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Tájékoztató a jubileumi díszoklevelek adományozási rendjéről 

Az Építőmérnöki Kar dékánja – a rektor által átruházott hatáskörben – arany, gyémánt, vas, rubin, illetve 

platina díszoklevelet adományozhat annak, aki 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve szerezte meg az oklevelét a 

Karon, és életpályája alapján közmegbecsülésre méltó. Az elismerést a dékán ünnepélyes keretek között 

adja át: 

 arany díszoklevelet a diploma kelt évétől számított 50. évben 

 gyémánt díszoklevelet a diploma kelt évétől számított 60. évben  

 vas díszoklevelet a diploma kelt évétől számított 65. évben  

 rubin díszoklevelet a diploma kelt évétől számított 70. évben  

 platina díszoklevelet a diploma kelt évétől számított 75. évben  

 

A koronavírus járvány miatt kialakult sajnálatos helyzetre való tekintettel 

a jubileumi díszoklevelek ünnepélyes átadásának új, tervezett időpontja: 

2020. november 6. (péntek) 10 óra 

Az igénylés befogadásának határidejét 2020. augusztus 31-ig hosszabbítottuk meg. 

 
 
Az igényléshez az alábbiakat szükséges eljuttatni e-mailben vagy postai úton az Építőmérnöki Kar 

Dékáni Hivatalába: 

 

1) A jelen Tájékoztatóhoz mellékelt Igénylő Lapot kitöltve és aláírva. 

2) Fénymásolatot az eredeti mérnöki oklevélről vagy a korábbi jubileumi díszoklevélről  

3) Szakmai önéletrajzot (betűtípus: Times New Roman; betűnagyság: 12 pt; karakterszám (szóközökkel): 

1 900) 

Levélcím: Építőmérnöki Kar Dékáni Hivatal  

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület, I. emelet 28. 

E-mail cím: jubileum@epito.bme.hu  

 

Köszönjük, ha jelentkezését a fenti formában, e-mailen juttatja el hozzánk, a tárgyban feltüntetve nevét és 

a jubileumi díszoklevél típusát. 

 

Ügyintézők: Kollár Anikó (06-1-463-1251), Szabóné Kismarton Ágnes (06-1-463-3532) 

      e-mail: jubileum@epito.bme.hu 

 

Az ünnepség várható időtartama: 90 perc 

 

Az ünnepségre gépkocsival érkezők számára parkolóhelyet nem tudunk biztosítani (kivéve mozgássérült 

ünnepeltjeinket), az Egyetem előtt, illetve a környező utcákban pedig térítéses parkolóhelyek találhatóak.  

 

Az ünnepségről az Egyetem fotósa felvételeket készít, amelyek a www.foto.bme.hu címről tölthetők le. 

                                                                                    

     Dr. Dunai László 
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