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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: ELTE) – a kiválóság fenntartásával és a 

tehetségek gondozásával is – elkötelezett amellett, hogy az ELTE közegében születő 

tudományos eredmények, oktatási programok, művészeti alkotások, szolgáltatások az 

egyetemi életből oklevéllel kikerülők számára az egyetemi éveket követően is olyan vonzó 

képet adjanak az ELTE-ről, ami alapján úgy érzik: érdemes az ELTE-hez hűnek maradni, és 

csatlakozni az egyetem ALUMNI közösségéhez.  

Az ELTE természetes alumni közösségét alkotják az Egyetem és jogelődjei karain vagy azok 

jogelődjein végzett hallgatók. Az ELTE alumni közösséghez további személyek is 

csatlakoztak, vagy csatlakozhatnak, a rájuk vonatkozó szabályokat az ELTE Alumni 

Szabályzata rögzíti. 

Az ELTE kiemelt partnerként tekint az alumni közösségre, ezért a gyümölcsöző 

együttműködés előmozdítása érdekében, valamint összhangban az ELTE 

küldetésnyilatkozatában foglaltakkal, az egyetem Szenátusa a rektor kezdeményezésére az 

alábbi alumni koncepciót alkotja.  

 

 

 

AZ ALUMNI KÖZÖSSÉG ÉRTÉKEI 

Az ELTE Alumni és az alumni tagok a továbbtanulás, az élethosszig tartó tanulás, a 

tudományok és a kutatások elkötelezett hívei és hirdetői. 

Az ELTE karai, tagozatai, alumni ügyekben tevékeny egyéb szereplői, illetve az alumni tagok 

közötti aktív kapcsolat számtalan szerencsés és előnyös, változatosan inspiráló hatással 

vannak egymásra, melyek mind az ELTE által oktatott illetve kutatott és további tudományok, 

mind a hazai és egyetemes kultúra – illetve általánosságban a tanulás, tudás, nyitottság, 

világlátottság, nemzetköziség – szerepét erősítik az esélyegyenlőség, környezettudatosság, 

egészséges életmód értékeinek szem előtt tartása mellett. 

Az ELTE kiemelt törekvése, hogy oktatási, kutatási és tudományos területen élen járjon 

Magyarországon és vonzáskörzetében, továbbá pozícióját folyamatosan erősítse nemzetközi 

összehasonlításban is. Nemzetközi törekvéseinek eléréséhez az egyetem fennállása óta karain 

végzett külföldi, illetve külföldre szakadt Alumni tagok szerepe jelentős értékkel és 

fontossággal bír.  

Az ELTE Alumni folyamatosan azon dolgozik, hogy a törekvésekben szereplő, illetve 

azokkal kapcsolatba kerülő valamennyi külső és belső résztvevő megismerje, elfogadja és 

magáévá tegye az ELTE értékeit, szellemiségét, és azokat minden, alumi tagokkal kapcsolatos 

ügyükben, eljárásukban, adatkezelésükben, kommunikációjukban, híradásukban, 

megjelenésükben maximálisan és körültekintően figyelembe véve járjanak el.  
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VÍZIÓ 

Az ELTE Alumni kiváló szervezéssel, együttműködéssel és kommunikációval szeretné 

célkitűzését megvalósítani úgy, hogy az ELTE és az alumni tagok közötti kölcsönösen 

előnyös és tartós kapcsolatok elősegítsék és megerősítsék az innovációt, az Egyetem iránti 

elkötelezettséget, a támogatói kultúrát, és hozzájáruljanak ahhoz, hogy az ELTE nem csak 

hogy megtarthassa vezető szerepét a magyar egyetemek között, hanem minél meghatározóbb 

szerepet tölthessen be nemzetközi viszonylatban is.  

 

MISSZIÓ 

Az ELTE Alumni missziója, hogy elősegítse és fejlessze az ELTE és alumni tagjai közötti, 

élethosszig tartó, kölcsönös előnyökre épülő, az ELTE szellemiségének megfelelő 

kapcsolatot.  

Ilyen előny egy alumni tag részére, hogy az egyetem elvégzése után is kapcsolatban maradhat 

volt egyetemével, részt vehet annak szerteágazó intellektuális programjain, alkalma nyílhat 

tanulni, találkozhat hasonló érdeklődésű volt diáktársaival, részese lehet az ELTE diplomások 

közösségének. Az ELTE részére pedig az, hogy alumni tagjai révén folyamatosan 

kapcsolatban állhat volt diákjaival, számíthat az ő tevőleges együttműködésükre, 

észrevételeikre, ötleteikre, támogatásukra akár hírének öregbítése, illetve a tudásmegosztás 

területén, akár adományok, illetve önkéntes munka formájában.  

 

CÉLOK 

Az alumni tevékenység célja tág teret és lehetőséget nyitni az alábbiakra.  

1. Kölcsönös tudásmegosztás, ezen belül: 

 az alumni tagoknak az ELTE keretein belül élethosszig tartó tanulás, továbbképzés, 

ismeretszerzés elérhetővé tétele; 

 a nagy tudású, tapasztalatú alumni tagok számára lehetővé tenni, hogy tudásukat és 

tapasztalataikat rendszeresen megoszthassák a többi alumni taggal, a jelen 

egyetemistáival és oktatóival - illetve az adott tárgykör iránt érdeklődők körében - 

előadások, tanfolyamok, mentorálások stb. keretein belül. 

 

2. Hírnév és minőség, ezen belül: 

 az ELTE mint „egyetem” és mint „ELTE Alma Mater” hazai és nemzetközi 

hírnevének, vonzerejének megőrzése, folyamatos erősítése;  

 az ELTE képzései iránti érdeklődés fenntartása, generálása; 

 az ELTE diploma értékének őrzése, erősítése; 

 a képzési-oktatási rendszerek, a kutatási lehetőségek és módszerek továbbfejlesztése;  

 az oktatók, diákok, kutatók munkájának segítése valamint a hallgatók által az ELTE-n 

megszerezhető, minél ütőképesebb, korszerűbb, piacképesebb ismeretek biztosítása; 
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 tehetséges diákok, illetve kutatók tanulmányainak, illetve kutatásának támogatása; 

 az egyetemi hagyományok szélesebb körű és magasabb szinten történő ápolása; 

 mindezekről az ELTE szellemiségét követő, rendszeres és folyamatos 

kommunikációval hírt adni. 

 

3. Adományok, támogatások, önkéntesek 

Az ELTE Alumni törekszik arra, hogy céljai eléréséhez szükséges tevékenységek 

finanszírozását egyre fokozódó mértékben fedezze, kiegészítse. E célból teszi a következőket: 

 alumni tagoktól szervezett formában önkéntes alapokon nyújtott eseti adományokat 

gyűjthet be az Alumni Koncepciót elfogadó, az Alumni Szabályzat megfelelő részeit 

elfogadó és aktívan együttműködő alapítványok számára; 

 önkéntesek segítségét generálja, fogadja, szervezi céljai megvalósításához – például 

jelen Alumni Koncepcióval összhangban álló önkéntes önszerveződésekhez, újabb 

alumni tagozatok alakításához; 

 kiemelkedő, a koncepció szellemiségével összhangban lévő teljesítményért, 

adományért, önkéntes munkáért tiszteletbeli címeket, elnevezéseket ítélhet oda; 

 jelen Alumni Koncepcióval összhangban álló, külső finanszírozású projekteknek, 

fejlesztéseknek stb. megfelelően szabályozott teret és kereteket adhat a folyamatos 

ellenőrzés biztosítása mellett. 

 

Az ELTE Alumni Koncepciója készült 2016. október 24-én.  

Hatályba lép 2016. október 25. 

 

 

 
 

 
Dr. Mezey Barna 

rektor 

 


