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Tájékoztató oklevelek átvételéről 
 

A 2019/20. tanév tavaszi félévében sikeres záróvizsgát tett, továbbá a 101/2020. (IV.10.) 
korm. rendelet 6. §-a alapján a nyelvvizsga követelmény teljesítése nélkül oklevelet szerző hallgatók 
részére az oklevelek átadása – átvétele a jogosult volt hallgatók részére 2020. június 22-én kezdődik 
meg. Az oklevél átvételéről az Oktatási Igazgatóság illetékes munkatársa a jogosult volt hallgató 
részére minden esetben Neptun üzenetet küld, mely üzenetet a volt hallgató a Neptun rendszerben 
tárolt hivatalos e-mail címére is megkap. Ezt követően a jogosult volt hallgató a képzése szerinti 
alábbi helyszínen és időpontban veheti át az oklevelét. 

 
KÉRJÜK, HOGY OKLEVÉL ÁTVÉTELÉRE CSAK AKKOR JELENJEN MEG, 

ILL. AKKOR KERESSE EMIATT A TANULMÁNYI OSZTÁLYT, HA KAPOTT 
ÜZENETET AZ ÁTVÉTEL LEHETŐSÉGÉRŐL! 

 
Az oklevelek kiadása az alábbi időpontokban személyes átvétellel történik: 
- hétfő: 9.00-tól 12.30-ig; 
- szerda: 9.00-tól 12.30-ig; 
- csütörtök: 9.00-tól 12.30-ig. 
 
Az oklevelek átadási helyszínei: 
- Budai Campus (Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi Kar, Tájépítészeti és 

Településtervezési Kar): 1118 Budapest, Villányi út 29-43. „K” épület I. emelet 223. 
szoba (Budai Campus Tanulmányi Osztály); 

- Gépészmérnöki Kar (Gödöllő): 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., Főépület, fsz. 11-12. 
szoba (Gödöllői Campus Tanulmányi Osztály); 

- Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (Gödöllő képzési helyen tanulmányokat 
folytatott volt hallgatók részére): 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., Főépület, fsz. 32. 
szoba (Gödöllői Campus Tanulmányi Osztály); 

- GTK Budapesti Képzési Hely (a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Budapest 
képzési helyen tanulmányokat folytatott volt hallgatók részére – korábbi Ida utca, 
Maglódi út és Frankel Leó utca is): 1135 Budapest, Szent László út 59-61., 1. emelet 110. 
és 111. terem; 

- Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar (Gödöllő): 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., 
Főépület fsz. 7. szoba (Gödöllői Campus Tanulmányi Osztály); 

- Ybl Campus (Budapest): 1146 Budapest, Thököly út 74., „A” épület, Fsz. 1115. terem; 
- Tessedik Campus, Szarvas (a Szarvas képzési helyen tanulmányokat folytatott volt 

hallgatók részére): 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3., Tanügyi épület, I. emelet, 105. 
terem. 

 
Az oklevél átvételéhez kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni: 
- a személyazonosításhoz személyi igazolványát, jogosítványát vagy útlevelét; 
- saját személyes és kollégáink védelme érdekében a szájat és az orrot eltakaró maszkot, 

melyet az Egyetem épületébe történő belépéstől köteles viselni; 
- az oklevél átvételekor javasolt kesztyűt viselni; 
- az oklevélnyilvántartó könyv aláírásához kék tollat; 
- amennyiben az oklevél igazolását A/4-es méretű, kemény fedelű oklevél mappában 

kapta meg, akkor az oklevél átvételéhez ezen mappát szíveskedjen magával hozni, mert 
az oklevél kiadása abban fog megtörténni. 

 
Az oklevél átvételére történő várakozáskor, továbbá az oklevél átvételekor 1,5 m-es védőtávolság 
megtartása kötelező! Személyi igazolvánnyal, jogosítvánnyal vagy útlevéllel igazolnia kell magát, 



továbbá alá kell írnia az oklevélnyilvántartó könyvet. Az oklevél átvételét követően kérjük 
szíveskedjen haladéktalanul elhagyni az Egyetem területét! 
 
Az oklevél meghatalmazott útján szabályos meghatalmazással is átvehető. A meghatalmazáshoz a 
jelen tájékoztatóhoz iratmintát mellékelünk. A meghatalmazásból javasolt két eredeti példányt 
készíteni, az egyik példány az Egyetemnél, a másik példány a meghatalmazottnál marad. 
 
Gödöllő, 2020. június 18. 
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