
 

A fenti adatlapot – olvashatóan és pontosan kitöltve – az alábbi címre szíveskedjen visszaküldeni: 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Dékáni Hivatal 

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.  

Tel: 461-4500/3874 

E-mail: dekani.hivatal@ppk.elte.hu 

ADATLAP 
jubileumi oklevél kérvényezéséhez 

 

Ezúton kérvényezem az  □  arany (50 év),  a  □  gyémánt (60 év),  a  □  vas (65 év),  a  

□  rubin (70 év),  a  □  platina (75 év) jubileumi oklevél részemre történő adományozását.  

Kérjük, hogy a megfelelő helyre tegyen X-et! 
 

I. Személyi adatok 

Név: ………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

Előző (születési vagy leánykori) név: …………………………………………….………………………………………. 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………….……........................................ 

Lakcím: …………………………………………………………...…………………………….......................................... 

Értesítési/levelezési cím (ha a lakcímtől eltérő):  

..………………………………………………................................................................................................. 

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail cím: …………………………………………………………………………………….......................................... 

II. Az egyetemi oklevélre vonatkozó adatok 

Az oklevelet kiállító egyetem megnevezése:  

………………………………………........................................................................................................... 

A kar megnevezése: …………………………………………………………………………….................................... 

A szak (szakok) megnevezése: ……………………………………………………............................................. 

Az oklevél száma: …………………………………………... kelte: ………………………………………..................... 
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III. Jubileumi oklevélre vonatkozó adatok 

Név1, amelyre a jubileumi oklevél kiállítását kéri: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

IV. Az ünnepségen □ részt kívánok venni / □ nem kívánok részt venni. 

Kérjük, hogy a megfelelő helyre tegyen X-et! 
 

V. □ Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy – amennyiben az állandó lakhelyem szerinti 

polgármesteri hivatal azt kezdeményezné – számukra nevem, lakcímem, jubileumi oklevelem 
típusa és telefonszámom, ünnepség szervezése céljából, továbbításra kerüljön. Jelen 
hozzájárulás megadása részemről önkéntesen történt. Tudomásul veszem, hogy a 
hozzájárulást bármikor visszavonhatom a kapcsolattartó részére küldött e-mailben/levélben, 
ez nem érinti a kérést megelőzően végzett – hozzájárulás alapján történt – adatkezelés 
jogszerűségét. 

Hozzájárulás esetén, kérjük, tegyen X-et a négyzetbe! 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 
megfelelnek. Kijelentem, hogy a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót (elérhető: 
https://www.alumni.elte.hu/group/ppk-alumni-tagozat/29/alias/jubileumi-diplomak-5 illetve
az ELTE PPK Dékáni Hivatalban kérhető) megismertem és tudomásul vettem. 

 

 

Dátum: ………………………………………………............. 

  

 ....……………………………….…………. 

 jubileumi oklevelet igénylő aláírása 

 
 
 
Mellékletek (minden esetben csatolandó):  
1. diploma másolata 
2. szakmai munkásságot bemutató tényszerű önéletrajz 

                                                            
1 Ha doktori fokozattal rendelkezik, kérjük, tüntesse fel! 
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