
Köszöntő az ELTE Alumni szervezet „ELTE SIKEREK” előadássorozatának  

indítórendezvényén 
 

 
A múlt hagyományainak tisztelete, a mai ELTE iránti felelősség vezérelte a 2006 nyarán hivatalba lépett egyetemi 

vezetést, amikor kiemelt feladatának tekintette az ELTE Alumni szervezet létrehozását. 

 

2006 őszén elkészült az egyetemi Alumni rendszer koncepciója, amely áttekintette külföldi és hazai egyetemek 

(például University of Oxford, Rutgers University, Pázmány Péter Katolikus Egyetem) öregdiák szervezeteinek 

működését, felépítését. Az ELTE Szenátusa 2007 márciusában fogadta el e koncepciót, 2007. október 19-i 

döntésével hozta létre az ELTE Alumni szervezetet és 2008. január 1-i dátummal léptette hatályba az ELTE Alumni 

Szabályzatot. Az Alumni Szervezet 2008-ban kezdte meg működését. 

 

Az első ELTE Alumni Találkozó az egyetem 375. tanévének ki emelkedő eseményeként jött létre 2010. február 10-

én a Gólyavárban. 

 

 Az Alumni koncepció kialakításában előbb Dr. Lévay Miklós általános rektorhelyettes (2006. augusztus 1 - 2007. 

március 31) vett részt, majd - alkotmánybiróvá választása után - véglegesítését és az ELTE Alumni Szabályzat 

kidolgozását Dr. Fazekas Marianna általános rektorhelyettes valósította meg.  

 

Az ELTE Alumni szervezet stratégiai irányítását az ELTE Alumni Testület (2016-tól Alumni Tanács) irányítja, 

amelynek elnöke az ELTE mindenkori rektora.   

Az ELTE Alumni szervezet operatív működtetését az ELTE Alumni Programtanács (jelenleg Alumni Bizottság) látja 

el, amelynek elnöke az ELTE rektora vagy a megbízott rektorhelyettes, tagjai a karok és a szakkollégiumok, illetőleg 

az Egyetemi Kollégium által működtetett tagozatok, valamint a hallgatói önkormányzatok képviselői. A 

Programtanács alapító első, elnöke Fazekas Marianna általános rektorhelyettes volt, jelenleg az elnöki teendőket 

Kisfaludi András rektorhelyettes látja el.  

 

2008-ban az ELTE volt rektorai, Dr. Ádám György, Dr. Klinghammer István, Dr. Nagy Károly, Dr. Szabó Miklós és 

Dr. Vékás Lajos, létrehozták az ELTE Alumni Alapítványt, amelyet a Fővárosi Bíróság 2008. szeptemberében (16. 

Pk. 60630/2008/1 végzés) jegyzett be. Az Alapítvány kuratóriuma hét tagú, elnöke a mindenkori rektor, alapításkor 

Dr. Hudecz Ferenc, 2010-től Dr. Mezey Barna, további tagjai: Béres József, Bojár Gábor, Honti Mária Anna, 

Kelevéz Ágnes, Kraudi Adrienne és Simó György. Az Alapítvány közhasznú szervezet és a 2010-es személyi 

jövedelemadó 1 %-át már fogadhatta. 

 

Itt fejezem ki köszönetemet Vékás professzornak, az ELTE korábbi rektorának, akivel folytatott többszöri 

megbeszélés során alakult ki az ELTE Alumni szervezet és az ELTE Alumni Alapítvány szerves együttműködésének 

a modellje.  

  

Új lendületet vett az Alumni szervezet fejlődése, amikor 2016-ban létrejött az ELTE Alumni Központ, amely 

feladatait a Kancellária egyetemi szolgáltatásokért felelős szervezeti rész-egységeként Pataky Csilla menedzser 

vezetésével látja el - az Alumni Bizottság elnökének szakmai felügyelete mellett.  

 

 Ma egy újabb állomáshoz érkeztünk… 

 

Biztos vagyok abban, hogy a most induló „ELTE SIKEREK” előadás sorozat, amelynek első előadója Dr. Lovász 

László, az MTA elnöke - a teljesítmény elismerése és a minőség tisztelete jegyében - a mai ELTE, jelenlegi és volt 

hallgatóink, mindannyiunk javát szolgálja. 

 

Dr. Hudecz Ferenc, egyetemi tanár 

  az „ELTE SIKEREK” előadás sorozat fővédnöke 

 

Elhangzott: ELTE Aula Magna, 2017. május 17. 


