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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELTE SZOMBATHELYI DIPLOMAOSZTÓ ÜNNEPSÉGÉRŐL 

(2020. január 20-ai állapot) 
 
DIPLOMAOSZTÓ 

- A diplomaosztó ünnepséget valamennyi diplomát átvevő végzet hallgatónk számára 2020. 
február 22-én (szombaton) 10.00 órakor rendezzük az AGORA SAVARIA MOZIBAN 
(Szombathely, Mártírok tere 1.). 

- Az ELTE vezetésének döntése értelmében a diplomaosztó ünnepség ingyenes lesz: 
Nem kell belépőjegyet vásárolni a kísérőknek (de vendégkártya szükséges). 

- Minden diplomát átvevő hallgató az ünnepség megkezdése előtt legalább fél órával köteles 
elfoglalni a helyét a Moziban. (Név és szak szerinti ültetési rend!) Főpróba 9.30-kor. A 
főpróbát követően engedjük be a kísérőket. 

- Az ünnepségen csak az ingyenes regisztrációs kártyával lehet részt venni. 
A diplomát átvevő hallgatók önmaguk és kísérőik részére az ingyenes regisztrációs kártyákat, 
január 27-e és február 7-e között a Savaria Campus Iroda előtti pultnál hétfőtől 
péntekig 9-11 és 13-15 óra között kötelezően át kell venniük! (A-ép, Fszt. az üvegajtón 
túl, balra.)  
A diplomaosztó ünnepségen csak regisztrációs kártyával lehet részt venni.  
A diplomáját átvevő hallgatónak is át kell vennie a saját regisztrációs kártyáját. 
Minden diplomát átvevő hallgató 1 db saját diplomás kártyát és 3 db ingyenes 
vendégkártyát vehet át január 27-e és február 7-e között.  
A diplomát átvevő hallgatók nagy száma miatt, további vendégkártyák kiadására 
NINCS LEHETŐSÉG! 
Kérjük, hogy mindenki időben gondoskodjon a kísérőik és önmaga regisztrációs 
kártyájáról! (Savaria Campus Iroda gabor.gaspari@rk.elte.hu  
Kérésére az ingyenes diplomás és vendégkártyákat nevére félretesszük és az ünnepség előtt 
9-9.30 óra között a Mozi aulájában át lehet venni!) 

- Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben! 
 
EGYÉB INFORMÁCIÓK 
A diploma átvételéről a moziban közelkép készül. (A korábbi diplomaosztók fotói 
megtekinthetők: www.tothfoto.hu) A fotók a szombathelyi Tóth Fotónál megvásárolhatók és 
megrendelhetők. 
700 Ft/db áron 13 x 18-as méretben (9700 Szombathely, Fő tér 14.). 
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