemű kár keletkezik, köteles a bérlő a 

meghirdetett kárlistában a kárnak megfelelő összeget a helyszínen megfizetni!  
- kalap gomb cseréje és varratása: 300 Ft/db  
- paszomány cseréje és varratása: 600 Ft/db  
- tépőzár cseréje és varratása: 300 Ft/db  

• Amennyiben a talár elszakad, eltépődik, vagy ki van égetve, a kaució egésze elveszik! 
 

Talárokat előzetesen próbálni (NEM kötelező) az Alumni, Karrier és Információs Központban lévő 

Egyetemi Szolgáltató Központ és Kollégiumban (ÚT. 106) lehetséges nyitvatartási időben:  

Egyetemi Szolgáltató Központ és Kollégium nyitvatartási időpontok:  

Hétfő – Csütörtök 08:00 – 16:00  

Péntek 08:00 – 14:00  

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját a Diplomaátadó ünnepélyre! 
 

  

https://student.sze.hu/diplomaatado-nyilatkozat


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Diplomaátadó ünnepségre vonatkozóan 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok 

védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja az egyének önrendelkezési jogát.  

A Széchenyi István Egyetem bármely –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 kezel. 

 

1. Adatkezelő megnevezése: 

Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)  

cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

email: sze@sze.hu 

telefon: +36(96) 503-400 

honlap: uni.sze.hu 

 

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok:  

- 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: GDPR); 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; 

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 

 

3. Az adatkezelés tárgya és érintettjei: 

- Az adatkezelés tárgya a SZE diplomaátadó ünnepsége 

- Az adatkezelés érintettjei: a diplomaátadó ünnepségen résztvevő személyek 

 

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama, jogalapja, adatok forrása 

4.1 A pályázóra vonatkozó adatkezelés 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Adatok forrása 

név, Neptun 
kód, szem. ig. 
szám. 

diplomaátadó 
ünnepség 
lebonyolítása, 
talár és 
kalapbérlés 

szerződéses 
jogviszony 

elévülési időn 
belül 

az érintett 
önkéntes 
adatszolgáltatása 

név, Neptun 
kód, szem. ig. 
szám., 
tanulmányi 
adatok 

diplomaátadó 
ünnepség 
lebonyolítása, 
ezen felvételek 
készítése és 
közzétetele 

az érintett 
önkéntes 
hozzájárulása 

a hozzájárulás 
visszavonásáig 

az érintett 
önkéntes 
adatszolgáltatása, 
az eseményen 
készített 
felvételek 

 

4.1.1 Az adatkezelés folyamata:  

Az Egyetem és megfelelő szervezeti egységeinek munkatársai az érintett által megadott személyes 

mailto:sze@sze.hu


adatokat csak az esemény lebonyolításához szükséges adminisztrációs feladatok ellátása érdekében 

kezelik. Az ünnepségen készült felvételeket az ESZK és a Kollégium az oregdiak.sze.hu-n és az 

alumni.sze.hu weboldalon teszi közzé. 

5. Adatovábbítás, adatfeldolgozás 

Az Egyetem kizárólag jogszabály engedélye vagy az érintett hozzájárulása alapján kivételes esetben 

továbbít személyes adatok harmadik fél részérére. Jelen adatkezeléshez az Egyetem az alábbi 

adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Mekli Zoltán e.v. 

cím: 9027 Győr, Ipari út 20. 1.em. 6.ajtó 

email: mekliz@meklizfotostudio.hu 

telefon: +36309974073 

6. Adatbiztonsági intézkedések: 

Az Egyetem a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes 

adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR 

tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az 

adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy 

kezelésük korlátozását, tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. 

Az Önt megillető jogokat az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja: 

személyesen: 9026 Győr, Egyetem tér 1. 

telefonon: +3696 503 400 

emailen: adatvedelem@sze.hu 

adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Pőcze Péter 

telefon: +3696/503-400 3173-as mellék 

- Tájékoztatáshoz való jog: 

Ön írásban bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, úgy mint: 

- -milyen személyes adatait kezeljük 

- -milyen jogalapon kezeljük személyes adatait 

- -milyen célból kezeljük személyes adatait 

- -milyen forrásból kezeljük személyes adatait 

- -mennyi ideig kezeljük személyes adatait 

- -milyen adatkezeléssel kapcsolatos jogok illetik Önt 

- -továbbítjuk-e, ha igen kiknek továbbítjuk személyes adatait. 

 

- Helyesbítéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Egyetem helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat. 

- Törléshez való jog: 

Ön írásban kérheti az Egyetemtől személyes adatainak a törlését. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, 

amennyi az adatkezelés szükséges: a személyes adatok kezelését előíró, az Egyetemre alkalmazandó 

uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez. 

mailto:mekliz@meklizfotostudio.hu
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- Korlátozáshoz való jog: 

Az adatkezelő az érintett írásbeli kérésére korlátozza az adatkezelést az alábbi feltételek 

valamelyikének érvényesülése esetén: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból 

kéri a korlátozást. 

- Tiltakozáshoz való jog: 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése 

alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az Egyetem megvizsgálja az Ön vonatkozásában az 

érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a 

kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálat eredményéről Önt minden esetben tájékoztatjuk. 

- Önkéntes hozzájárulás visszavonásához való jog: 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, hozzájárulása visszavonása esetén 

kérheti feltöltött adatai törlését is. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

- A joggyakorlás közös szabályai:  

Az Egyetem indokolatlan késedelem nélkül, kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül, 

írásban, közérhető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem okán hozzott intézkedésről, vagy 

annak elutasításáról és okáról. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a 

kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

 

8. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés jogellenes, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírosághoz fordulhat az alábbiak szerint: 

-Hatósági bejelentés 

Amennyiben Ön szerint személyes adatai kezelésével – illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből 

nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával –kapcsolatban jogsérelem következett 

be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, akkor vizsgálatot kezdeményezhet a felügyeleti hatóságnál: 

NAIH elérhetőségei  

cím:  
posta cím:  

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 
1363 Budapest, Pf.:9. 

telefonszám:  +36 (1) 391-1400 
fax:  
e-mail cím:  
web:  

+36 (1) 391-1400 
ugyfelszolgalat@naih.hu 
https://naih.hu/ 

 

-Hatósági eljárás kezdeményezése 

Amennyiben személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet 

az adatkezelő ellen. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A bíróságok 

illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosag.hu 


