
  

  

Planetárium 4. és 5., futás és éjszakai sport, Pánczél Éva, 
SZJA, Alumni Kártya kedvezmények, válogatás  

  

Meghívó - XXXVI. 5vös 5km 
  

 

 

Május 7-én 36. alkalommal rajtol a Lágymányos Campus 

ikonikus sporteseménye! Az ELTE Alumni Szervezet 10. 

évfordulója alkalmából tavaly ősztől már ELTE Alumni 

kategóriában is lehet indulni. Várjuk futni az "Örök 

diákokat"!  

Részletek és regisztráció 

 

  

  

Meghívó - Egyetem megnyitja kapuit: Planetárium 
  

 

 

Megtekintené az Egyetem nagy múltra visszatekintő, 

nevezetes, érdekes helyszíneit? Tartson velünk az 

Egyetem megnyitja kapuit sorozatunk állomásaira, hogy 

minél többet megtudhasson Egyetemünk rejtett 

kincseiről!  

A nagy érdeklődésre való tekintettel újra a 

Planetáriumba látogattunk sőt, egyszerre két alkalmat is 

meghirdetünk!  

Részletek és regisztráció 

 
  

  

Ajánló - Pánczél Éva ünnepi operaest 
  

 

 

A Magyar Operaház énekese mellett barátai is fellépnek 

azon az Operaesten, mely Pánczél Éva operai 

jubileumának tiszteletére kerül megrendezésre az Aula 

Magnában. A rendezvény ingyenes, de az ELTE Alumni 

Alapítvány támogatásokat, 1% felajánlásokat a hallgatói 

ösztöndíjprogramjához örömmel fogad. 

Részletek 

 

 

 

 

 

 
  

  

https://www.elte.hu/content/xxxvi-5vos-5km.e.11351
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-planetarium-4-5.e.11401
https://www.elte.hu/content/panczel-eva-unnepi-est.e.11315
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Ajánló - Matematikus hangverseny 
  

 

 

A 37. Matematikus Hangversenyen főleg matematikus 

hallgatók és oktatók kedveskednek zenével 

hallgatótársaknak, oktatótársaknak, zenésztársaknak, 

ismerősöknek, barátoknak, rokonoknak és valamennyi 

érdeklődőnek.  

Részletek 
  

  

Előzetes - Nemzetek estjei: Japán 
  

 

 

Az ELTE Alumni Központ színes, kulturális 

programokkal, előadásokkal várja az érdeklődőket 

Nemzetek estjei elnevezésű sorozatán. 2019. május 24-

én az est témája a 150 éves diplomáciai 

kapcsolatok megünnepléseként: Japán. 

Műsor és regisztráció 
  

  

Személyre szabható Alumni élet és kapcsolatok 
  

 

 

Meglepetés a jubileumi tanév végére is jut! Hamarosan 

bevezetésre kerül az Alumni Szervezet új 

kommunikációs platformja, a regisztrációval kombinált új, 

önálló holnap, melynek köszönhetően az alumnusok 

személyre szabhatják, miként szeretnék tartani a 

kapcsolatot az Alma Materükkel, az Alumni 

Tagozatokkal, és egymással.  

Részletek 
  

  

Beszámoló - ELTE Sikerek: Stumpf István 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siker, egyetemi évek, értékek, karrier. Április 3-án többek 

között ezekről is beszélt Stumpf István alkotmánybíró. Az 

ELTE Alumni Központ ELTE Sikerek előadásának immár 

11. alkalmán vehettek részt az érdeklődők. Utólag is 

meghallgathatja.  

Beszámoló és felvétel  

  

  

https://www.elte.hu/content/matematikus-hangverseny.e.11035
https://www.elte.hu/alumni/japan
https://www.elte.hu/content/szemelyre-szabhato-alumni-elet-es-kapcsolatok.t.18611
https://www.elte.hu/content/elte-sikerek-stumpf-istvan.t.18621
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Örök diákjainknak! - Szakirányú továbbképzések az 
ELTE-n 

  
 

 

Széles körű továbbtanulás lehetőségek az ELTE-n. 

Alábbiakban az ELTE-n 2019-ben induló, több karról is 

megpályázható szakirányú továbbképzésekkel - melyek 

jelentkezési határideje a közeljövőben van - 

kapcsolatban találhatók  aktuális információk.  

Részletek 

 
  

  

Alumni sikerek a Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztiválon 

  
 

 

Az immáron 26. alkalommal megrendezésre kerülő 

Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál a könyves világ 

jegyzett eseménye, a térség meghatározó szakmai és 

kulturális fóruma. Összegyűjtöttük azoknak az ELTE 

Diplomásoknak a nevét, akiknek kötete a közelmúltban, 

vagy éppen a Könyvfesztivál alkalmából jelent meg.   

Részletek 
  

  

Alumni Kártya kedvezmények 
  

 
Idén is megrendezésre kerül az ELTE Éjszakai Sport, ahova várjuk alumnusainkat. 
Csatlakozzon és mozogjuk át együtt az éjszakát! Részvétel kedvezményes Alumni 
jegyárakkal!  
Részletek 

 

 

 

 
A Nemzeti Táncszínház májusban is Alumni Kártya kedvezményeket biztosít az ELTE 
Diplomásoknak. 
Részletek és program 

 

https://www.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzesek-az-elte-n.t.18203
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-sikerek-a-nemzetkozi-konyvfesztivalon.t.18646
https://www.elte.hu/content/elte-ejszakai-sport.e.11363
https://www.elte.hu/content/nemzeti-tancszinhaz-kedvezmeny.t.18594
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


 

Vissza az Origóhoz! Általános és nyelvvizsgára felkészítő nyelvtanfolyamaira, a 24 és 48 órás 

tanfolyamokra, valamint a 30 órás nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokra Alumni Kártya 

kedvezményt biztosít az ELTE Origó Nyelvi Centrum.   

További részletek 

 

 
Most indulnak a tanfolyamok! A Konfuciusz Intézet 50%-os Alumni Kártya kedvezményt 
biztosít a modulos kínai nyelvtanfolyamainak árából az Alumni Kártyával rendekezőknek. 

 
  

  

Válogatás - Felhívások 
  

 

 

Adó 1% 
Alapítványi ösztöndíj pályázat 
Egyetemi ombudsman pályázat 
Generációk az ELTE-n 
Hallassa hangját! 
Önkénteseket keresünk 
ELTE Alumni ajándéktárgyak 
TAO - Egyetemi sportra 

  

  

Válogatás - Hírek 
  

 

Eötvös 100 - Egyetemünk névadójának emlékéve 

 

Libri irodalmi díjra jelölt Alumnusaink 

A költészet napjának margójára 

 

Hónap fotói az ELTE Online-nál 

Továbbra is az ELTE a legnépszerűbb 

Világbajnokok az ELTE joghallgatói 

Életmód rovat indul a beac.hu-n 

https://www.onyc.hu/nyelvtanfolyamok-nem-csak-elte-hallgatoknak
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_nyelvtanfolyam
https://www.elte.hu/alumni/egysza
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitas-palyazat.t.18285
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zdbe6rhyi7
https://www.elte.hu/alumni/generaciok
https://www.elte.hu/alumni/hallassa-hangjat
https://www.elte.hu/alumni/onkentes?m=689
https://www.elte.hu/content/adomanyozzon-es-mi-megajandekozzuk.t.18523
https://www.elte.hu/alumni/taotamogatas
https://www.elte.hu/content/eotvos100-egyetemunk-nevadojanak-emlekeve.t.18561
https://www.elte.hu/content/libri-irodalmi-dijak-2019.t.18531
https://www.elte.hu/content/koltok-es-irok-az-elte-n.t.18657
https://www.elte.hu/content/koltok-es-irok-az-elte-n.t.18657
https://www.elte.hu/content/elte-online-honap-fotoi-kiemelkedo-alumni-rendezvenyek.t.18640
https://www.elte.hu/content/tovabbra-is-az-elte-a-legnepszerubb-felsooktatasi-intezmeny.t.18636
https://www.elte.hu/content/vilagbajnokok-az-elte-joghallgatoi.t.18606
https://www.elte.hu/content/eletmod-rovat-indul-a-beac-hu-n.t.18620
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


 

Programozás szerepe a közoktatásban 

ELTE-s aranyérmek a tájfutó MEFOB-on 

Nemzetiségi meseszoba 

Japán kitüntetés az ELTE oktatójának 
  

  

Válogatás - Események esténként vagy hétvégén 
  

 

 

április 24. Kritika és mű sorozat 

április 24. Karrierlehetőségek az EU-ban 

április 25. Atomoktól a csillagokig 
 

április 25-26. Bibó 35 

április 26. Perjátszó Kör 

május 2. Tatárjárás sorozat: Muhi puszta 

május 2. Ókor a magyar irodalomban 

 

  

  

 
Továbbra is figyelje híreinket! Éljen a meglévő lehetőségekkel. 

Örök diákjainkat visszavárjuk! 
 

ELTE Alma Mater 
 
___________________________ 
ELTE ALUMNI KÖZPONT 
Alumni honlap 
Alumni Facebook 
Alumni Instagram 
Alumni Twitter 
ELTE LinkedIn 
ELTE YouTube/Alumni 
 
Amennyiben módja van rá, kérjük, támogassa a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat! 
Az adományokat "Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utalja az alapítvány számára. 
Adományozhat online is. Köszönjük! 
Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet székhelye: 1056 Budapest, Szerb u. 21-
23., Számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010, Adószám: 18133442-1-41   

https://www.elte.hu/content/robotprogramozas-a-kozoktatasban.t.18638
https://www.elte.hu/content/elte-s-aranyermek-a-tajfuto-mefob-on.t.18625
https://www.elte.hu/content/nemzetisegi-meseszoba-nyilt.t.18623
https://www.elte.hu/content/japan-kituntetes-az-elte-oktatojanak.t.18558
https://www.elte.hu/content/a-hangfelvetel-kilatasai.e.11291
https://www.elte.hu/content/karrierlehetosegek-az-europai-unioban.e.11394
https://www.elte.hu/content/a-munkara-fogott-kvantummechanika.e.10841
https://www.elte.hu/content/a-munkara-fogott-kvantummechanika.e.10841
https://www.elte.hu/content/bibo-35.e.11231
https://www.elte.hu/content/az-evszazad-pere.e.11342
https://btk.elte.hu/content/mi-tortent-a-muhi-pusztan.e.3483
https://www.elte.hu/content/spiro-gyorgy-vizioi-az-okorrol.e.11118
https://www.elte.hu/alumni
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/
https://www.instagram.com/eltealumni/
https://twitter.com/ELTEAlmaMater
https://twitter.com/ELTEAlmaMater
https://www.linkedin.com/school/eötvös-loránd-university/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3AdVwMMCqxGUg4E0mGtrDCdGDm4mCcK
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
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Szponzoraink: működésének 10. évfordulója alkalmából szponzorainknak is külön teret 

szentelünk az ELTE Alumni weboldalon. Várjuk  továbbra isjelentkezését azon cégeknek, 

intézményeknek, akik változatos törekvéseinket -  rendezvényeinket vagy az új, korszerű, 

többnyelvű Alumni hálózat menedzsment rendszerünk közelgő indítását - támogatni 

szeretnék. Jelentkezés: almamater@alumni.elte.hu  

AZ ALUMNI REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE 

Kérjük, erre az e-mail hírlevélre ne válaszoljon. Az alumni regisztráció során megadott adatait 

és Alumni Tagozati preferenciáit a Tagi funkciók menüpontban frissítheti a bejelentkezését 

követően: www.alumni.elte.hu/tagimenu. Jelszó emlékeztetőt az 

alumni.elte.hu/regisztracio oldalon, itt kérhet. Ugyanitt lehet a regisztrációt törölni. Ha 

elakadt, kérjük válaszoljon az utolsó emailre, melyet az alumni regisztrációkat kezelő email 

címről (titkarsag@alumni.elte.hu) kapott, az emailt bármikor meg is ismételhetjük. 

INFORMÁCIÓ TAGSÁGRÓL, ADATVÉDELEMRŐL 

 

   ...jusson eszébe: az ELTE Alma Mater visszavárja! 
 

https://www.elte.hu/content/szponzoraink.t.17987?m=743
mailto:almamater@alumni.elte.hu
http://www.alumni.elte.hu/tagimenu
http://alumni.elte.hu/regisztracio
http://alumni.elte.hu/dynpage6.exe?f=alum&p1=m:Fomenu,EntryF5&p3=x:Almenu5,Entry-227&p4=p:50
mailto:titkarsag@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/alumni/tagsag

