
Tisztelt Hallgatók! 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának ünnepélyes 

diplomaátadó ünnepsége 2021. július 23-án (péntek) lesz a Pázmány Péter sétány 1/A épület 

Gömb aulájában az alábbiak szerint: 

9.00-kor 

• biológia alapképzést, 

• környezettan alapképzést, 

• mikrobiológus szakirányú továbbképzést, 

• osztatlan tanári képzést, 

• tanári mesterképzést végzett hallgatók részére. 

 

12.00-kor 

• fizika alapképzést,  

• földrajz alapképzést, 

• földtudományi alapképzést, 

• kémia alapképzést, 

• matematika alapképzést végzett hallgatók részére. 

 

15.00-kor 

• alkalmazott matematikus mesterképzést, 

• anyagtudomány mesterképzést, 

• biológus mesterképzést, 

• biotechnológia mesterképzést, 

• biztosítási- és pénzügyi matematika mesterképzést,  

• csillagász mesterképzést, 

• fizikus mesterképzést, 

• geográfus mesterképzést, 

• geofizikus mesterképzést,  

• geológus mesterképzést,  

• környezettudomány mesterképzést, 

• matematikus mesterképzést, 

• meteorológus mesterképzést, 

• vegyész mesterképzést végzett hallgatók részére. 

 

A diplomaátadó ünnepségen kizárólag azok a hallgatók vehetnek részt, akik a 2020/21-es tanév 

tavaszi záróvizsgaidőszakában záróvizsgáztak és a jelenléttel szervezett diplomaátadó 

ünnepségen való részvételre legkésőbb 2021. július 12-én 16.00 óráig regisztráltak. 

Az ünnepségen az alkalomnak megfelelő öltözetben szíveskedjék megjelenni. Az oklevél 

átvételéhez fehér kesztyű viseletét kérjük.  

Kérem, a diplomaátadó ünnepségre időben, de legkésőbb az ünnepség kezdete előtt fél órával 

érkezzen, hogy át tudja venni tanulmányi előadójától az oklevélmellékletét, és el tudja 

foglalni a helyét. 



Kérje meg vendégeit (legfeljebb 2 vendég hallgatónként), hogy ők is időben érkezzenek, mert 

belépéskor ellenőrizzük, hogy csak az Önök által megadott vendégek léphessenek be az 

épületbe és vegyenek részt az ünnepségen. 

A zárt térben tartott diplomaátadó ünnepségen a vendégek kötelesek maszkot használni. 

Amennyiben jogszabály eltörölné a beltéri általános maszkhasználati kötelezettséget, az 

Egyetem akkor is ajánlja a résztvevők számára az orr és száj eltakarását maszkkal az ünnepség 

alatt. 

A diplomaátadó napján a Lágymányosi Campus parkolóját (őrizetlen) díjmentesen vehetik 

igénybe. 

Tájékoztatom, hogy a járványhelyzet alakulásától függően előfordulhat, hogy a diplomaátadó 

ünnepséget vendégek nélkül kell megtartani, vagy esetleg mégsem lesz lehetőség személyes 

jelenléttel megtartani. 

 

Budapest, 2021. július 1. 

 

 

 Török Gabriella sk. 

 hivatalvezető 

 

 


