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CÉLCSOPORT ÉS TAGSÁG

A hálózat célcsoportja a magyar felsőoktatásban 

végzett/jelenleg tanuló külföldi hallgatók 

(ösztöndíjasok, önköltségesek).

Az Alumni Network Hungary elsősorban Stipendium Hungaricum 

alumni hálózatként funkcionál, az SH ösztöndíjasok aránya az 

aktív tagok között 90%. 

›



CÉLCSOPORT ÉS TAGSÁG

8546 regisztrált tag 

(2021: +73%)

7454 aktív tag

6701 SH ösztöndíjas 

tag (90%) TAGOK STÁTUSZA SZERINT

alumni

pre-alumni

53%

47%



CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK
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CÉLOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

a helyi hálózatosodás rendszere 

az önkéntes rendszer megújítása

webináriumok, képzések

toborzókampányok, közösségi média akciók

új hozzáférések és funkciók partnereknek

arculat, struktúra megújítása

helyi alumni találkozók támogatása



A HELYI HÁLÓZATOSODÁS RENDSZERE

Kapcsolódási struktúrák? 

(maghálózat, egyének, csoportok)

Fenntarthatóság

1.

Centralizált vagy decentralizált 

építkezés?
2.

3.

Erőforrás-optimalizálás

Végrehajtó, koordinációs, támogató 

szerep?

Alapvetések és kérdések



A HELYI HÁLÓZATOSODÁS RENDSZERE

Kapcsolódási struktúrák • maghálózat-egyén: csatlakozás az ANH-

hoz,

• egyén-egyén: az ANH hálózaton belül 

elérhető funkciók,

• egyén-csoport: alumni csoportok 

létrejötte/működése ANH-tól függetlenül,

• maghálózat-csoport



A HELYI HÁLÓZATOSODÁS RENDSZERE

Centralizált / 

decentralizált építkezés

• centralizált építkezés: ANH szervezés és 

végrehajtás, de

• korlátozott hatékonyság: aránytalanul 

nagy erőforrásigény, helyi keretek 

ismeretének hiánya,

• korlátozott eredményesség és 

fenntarthatóság: az önszerveződést 

nem támogatja,

• decentralizált (de koordinált) építkezés: 

ANH tevékenységek mellett a helyi 

partnerek kiemelt szerepe: külképviseletek, 

önkéntesek -> önszerveződő hálózat



A HELYI HÁLÓZATOSODÁS RENDSZERE

Végrehajtó, 

koordinációs, támogató 

szerep

• végrehajtó: saját szervezésű találkozások, 

események (önmagában korlátozott 

eredmény és fenntarthatóság)

• koordinációs: alumni önkéntes program –

önkéntesek kiválasztása, képzése, 

tevékenységek facilitálása, keretrendszer 

működtetése (hosszú távon jelentős 

megtérülés és fenntarthatóság)

• támogató: információk, eszközök 

biztosítása külképviseleteknek, egyéb 

partnereknek, multiplikátor feladatok 

ellátása
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