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IGÉNYLŐ LAP 
jubileumi díszoklevélhez 

I. Kérelmező adatai

családi- és utóneve: ……………………………………………………………… 
születési családi- és utóneve: ……………………………………………………………… 
születési helye és ideje: ……………………… , ……… év …… hónap ……… nap 
lakcíme: ……………………………………………………………… 
levelezési címe  
(ha a lakcímtől eltérő): ……………………………………………………………… 
telefonszáma: ……………………………………………………………… 
e-mail címe: ……………………………………………………………… 

II. Kérelmező egyetemi oklevelére vonatkozó adatok

oklevelet kiállító  
intézmény megnevezése: ………………………………………………………………… 
a Kar megnevezése: ………………………………………………………………… 
az oklevél kelte: …................................................................................................ 
az oklevél száma: ……………………………………………………………….... 
az oklevélben szereplő név: ………………………………………………………………… 

III. A jubileumi díszoklevelére vonatkozó adatok

teljes név, melyre a díszoklevél 
kiállítását kéri1: …………………………………………………………… 

az igényelt díszoklevél: 
(kérjük, választását a négyzetbe helyezett „X”-szel jelezze) 

□ arany (50 év)

□ gyémánt (60 év)

□ vas (65 év)

□ rubin (70 év)

□ platina (75 év)

IV. A jubileumi díszoklevél átadása
(kérjük, választását a négyzetbe helyezett „X”-szel jelezze)

□ az ünnepségen személyesen veszem át

□ az ünnepségen nem veszek részt, meghatalmazottam veszi át az ünnepség után

□ a díszoklevél és az évkönyv ünnepség utáni postázását kérem fent megadott címemre

V. Évkönyv

1. Kérjük, csak akkor töltse ki, amennyiben kéri, hogy az évkönyvben szerepeljenek az alábbi
adatai:

1 Ugyanezt a nevet fogjuk az évkönyvben is feltüntetni. 
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Kapott-e már jubileumi díszoklevelet Karunktól? 
(kérjük, választását a négyzetbe helyezett „X”-szel jelezze) 

□ igen

□ nem

Amennyiben kapott, kérjük, a megfelelő fokozatú díszoklevél mellé tüntesse fel kiállításának 
évszámát is: 

arany …………… gyémánt …………… vas …………… 
rubin …………… platina    …………… 

A korábbi díszoklevélhez kapcsolódóan kiadott évkönyvben szerepel-e az önéletrajza? 
(kérjük, választását a négyzetbe helyezett „X”-szel jelezze) 

□ igen

□ nem

□ A 2020-as évkönyvben a korábbi évkönyvben szereplő önéletrajzomat kérem megjelentetni.

□ A 2020-as évkönyvben az igénylőlaphoz mellékelt módosított önéletrajzomat kérem
megjelentetni.

2. A 2020-as évkönyvben az önéletrajzomat kérem megjelentetni (kérjük, választását a négyzetbe helyezett 
„X”-szel jelezze)

□ igen

□ nem

VI. Egyéb közlemény, megjegyzés
………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………... 

VII. Mellékletek

- az oklevél egyszerű másolata 1 példányban
- a megadott minta szerint készített szakmai önéletrajz 1 példányban

VIII. Adatkezelési nyilatkozatok

Az Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul vettem. 

Az Igénylő Lap kitöltésével, aláírásával és az Egyetem részére történő megküldésével hozzájárulok, 
hogy személyes adataimat az Egyetem az általam igényelt jubileumi díszoklevél adományozásával 
kapcsolatban az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezelje, nevem a kari évkönyvben 
megjelentesse. 

(az alábbi adatkezelésekhez hozzájáruló nyilatkozatát a négyzetbe helyezett „X”-szel teheti meg ) 

□ Hozzájárulok, hogy az Egyetem személyes adataimat jubileumi diplomásokról készülő
évkönyvében az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint szerepeltesse, megjelentesse, és
ezzel nyilvánosságra hozza.
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□ Hozzájárulok, hogy a jubileumi díszoklevél igényléséhez leadott szakmai önéletrajzomat az 
Egyetem - szakmai testület írásos kérvényére – közvetlenül kiadja a szakmai testület által 
szerkesztett fórumon - szakmai folyóirat/kiadvány, honlap - történő közzététel céljából. 

 
 
Kelt: ……………, …………… év ……… hónap … nap ____________________________ 
            (kérelmező neve, aláírása) 
 
 
Kérjük, igénylő lapját és annak mellékleteit a jubileum@epito.bme.hu e-mail címre vagy a 1111 
Budapest, Műegyetem rkp. 3. I. em. 28. postai címre szíveskedjen megküldeni. A borítékon 
címzettként kérjük feltüntetni: BME Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatal. 
Igénylési határidő: 2020.03.31.  
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