Tisztelt Végzős Hallgatónk!

Tájékoztatjuk, hogy a Diplomaátadó Ünnepség 2019. március 22-én (péntek) 16.00 órai kezdettel a
Novotel Budapest City - Budapest Kongresszusi Központ Pátria Termében kerül lebonyolításra.
Szeretnénk, hogy diplomaátadó rendezvényünk ünnepélyes legyen, ezért arra kérjük, talárban vegye át
oklevelét. A talár tisztítási díja 1 500 Ft, mely a Neptun rendszeren keresztül kerül kiírásra. Amennyiben
nem tudja befizetni a Neptunon keresztül, átutalással rendezheti a díjat. Az átutaláshoz szükséges
adatokat és további információkat a második oldalon talál.
A talárosztás időpontjai szakonként – Helyszín: Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi
Kar- Fszt. 36.
 Turizmus-vendéglátás alapszak Idegenforgalom és Szálloda specializáció, Turizmusmenedzsment és Közgazdásztanár mesterképzés, valamint Üzleti szakoktató alapképzés: 2019.
március 20. 9.00 - 16.00 óra
 Turizmus-vendéglátás alapszak Vendéglátó és Szálloda specializáció, Kereskedelem és
marketing alapszak, valamint Andragógia alapszak: 2019. március 21. 9.00 - 16.00 óra
Kérjük, a talár tisztításának befizetésről szóló bizonylatot vagy igazolást hozza magával. A
diplomaátadás után, az ünnepség helyszínén kérjük leadni a talárt és a sapkát.
Elektronikus leckekönyv és az oklevélmelléklet átvételére a talárosztás időpontjában van lehetőség a
Hallgatói Szolgáltatási Osztályon.
Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2019. március 10-ig az erre a célra létrehozott CooSpace
színtéren jelezze (KVIK_Diplomaátadó ünnepség 2019. március). Időközben megszerzett nyelvvizsga
bizonyítványát a diplomaosztó ünnepségen való részvételhez kapcsolódóan legkésőbb 2019.
március 3-ig mutathatja be a kari Hallgatói Szolgáltatási Osztályon.
Figyelem! A diplomaosztó ünnepségen azok a hallgatók vehetnek részt, akik az oklevél
megszerzésének összes feltételét a megadott határidőig teljesítették. A talár átvételére is csak ők
jogosultak. (Ezzel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a kari Hallgatói Szolgáltatási Osztály
munkatársaihoz.)

Szeretettel várjuk a Diplomaátadó Ünnepségen!
Budapest, 2019. február 15.
Dr. Király Éva s.k.
oktatási dékánhelyettes

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
+36 1 374 6200
www.uni-bge.hu

-

Kérjük tisztelt hallgatóinkat, hogy
annak tudatában érkezzenek az ünnepségre, hogy a hallgatóknak legkésőbb 15 óra 45 perckor
el kell foglalniuk névre szóló helyüket a Pátria teremben,
az ünnepség végeztével 15 percen belül adják le a HÖK-ös szervezőknek a talárokat és sapkákat
a ruhatárnál. A visszaszolgáltatást aláírásukkal véglegesítik. Azon hallgatók, akik nem adják le a
ruhadarabokat, utólag meg kell téríteniük azok árát.

Minden hallgató 1 db meghívót (saját részre) + 2 db belépőkártyát kap vendégei részére ingyenesen a
talár átvételekor a Dékáni Hivatalban.

Felhívnánk továbbá figyelmüket, hogy a diplomát fehér kesztyűben tudják átvenni. Beszerzéséhez a
következő boltokat tudjuk ajánlani:



Barett sapka kalap (http://www.barett.hu/)
Energy Szabóság és Divatszalon (http://energy.hu/)



Ünnepek Áruháza (https://unnepekaruhaza.hu/kesztyuk-361)

A banki átutaláshoz szükséges adatok diplomaátadóra

Kedvezményezett neve: Budapesti Gazdasági Egyetem
Bankszámlaszám: MÁK 10032000-00282833
Külföldről való utalás esetén: IBAN: HU 85-1003-2000-0028-2833-0000-0000
SWIFT: MANEHUHB
A közlemény rovatban mindenképp tüntessék fel: a Kar betűkódja (KVIK), a hallgató neve, neptun kódja,
befizetés jogcíme: talár tisztítás

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
+36 1 374 6200
www.uni-bge.hu

Dear Graduating Student,

We would like to inform you about the Graduation Ceremony which will be organized on 22th of March
2019 (Friday) at 16 p.m., at Novotel Budapest City – Budapest Congress Center Patria Hall.
We would like the event to be ceremonial therefore we kindly ask you to wear academic dress when you
receive your diploma. Practically the price of the cleaning service of the academic dress costs 1.500 HUF
which will be stated on Neptun System as an amount should be paid by the student. In case you are not
able to pay it through Neptun System, you can also make bank transfer. For further information and details
please check the next page.
Collecting the academic dress (according to majors) at Budapest Business Scool – Faculty of Commerce,
Catering and Tourism – downstairs 36. room
 Tourism & Catering Bachelor, Tourism and Hotel Management specialization; TourismManagement Master; Vocational Instruction in Business; Teacher of Economics Master from 9 a.m.
to 16.00 p.m. on the 20th of March 2019.
 Tourism & Catering Bachelor, Catering and Hotel specialization; Commerce & Marketing Bachelor;
Andragogy from 9.00 a.m. to 16 p.m. on the 21th of March 2019.
During this period we also hand out the electronic registration book and the Diploma Supplement at Unit
of Student Services.
Deposit of academic dress:
We kindly ask you to bring your payment receipt or verification paper for the cleaning service of the
academic dress. After the ceremony please return the dress and the cap at the designated place.

If you would like to attend the ceremony please confirm on CooSpace until 10th of March 2019.
(KVIK_Diplomaátadó ünnepség 2019. március)
We would like to draw your attention that only those graduating students can attend the Ceremony who
are meeting all the conditions required to receive the diploma and only they can have their academic
dresses. (For further information please do not hesitate to contact the Education Organization Office.)

We are warmly welcoming you at the Graduation Ceremony!
Budapest , 15th February 2019
Éva KIRÁLY, PhD
Deputy Dean of Education

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
+36 1 374 6200
www.uni-bge.hu

We would like to draw your attention that students must take their places in the Patria Hall until 15:45 p.m.
After the ceremony please return the academic dresses and the caps to the designated place to the staff
within 15 minutes. Returns are finalized with signature. Students who do not return the clothes will have to
pay for it later.
Each student receives 1 invitation letter (for the graduating student) + 2 tickets (for guests) for free.

For your information, you have to wear white gloves when receiving your diploma. You can buy suitable
gloves at the following places:





Barett sapka kalap (http://www.barett.hu/)
Energy Szabóság és Divatszalon (http://energy.hu/)
Ünnepek Áruháza (https://unnepekaruhaza.hu/kesztyuk-361)

BANK TRANSFER INFORMATION FOR THE GRADUATION CEREMONY
Beneficiary Name: Budapesti Gazdasági Egyetem
Bank Account Number: MÁK 10032000-00282833
In case of Foreign Transfer: IBAN: HU 85-1003-2000-0028-2833-0000-0000
SWIFT: MANEHUHB
Announcement / Communication Box: code of Faculty (KVIK), student’s name, Neptun code
Payment Entitlement: academic dress

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.
+36 1 374 6200
www.uni-bge.hu

