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SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG / 2021  

Ajándék az Eötvös Loránd Tudományegyetem frissdiplomásainak 

 

Egyetemünkön a 2018/19-es tanévben sikerült bevezetni a Végzős ajándékot - egy képeslapra 

tűzött, aranyszínű, az Egyetem címerét ábrázoló kitűző formájában - az Egyetem, az ELTE 

Alumni Alapítvány, és egy szponzor közreműködésével. A végzős hallgatók számára 

búcsúajándékként, alumnusoknak köszöntőajándékként szolgál. A búcsúajándékok költségét 

szeretnénk mind inkább szponzori forrásokkal kiváltani. A Természettudományi Kar esetében 

ez elsőként valósult meg: dr. Béres József (TTK ’77) volt szíves több évre előre felvállalni! 

A többi kar számára is mecénást keresünk!  

 

Végzős Ajándék - ELTE Alumni kitűző 
 

A kitűzőt képeslap hordozza, melynek hátoldalára szponzori üzenet* is elhelyezhető.  

 

Kitűző mérete: kb. 16 mm, formára vágva 

Kivitele: vert, aranyszínű, galván bevonattal, bordó színnel festve, műgyantázva, pillangó 

patentos rögzítéssel. 

Kigyártás időtartama: általában 40 munkanap, esetenként pontosítandó. 

Átvétel helye: Budapesten házhoz szállítva (kitűzők képeslapra illesztve, dobozolva). 
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Donáció módja: megállapodást követően utalás az ELTE Alumni Alapítvány számára 

(számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010), megjegyzésben a donáció célját – kar, 

végzős ajándék - említve) 

Donáció mértéke:  

Megnevezés Mennyiség 

(db.) 

Szükséges donáció** 

(bruttó) 

Kitűző (utángyártás) 1000 800 000,- 

2000 1 600 000,- 

Képeslap méretű karton (150x100 mm) 4+1 színnel nyomva, a 

kitűző rátűzve (1000 db. a minimális mennyiség) 

1000 52 000,- 

 

*A donációs megállapodás része lehet - igény és az adott kar/karok hozzájárulása esetén - a 

képeslap hátoldalán elhelyezhető üzenet is. 

  

** A donáció 30%-át az az alapítvány a verőforma időnkénti újra gyártására, valamint az ELTE 

Alumni kiemelt célkitűzéseire, általános Alumni célokra fordítja. 

 

Készült: 2020.09.10. 
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