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 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta 

 

Rektori-Kancellári 

hivatal: 

Harsányi Judit 

Berán-Juhász Henrietta 

dr. Kőfalusi Eszter  

Varga Csilla TO vezető EKE Szenátus 

2018.12.12. 

37/2018.(XII.12.) sz. 

határozatával 

Kiadás Fejezet száma Változás tárgya Kiadás dátuma 

1.    

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa az öregdiák-mozgalom fejlesztése céljából az 

egyetemmel korábban jogviszonyban álló hallgatókkal és a volt oktatókkal/nem oktató 

dolgozókkal való kapcsolattartást, a részükre nyújtható szolgáltatásokat az alábbiakban 

határozza meg. 

I.  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A szabályzat hatálya, értelmező rendelkezések 

1. § 

  

(1) Az Eszterházy Károly Egyetem Alumni tevékenysége (a továbbiakban: EKE Alumni) 

az Eszterházy Károly Egyetemen (továbbiakban: egyetem) és jogelőd intézményeiben 

diplomát/oklevelet szerzett korábbi hallgatókat (öregdiák), valamint az egyetem és 

jogelőd intézményeinél alkalmazásban állt korábbi dolgozókat összefogó tevékenység. 

(2) A szabályzat hatálya kiterjed az egyetem és annak jogelődjeinek valamennyi jelenlegi 

és volt polgárára. 

Célok 

2. § 

 

(1) Az Alumni tevékenység célja az értékközvetítés és a közösségtudat erősítése az 

egyetemmel kapcsolatba kerülő/került személyek és szervezetek körében folyamatos 

információ-, valamint szolgáltatásnyújtás útján. 

(2) Az Egyetemen az Alumni tevékenység szervezése, az öregdiákokkal való 

kapcsolattartás, a tevékenységhez kapcsolódó rendezvények megszervezése a Rektori-

Kancellári Hivatalon belül működő PR- és egyetemi kommunikációs ügyekért felelős 

csoporton belül történik.  

(3) Az öregdiák tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása (pl.: 

Díszoklevél kiadással kapcsolatos adminisztráció) az Oktatási Igazgatóságon belül a 
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Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály, a campusokon az oktatási iroda/csoport 

feladatköre. 

(4) Az Egri Campuson kívüli campusok vezetői a campuson kijelölik az Alumni 

tevékenységért felelős kollégát, aki a campus alumni tevékenységéről tájékoztatja a 

PR- és egyetemi kommunikációs ügyekért felelős csoportot. 

 

Tevékenységek 

3. § 

 

(1) Az Egyetem az Alumni tevékenység keretében az öregdiákokkal, valamint a korábbi 

dolgozókkal való kapcsolattartást és közösségépítést támogatva kívánja az 

öregdiákokat és a volt kollégákat az egyetem életébe aktívan bevonni. Az információ-

szolgáltatást és tájékoztatást az egyetem a kommunikációs csoporton keresztül a 

külön, erre a célra a közösségi médiában létrehozott felületen, az egyetem weboldalán 

hírlevelekkel és kiadványokkal végzi, melynek keretében a tagok igényeinek 

megfelelően tájékoztatást kíván adni különösen az aktuális posztgraduális képzési 

lehetőségekről, az egyetem szakmai, tudományos, közéleti és szabadidős 

eseményeiről. A különböző, évente megrendezendő Alumni rendezvényekkel 

lehetőséget kíván adni a tagoknak a személyes találkozásra. 

 

4.§ 

 

(1) Az Alumni tevékenységben részt vehet (továbbiakban: tag): 

a) mindenki, aki valaha bármilyen szakon, bármennyi ideig az egyetemen, vagy annak 

jogelődjeinél tanult, oktatott, kutatott vagy dolgozott, 

b) az egyetem végzett hallgatója, 

c) az egyetem jelenlegi és volt munkavállalója. 

(2) A tagsági jogviszony a regisztrációs adatlap, mint belépési nyilatkozat kitöltésével, 

annak az EKE Alumnihoz történő eljuttatásával jön létre. 

(3) A tag jogosult: 

a) megismerni az ehhez hozzájárult egyetemi Alumni tagok névsorát, 

b) tájékozódni az egyetem életéről, programjairól, 

c) részt venni az egyetem Alumni rendezvényein. 

(4) A tag kötelessége: 

a) e-mail, lakcím változását jelezni (legkésőbb 3 hónap belül), 

b) lehetőségeihez képest támogatni és segíteni az egyetemet, 

c) az egyetem jó hírnevét megőrizni, öregbíteni. 

(5) Az Alumni tagság megszűnik: 

a) kilépéssel a tag EKE Alumnihoz intézett írásbeli nyilatkozata alapján, nyilatkozat 

átvételének napján, 

b) a tag kizárásával, a kizárás napján, 

c) a tag halálával, az elhalálozás napján. 
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V. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

5.§ 

 

 

(1) Jelen szabályzatot a Szenátus 2018. december 12-i ülésén a 37/2018. (XII.12.) sz. 

határozattal elfogadta. A szabályzat az elfogadás napján hatályba lép.  

 

 

Eger, 2018. december 12. 

 

 

 Dr. Liptai Kálmán s.k. 

 rektor 
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