
  

  

Évadnyitó Hírlevél - Sikerek, Múltidéző, Egyetem megnyitja kapuit, új 
kedvezmények, események, hírek (Másolás)  

  

Meghívó - ELTE Múltidéző '85-'91 sztárvendégekkel! 
  

 

 

2019. október 4-én ismét ELTE Múltidéző! A péntek esti 
beszélgetés során azonos korosztályhoz tartozó résztvevők 
emlékeznek vissza egyetemi éveikre a pódiumon ülő neves 
kortársaik segítségével. A '85-'91-es évfolyam előtérben.  

Vendégeink: Jakupcsek Gabriella ('90), Bárdos András ( '88), 

Darázs Lénárd ('91), Timár Gábor ('91), Geszti Péter ('89) 

és Acsády László ('91).  

Részletek és regisztráció 
  

  

Meghívó - Egyetem megnyitja kapuit: Bibó István 
szakkollégium 

  
 

 

Egyetem megnyitja kapuit! Szeptember 26-án, a 2019/2020-as 

tanév első sétáján a megújult Bibó István Szakkollégiumba 

látogatunk. 

Részletek és regisztráció 

  

  

Meghívó - ELTE Sikerek: Spiró György 
  

 

 

ELTE Diploma? Karrier? Sikerek? 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. 

A sorozat következő előadója Spiró György Kossuth-díjas író, 

költő. 

Részletek és regisztráció 
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Ajánló - Idén ősszel is 5vös 5km 
  

 

 

Szeptember 19-én 37. alkalommal rajtol a Lágymányosi 

Campus ikonikus sporteseménye. Az ELTE diplomások 

érmékhez és ajándékcsomaghoz juthatnak Alumni 

kategóriában is! Az Alumni Központ apró meglepetéssel is 

készül az Alumni standhoz látogató volt hallgatóknak. 

Részletek 

  

  

Ajánló - Kutatók éjszakája 
  

 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem idén is csatlakozott a 
népszerű programsorozathoz, melynek keretében országszerte 
több mint száz helyszínen népszerűsítik a kutatói pályát. 

Az ELTE Diplomások számára ízelítőt készítettünk az éjszakába 

nyúló eseményekről. 

Részletek 

  

  

Felhívás - Új Alumni Közösségi platform! 
  

 

 

2019 júliusában elindult az új, korszerű, regisztrációval 

kombinált ELTE Alumni weboldal. Akiknek még nem sikerült 

átlépnie, azok számára ehhez szeptember 2-án újabb aktivációs 

linket küldtünk. Új rendszerünkben pár lépéssel elérheti a 

legújabb lehetőségeket, beállításokat, és megadhatja 

preferenciáit.  

Amennyiben nem találja levelezőjében az említett e-mail, nézze 

meg a spamek között! Probléma esetén írjon nekünk a 

reg@alumni.elte.hu címre!  

Maradjon kapcsolatban Alma Materével! 

Részletek 
  

  

Nyereményjáték - Csoportos nyereményjáték 
  

 

 

Nyeremény! 3 db Alumni ajándékcsomagot sorsolunk ki azok 

között, akik 2019. szeptember 30-ig CSOPORTOT hoznak 

létre az új Alumni rendszerben - legyen az évfolyam/szak, 

szakma, cég, kutatási terület vagy hobbi szerinti - és oda 

minimum 5 ismerős lép be. A nyertes csoportok tagjai is Alumni 

ajándéktárgyban részesülnek. 

További részletek 
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Interjú - Alumni Staféta 
  

 

 

Neves ELTE-s diplomások válaszolnak az ELTE Alumni Központ 

kérdéseire, majd adják tovább a stafétát egy következő jeles 

alumnusnak. Idén nyáron két ELTE Diplomás vehette át, és adta 

tovább a stafétát. Az interjúk:  

Bazsányi Sándor 

Buzási Gábor 

 

 
  

  

Sikerek - Az ELTE továbbra is az élen! 
  

 

 

Számos neves rangsoron szerepel kiemelkedő helyen 

Egyetemünk. Összegyűjtöttük az aktuális listákat:  

a CWUR 2019/2020-as rangsora 

az ARWU intézeti rangsora 

az ARWU szakterületi rangsora 

  

  

Sikerek - Alumni kitüntetések 
  

 

 

A kitüntetettek a természetet, az élővilágot, az embert, a 

gondolatokat, a művészeteket tanulmányozták, és új utakat, 

megközelítéseket találtak a gondolatok birodalmában, a 

tudományokban, valamint a kultúrában – hangzott el augusztus 

20-án az államalapítás ünnepe alkalmából a Pesti Vigadóban.   

Részletek 

  

  

Statisztika - Rendezvényeink látogatottsága 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamarosan kezdődik a következő tanév, természetesen újra 

Alumni programokkal! Kik látogatták az elmúlt tanév 

rendezvényeit? Mely karokról, és milyen korosztályokból 

érkeztek ők? A diagramok szemléletesen mutatják be 

mindezeket. 

Részletek 
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Válogatás - Események 
  

 

 

szeptember 10. Ezerarcú Kína 

szeptember 11. Ruszisztikai Központ filmklubja 

szeptember 12. Az atomoktól a csillagokig - klímaváltozásról 

szeptember 18. Élő adás - Előadások a biológia világából 

szeptember 19. Sárándi Imre Emlékkonferencia 

szeptember 21.  Kulturális Örökség napjai - Lapokba zárt titkok  

szeptember 21.  Kulturális Örökség napjai - Könyvkötő műhely 

szeptember 21.  Kulturális Örökség napjai - Kalligráfia workshop 

szeptember 26. 
Az atomoktól a csillagokig - Eötvös Loránd 
méréseiről 

   

  

Kedvezmények - Új és aktuális Alumni Kártya 
kedvezmények 

  
 

 

A Nemzeti Táncszínház szeretettel invitálja az ELTE Alumni 

tagokat és hozzátartozóit a megrendezésre kerülő őszi 

táncelőadásokra. 

A Magyar Állami Népi Együttes alkotóinak régi álma valósult 

meg, amikor Nikola Parov friss hangzású, dinamikus, ősi 

motívumokat görgető populáris zenéjével találkoztak. A 

zeneszerző különleges, szaxofont, dobot és rézfúvósokat is 

felvonultató etno zenéje mellé a magyar néptánc 

legdinamikusabb, legerőteljesebb mozdulatait, valóságos 

táncvihart állítottak színpadra. 

Árkategória: 2330-3900-4900 Ft -20% 

Részletek és program 

 

 

Magyar Rádió Művészegyüttesének hangverseny ajánlója 

Most induló Origós és Konfuciusz intézeti 

nyelvtanfolyamok és további kedvezmények 
  

  

 

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 
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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 adatokat és Alumni 

Tagozati preferenciákat az új rendszerbe már átlépett tagok az alábbi linken bejelentkezést követően 

módosíthatják. Jelszóemlékeztetőt a www.alumni.elte.hu címen kérhetnek. Aki még nem lépett át, az 

ugyanezt a szeptember 2-ai e-mailben kapott aktivációs linkre való kattintást követően teheti meg. Ha nem 

kíván átlépni, az említett e-mailen belül kattintson ennek megfelelően. Amennyiben nem kapott aktivációs 

linket, vagy elakadt, a reg@alumni.elte.hu e-mail címen érdeklődjön.   

INFORMÁCIÓ TAGSÁGRÓL, ADATVÉDELEMRŐL 

 

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

 
Nem szeretne több e-mail kapni az ELTE Alumni Nettől? Leiratkozás!  
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