
  

Nyári böngésző - Hamarosan indulunk, összefoglaló a tanév 
eseményeiből, híreiből, ajánló  

Hamarosan indulunk - Új Alumni Közösségi Platform érkezik 
  

 

 

9...8...7...6... A visszaszámlálás megkezdődött! Hamarosan indul 

a regisztrációval kombinált önálló rendszer, melynek 

köszönhetően az Alumnusok személyre szabhatják, miként 

szeretnék tartani a kapcsolatot az Alma Materükkel, az Alumni 

Tagozatokkal, és egymással.  

Az átállásról minden regisztrált tagunkat értesíteni fogjuk!  

Részletek - az új platform története, háttere 

Roadshow 
  

  

Alumni Kártya Kedvezmény - Kettőt egy áráért! PIM Nyári 
Fesztivál 2019 

  
 

 

Újabb Alumni Kártya kedvezmény! 1 jegy áráért ketten vehetnek 

részt A PIM 2019-es nyári fesztiváljának előadásain az Alumni 

Kártyával rendelkező ELTE Diplomások.  

 

A kedvezmény igénybevételére csak a PIM pénztárában 

megváltott jegyeknél van lehetőség, online vásárlást nem tudunk 

biztosítani. A vásárláskor az érvényes alumni kártyát be kell 

mutatni. 

Részletek a kedvezményes programokról 
  

  

Nyári diplomaosztók - Meglepetéssel! 
  

 

 

Az ELTE Alumni életének X. évfordulója alkalmából apró 

meglepetéssel készültünk azon végzősök számára, akik mester-, 

osztatlan-, vagy doktori képzést fejeztek be, illetve akik karán nincs 

mesterszak. A végzős ajándékok egy részét egyelőre az Egyetem 

finanszírozza, egy részét viszont - hagyományteremtő céllal 

hírneves Alumnusaink bevonásával - immár céges szponzor állja! 

Részletek 

  

  

https://www.elte.hu/content/szemelyre-szabhato-alumni-elet-es-kapcsolatok.t.18611
https://www.elte.hu/content/alumni-platform-bemutatok-a-karokon-is.t.19195
https://pim.hu/hu/esemenyek/17-pim-nyari-fesztival
https://www.elte.hu/content/alumni-kedvezmeny-a-pim-nyari-fesztivaljara.t.19208
https://www.elte.hu/content/nyari-diplomaoszto-unnepsegek-idopontjai.t.19082
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Visszatekintő a 2018/2019-es tanévből  

Motiváció - ELTE Sikerek 
  

 

 

Hallgassa meg nyáron! Az ELTE falai közül kikerült, ismert személyek 

beszélnek munkájukról, sikereikről és ELTE-s kötődésükről azon az 

előadássorozaton, amelyet "ELTE Sikerek” címmel rendez az Alumni 

Központ. 

 

Freund Tamás 

Winkler Márta 

Bojár Gábor 

Stumpf István 
  

  

70 nyelv az Egyetemen - Nemzetek estjei 
  

 

 

Színes kulturális programokkal, esetenként történelmi, művészeti és 

utazási beszámolókkal várja az érdeklődőket és az alumnusokat az ELTE 

Alumni "Nemzetek estjei" sorozata.  

 

Amerikai Egyesült Államok 

Japán 

A következő tanévben sorozatunk folytatódik!  

  

  

Határtalan nosztalgia - Múltidéző 
  

 

 

Hallgassa meg nyáron! ELTE Múltidéző – Generációk, emlékek 

címmel indult tavaly korosztályos moderált pódiumbeszélgetés-

sorozat második alkalmán 2018. szeptember 28-án a nyolcvanas 

évek elején végzettek voltak a célkeresztben. 

Az Egyetemi Könyvtár nagy olvasótermében jeles ELTE 

Diplomások - Birtalan Ágnes (BTK '85), Imre Flóra (BTK '85), 

Szervét Tibor (ÁJK, '82), Zlinszky János (TTK, '82), és a 

moderátor Weiszburg Tamás (TTK '80) - beszélgettek többek 

között egyetemi éveikről, jeles oktatóikról.   

'80-as évek eleje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

https://www.elte.hu/content/elte-sikerek-freund-tamas.t.17518
https://www.elte.hu/content/elte-sikerek-winkler-marta.t.17785
https://www.elte.hu/content/elte-sikerek-winkler-marta.t.17785
https://www.elte.hu/content/bojar-gabor-az-informatikai-forradalomrol.t.18257
https://www.elte.hu/content/bojar-gabor-az-informatikai-forradalomrol.t.18257
https://www.elte.hu/content/elte-sikerek-stumpf-istvan.t.18621
https://www.elte.hu/content/az-amerikai-egyesult-allamokban-jartunk.t.17660
https://www.elte.hu/content/nemzetek-estjei-japan.t.19005
https://www.elte.hu/content/80-as-evek-hangulat-az-elte-multidezon.t.17418
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Kincskeresés - Egyetem megnyitja kapuit 
  

 

Az Egyetem megnyitja kapuit rendezvény keretén belül az 

érdeklődők az Egyetem nagy múltra visszatekintő épületeinek, 

helyszíneinek történetét és rejtett kincseit ismerhetik meg. 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár 

ELTE TTK Ásványtár 

Planetárium 

Planetárium II. 

Planetárium III. 

150 éves a TÓK 

Planetárium IV. 

Füvészkert 
 

  

Összefogás - Jótékonysági est 
  

 

 

2018. december 7-én került megrendezésre az ELTE Alumni 

Jótékonysági Est X., melyet az Alumni Szervezet fennállásának 

10. évfordulója alkalmából rendezett az Alumni Központ, 

hagyományteremtő céllal, ünnepi Alumni Tanács üléssel 

egybekötve. 

További részletek 

  

  

Jó utat kívánunk a pályázat nyerteseinek! 
  

 

 

Idén az ELTE Alumni Szervezet működésének 10. jubileumi 

tanévében immár 5 fő részére tudtunk kiírni pályázatot fejenként 

50%-al emelt, br. 75 000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő 

támogatásra - hála a generációk egyre erősödő összefogásának, 

az SZJA 1%-os felajánlásoknak és az ELTE Alumni Jótékonysági 

Est X. kapcsán beérkezett adományoknak.  

Bővebben 
  

  

Interjúk az elmúlt tanévből - Alumni Staféta 
  

 

Alumni Staféta néven folytatódik a hírneves alumnusainkkal a 

2016/17-es tanév telén indított körkérdéssorozat. Neves ELTE-s 

diplomások válaszolnak az ELTE Alumni Központ kérdéseire, 

majd adják tovább a stafétát egy következő jeles alumnusnak. 

https://www.elte.hu/content/az-egyetem-ujra-megnyitja-kapuit.t.17463
https://www.elte.hu/content/az-elte-ttk-asvanytaraban-jartunk.t.17704
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-planetarium.t.17923
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-ii-planetariumi-seta.t.18296
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-ii-planetariumi-seta.t.18296
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-planetariumi-seta-3.t.18366
https://www.elte.hu/content/az-egyetem-megnyitja-kapuit-150-eves-a-tok.t.18474
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-planetarium-4.t.18781
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-fuveszkert.t.19095
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est-x.t.17870
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est-x.t.17870
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est-x.t.17870
http://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est-x.t.17870
https://www.elte.hu/content/jo-utat-kivanunk-a-palyazat-nyerteseinek.t.19143
https://www.elte.hu/content/alumni-holabda.t.13132
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


 

Vekerdy Tamás (ÁJK '58 és BTK '67)  

Margócsy István (BTK '73 és BTK '75)  

Szabó T. Anna (BTK '97)  

Harangi Mária ('93-'04 BTK)  

Etesi Gábor (TTK ’95, ’98) 
  

  

Aktuális 
Előzetes - 2019/2020-as tanév programjai 

  
 

 

Válogatás a 2019/2020-as rendezvényeinkből:  

 2019. október 4. Múltidéző  
 2019. október 9. ELTE Sikerek: Spiró György 
 2019. november 20.  ELTE Sikerek: Kolosi Tamás 

További programokért figyelje az ELTE Alumni Hírek következő 

számait! 

  

  

ELTE Jótékonységi Foci Kupa 
  

 

 

Hagyományteremtő, jótékonysági szándékkal rendezte meg 

az ELTE Kollégiumi Központ 2019. június 14-én az Első 

Jótékonysági Foci Kupát. A nevezésből összegyűjtött pénzt 

a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium udvarára tervezett 

futópálya finanszírozására költik majd.   

Bővebben 

  

  

Kitüntették az ELTE Matematikusát 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holló-Szabó Ferenc, az ELTE TTK Matematikai Intézet 

munkatársa, az ELTE Matematikai Múzeum alapító vezetője 

is átvehette idén a matematika és fizika népszerűsítéséért 

odaítélt Ericsson-díjat.  

Bővebben 

  

  

https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.17504
https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.17838
https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.18806
https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.18971
https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.18999
https://www.elte.hu/content/elte-jotekonysagi-foci-kupa.t.19176
https://www.elte.hu/content/kituntettek-az-elte-matematikusat.t.19133
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Felhívásaink 
  

 

 

Hallassa Hangját! - Mit üzen? Több rendezvényt megjárt 

mini kiállításunkhoz folyamatosan várjuk az újabb 

üzeneteket, a jelen hallgatói számára. 

 

Generációk az ELTE-n - Folyamatosan gyűjtjük az 

információkat a családi ELTE generációkról: hány rokona 

végzett az ELTE-n? 
  

  

 
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   

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/hallassa-hangjat.t.15662?m=344
https://www.elte.hu/alumni/generaciok?m=344
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://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
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/

