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Gyűrű- és kitűzőavató Végzős Bál –Ékszer rendelés 
 
 
 

A Gépészkari Hallgatói Képviselet a jelenlegi kormány rendelkezések miatt 
hagyományoktól eltérően sajnos nem tudja megrendezni a januárban végzett, 
illetve a tavaszi félévben végző hallgatók Gyűrű- és Kitűzőavató Végzős Bálját. 
Erre előreláthatóan szeptember elején kerül sor. 

 

Viszont hagyományokhoz híven a mesterképzésen végzett és a 
mesterképzést most elvégző hallgatók gépész pecsétgyűrűt, valamint a 
hölgyek medált is rendelhetnek. Az arany ékszerek  14 karátos aranyból 
készülnek.  
(Arany ékszerek esetében hivatalos  dokumentum igazolja az ékszer értékét.)  

 

 
 
Az alapképzésen végzett és az alapképzést most elvégző hallgatók 

gépész kitűzőt rendelhetnek. A kitűző 14 karátos aranyból vagy ezüstből 
készülhet. A hölgyeknek lehetőségük van ezüst medált is rendelni.  
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Az ékszerek árait az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

Ezüst ékszerek: * 

 ár előleg 

medál 4 000.- - 

kitűző 3 000.- - 

gyűrű 11 000.- - 

   

Arany ékszerek: 

 ár előleg 

medál 30 600.- 5 000.- 

kitűző 18 000.- 5 000.- 

gyűrű** 18 000.-/gramm 10 000.- 
 

*   az ezüst ékszereket megrendelése a teljes ár megfizetés után lesz végleges 

** egy átlagos férfi pecsétgyűrű súlya 7-8 gramm (a teljes összeget átvételkor kell fizetni) Törtarany 
beszámíttatható (adott időpontokban személyes egyeztetés után) 

Abban az esetben, ha online szeretnéd leadni a rendelésed azt az alábbi címen 
lehetséges: info@ghk.bme.hu 

Amennyiben rendelésedet személyesen szeretnéd leadni azt a GHK irodában tudod 
megtenni. Gyűrű rendeléshez méretválasztásban tudunk segíteni. 

Rendelési időpontok: 

• 2020.03.05.  14:00-16:00 

• 2020.03.10.  12:00-14:00 

• 2020.03.15.  12:00-14:00 

Továbbá lehetőségetek van az általános ügyeleti időpontokban is rendelni az utolsó 
megjelölt rendelési időpontig. 

Felmerülő kérdéseddel fordulj hozzánk bizalommal az info@ghk.bme.hu címen. 
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