
  

  

Meghívó: ELTE Sikerek, Limpár, interjú, karrier, 
kedvezmények  

  

ELTE Sikerek: Bojár Gábor 
  

 

Értékek? Siker? Karrier? Hírneves, ELTE falai közül 

kikerült alumnusok beszélnek mindezekről, valamint 

munkásságukról azon az előadássorozaton, amelyet 

„ELTE Sikerek” címmel rendez az ELTE Alumni Központ. 

A sorozat következő előadója Bojár Gábor fizikus lesz 

február 13-án. 

A helyszínen értékes ELTE Alumni relikviákhoz is hozzá 

lehet jutni. 

Részletek és regisztráció 
  

  

Van-e kiút a mókuskerékből? 
  

 

Elvárások tömkelege zúdul ránk nap, mint nap. A 

legtöbben már nem pusztán egy mókuskerékben 

sínylődünk, hanem mókuskerék-rendszerek 

labirintusában ébredünk fel reggelente, ahol már csak 

egy cél marad: a túlélés.  

Előadó: Limpár Imre, tanácsadó szakpszichológus, 

február 19-én.  

Az esemény az ELTE Karrierközpont szervezésében jött 

létre.  

 

Részletek és regisztráció 
  

  

ELTE Sikerek: Winkler Márta 
  

 
 

 

2018. november 21-én Winkler Márta pedagógus volt az 

ELTE Sikerek sorozat vendége, akinek előadását óriási 

érdeklődés kísérte. Az előadáson készült felvétel a 

beszámoló végén megtekinthető. 

 

Beszámoló 

  

  

https://www.elte.hu/alumni/eltesikerek/bojar
https://www.elte.hu/content/kiut-a-mokuskerekbol.e.10954
https://www.elte.hu/content/elte-sikerek-winkler-marta.t.17785


Alumni Staféta: Margócsy István 
  

 

Neves ELTE-s diplomások válaszolnak az ELTE Alumni 

Központ kérdéseire, majd adják tovább a stafétát egy 

következő jeles alumnusnak. A stafétát ezúttal Dr. 

Margócsy István, ELTE-n végzett (BTK '73 és BTK '75) 

irodalomtörténész, kritikus kapta.  

Interjú 
  

  

Megújuló kommunikáció - Korszerű Alumni hálózat 
  

 

Adataid védelme számunkra továbbra is kiemelten fontos, 

biztonságáról gondoskodunk. Ahogy korábban már hírt 

adtunk róla egy új, korszerű, kétnyelvű Alumni hálózat 

menedzsment rendszer bevezetésén dolgozunk. Már a 

tesztelési fázisnál tartunk. Az indulásról értesíteni fogunk! 

Addig is itt regisztrálhatsz vagy követhetsz 

minket facebookon, twitteren, linkedinen, instagramon 
  

  

Vidd hírét! - Instagram játék 
  

 

Nyereményjátékot hirdetünk friss diplomásainknak. 

 

A játékban való részvételhez nem kell mást tenni, mint: 

- követni az ELTE Alumni Instagram oldalát  

- Feltölteni egy képet a diplomaosztóról és használni az 

#eltealumnihashtaget! 

A játékon résztvevők között az első három, legtöbb like-

ot kapó képek tulajdonosai ajándékcsomagban 

részesülnek!  

A 2019. március 15-ig legtöbb like-ot összegyűjtőket 

Instagramon értesítjük! 

 

Részletek: https://www.elte.hu/alumni/instagramjatek  
  

  

Karrier 
  

 

 

 

 

 

 

 

ELTE álláspályázatok 

Karrierközpont ajánlatai 

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 

 

 

  

  

https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.17838
http://alumni.elte.hu/regisztracio
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/
https://twitter.com/ELTEAlmaMater
https://www.linkedin.com/school/eötvös-loránd-university/
https://www.instagram.com/eltealumni/
https://www.facebook.com/hashtag/eltealumni?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5b0%5d=68.ARCb2p9NXQQJOmVBmXRrjI_kuvobURIsViuK5VapGImzJeMTCK5rwJlICvXJuaBouRKt_g3coMyX2y50WoLw4MuGG-CBObj25Ps-Xlmfjr8A5CRUmr_CK_3roYhuwszG5ZiNDYkbzFRFCZcAhvTyFIm7mqLyY1feRtDNKIyPQL0026cK4V3j_q_X1XpnrW3LaIamUsmY9_4uO3ogKVIRYcc31fa0Nyy5qO8WLY8QhMVBsyy4Hsofu61hHAckTTpEDy-qlzoMneILjRikcksINLXWjlLgoNn4fBQyGGdR6fKsQuFcSG0QTcXYHDmb2ZwahdCCfwz1ScyOVMeZ0kVOn7XBmFkM&__tn__=*NK-R
https://www.elte.hu/alumni/instagramjatek?fbclid=IwAR1b3cQ2CY7iOdDUvqg6zhz_jC_a4wqA71q9WdvYSprBxNQRnTP0M_FLYPQ
https://www.elte.hu/allaspalyazatok
http://allasborze.elte.hu/
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Sport 
  

 

 

Sportolj kedvezményesen Alumni Kártyával a BEAC és 

ELTE Sport kft. közreműködésével! 

Ha már regisztráltál az Alumni Rendszerbe és mégsem 

kaptad meg a kedvezményre jogosító kártyád, jelezd ezt 

a regisztrációkat kezelő titkarsag@alumni.elte.hu e-mail 

címen.  

Tovább 
  

  

Kedvezmények 
  

 

 

Új kedvezmények! Most különösen érdemes kiváltani    az 
ELTE Alumni Kártyát!  
 
Magyar Nemzeti Táncszínház  
 

 
A Budapesti Táncfesztivál alkalmán idén is kedvezményes 
árakkal várja az ELTE diplomásait.  

Részletek és műsor 

 

Jeges est 

 

Idén Valentin-napon búcsúztatjuk a telet a Műjégpályán: 

este 8-tól ide vár minden ELTE-s hallgatót, alumnust és 

dolgozót az ELTE Hallgatói Önkormányzata.  

 

Jegyárak: Alumni Kártyával: 1500 Ft, külsős látogató: 2000 

Ft 

Részletek 

 

 

ÚJ! ELTE Origó Nyelvi Centrum 

Most indulnak a tanfolyamok! Általános és nyelvvizsgára 

felkészítő nyelvtanfolyamokra, a 24 és 48 órás 

tanfolyamokra (angol, német, francia, olasz, orosz, és 

spanyol nyelvből) valamint a 30 órás nyelvvizsga felkészítő 

tanfolyamokra az  Alumni Kártyával rendelkezők 

kedvezményt kapnak.További részletek és jelentkezés 

 

ELTE Konfuciusz Intézet 

 

Most indulnak a kurzusok! Az Intézet 50%-os kedvezményt 

biztosít a Konfuciusz Intézet a modulos kínai 

nyelvtanfolyamainak árából az Alumni Kártyával 

rendekezőknek. További részletek 

 

Az egyre bővülő Alumni Kártya kedvezmények listája. 

 

 
  

  

mailto:titkarsag@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/alumni/sport
https://www.elte.hu/content/latogasson-el-a-budapesti-tancfesztivalra-alumni-kartyaval.t.18105
https://www.elte.hu/content/elte-jeges-est.e.10955
https://www.onyc.hu/nyelvtanfolyamok-nem-csak-elte-hallgatoknak
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_nyelvtanfolyam
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_nyelvtanfolyam
http://www.konfuciuszintezet.hu/
https://www.elte.hu/content/kedvezmenyek.t.14985?m=686


Minikurzus pályakezdőknek: Mindennapi 
pénzügyeink 

  

 

Rövid és gyakorlatorientált bevezetés a személyes 

pénzügyekbe. Pénzügyi alapismeretek áttekintése és a 

tágabb összefüggéseik vizsgálata és a fontos életcélok 

tervezése. A pénzügyi áttekintés négy alkalmas minikurzus 

keretében elérhető, a Karrier Központ szervezésében.  

  
További részletek  

  

  

Szponzorok 
  

 

 

Működésének 10. évfordulója alkalmából 

szponzorainknak is külön teret szentelünk az ELTE 

Alumni weboldalon. Várjuk jelentkezését azon cégeknek, 

intézményeknek, akik változatos törekvéseinket - 

rendezvényeinket vagy az új, korszerű, többnyelvű 

Alumni Hálózat menedzsment rendszerünk közelgő 

indítását - támogatni szeretnék.  

 

További részletek 

Jelentkezés: almamater@alumni.elte.hu  
  

  

 

Továbbra is figyeld híreinket! Élj a meglévő lehetőségekkel!  

  

Örök diákjainkat visszavárja az ELTE Alma Mater! 
ELTE Alumni Központ 

Alumni honlap 

Alumni Facebook 

Alumni Instagram 

Alumni Twitter 

ELTE  LinkedIn 

  

Idén tavasszal adományozd személyi jövedelemadód 1%-át az ELTE tehetséges, rászoruló 

hallgatói részére!  

 

Amennyiben módod van rá, már most támogathatod a tehetséges, rászoruló egyetemi 

hallgatókat! Adományozhatsz banki utalással vagy online ("tehetséges, rászoruló hallgató" 

jelöléssel). Köszönjük! Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet székhelye: 1056 

Budapest, Szerb u. 21-23., Számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010, Adószám: 

18133442-1-41 

 

HÍRLEVÉL ÉS FELIRATKOZÁS / LEIRATKOZÁS 

Az ELTE Alumni Junior Magazin a pályakezdők számára közvetít releváns tartalmakat 

mindazoknak, akik a beiratkozásukkor (2012-2015)  jelezték érdeklődésüket az ELTE 

Diplomások köre iránt.  

Nem szeretnél több ELTE Alumni Junior Magazint kapni? Miután a lenti linkre kattintottál le 

https://www.elte.hu/content/penzugyi-tudatossag-kepzes.e.11019
https://www.elte.hu/content/szponzoraink.t.17987?m=743
https://www.elte.hu/content/szponzoraink.t.17987?m=743
mailto:almamater@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/alumni
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/
https://twitter.com/ELTEAlmaMater?lang=hu
https://twitter.com/ELTEAlmaMater?lang=hu
https://www.linkedin.com/school/eötvös-loránd-university/
http://eltealumni.webdream.hu/
https://maps.google.com/?q=1056+Budapest,+Szerb+u.+21-23&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1056+Budapest,+Szerb+u.+21-23&entry=gmail&source=g


kell görgetned az oldal legaljáig, ott tudsz leiratkozni, az email címed beírásával.  Ugyanitt fel is 

tudsz iratkozni. 

 

 

Feliratkozás/Leiratkozás 

Információ tagságról és adatvédelemről 

 

https://listbox.elte.hu/mailman/listinfo/junioralumni
https://www.elte.hu/alumni/tagsag

