
JELENTKEZÉSI LAP 
arany, gyémánt, vas, rubin és gránit díszoklevélhez 

 
 
 

I. Kérelmező adatai: 

Név: _____________________________________________________________________________________                                                                     

Születési név: __________________________________________________________________________                                                                

Születési hely, idő: _____________________________________________________________________                                                               

 
II. Elérhetőségek:  

Postai elérhetőség:  ____________________________________________________________________  

Telefonszám: ___________________________________________________________________________ 

E-mail cím:  ___________________________________________________________________________         

 
III. Oklevél adatok:  

Végzettség megnevezése:  ______________________________________________________________          

Oklevél kelte:  ___________________________________________________________________________          

Oklevél sorszáma:  ______________________________________________________________________ 

Oklevélben szereplő név: _______________________________________________________________  

teljes név, melyre a díszoklevél  
kiállítását kéri: ___________________________________________________________________________ 
 
 

IV. Igényelt díszoklevél: (kérjük a megfelelőt bejelölni!)         

☐  arany (50 év) 

☐  gyémánt (60 év) 

☐  vas (65 év) 

☐  rubin (70 év) 

☐  gránit (75 év)  

 



V. Kérelemhez mellékelt dokumentumok: (kérjük a megfelelőt bejelölni!) 

☐   oklevél másolata 

☐   szakmai önéletrajz 

☐   1 db igazolványkép 

☐   adatkezelési hozzájárulás 

 
VI. A jubileumi díszoklevél átadása (kérjük a megfelelőt bejelölni!) 

☐   az ünnepségen személyesen veszem át 

☐   a díszoklevél ünnepség utáni postázását kérem fent megadott címemre 

Amennyiben díszoklevelemet az ünnepségen személyesen veszem át, a 
kísérő(i)m száma: _______ fő (maximum 1 főnek tudunk ülőhelyet biztosítani) 

VII. Adatkezelési hozzájárulás 

☐   Az Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul 
vettem. Az Jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és a Miskolci Egyetem 
részére történő megküldésével hozzájárulok, hogy személyes adataimat az 
Egyetem az általam igényelt jubileumi díszoklevél adományozásával 
kapcsolatban http://www.uni-miskolc.hu/adatkezelesre-vonatkozo-
szabalyzatok  linken elérhető Adatkezelési Szabályzatban rögzítettek 
szerint kezelje. 

☐   Hozzájárulok, hogy a jubileumi díszoklevél igényléséhez esetlegesen leadott 
szakmai önéletrajzomat az Egyetem - szakmai testület írásos kérvényére – 
közvetlenül kiadja a szakmai testület által szerkesztett fórumon - szakmai 
folyóirat/kiadvány, honlap - történő közzététel céljából. 

☐   Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás 
nélkül az adatkezelő részére postai úton megküldött, vagy az 
adatvedelem@uni-miskolc.hu e-mail címre elektronikus úton megküldött 
nyilatkozatommal visszavonhatom, amely azonban nem érinti a hozzájárulás 
visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. 

 
Kelt: ___________________________ 
      
 

________________________________________   
aláírás 

 
 
A jelentkezési lapot kérjük az alábbi címre visszajuttatni: 
email: stumpf.eva@uni-miskolc.hu 
levelezési cím: Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatala 
     3515 Miskolc-Egyetemváros C/1 épület 108. 
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