
  

  

Hamarosan indul, Múzeumok Éjszakája, Alumni Staféta, 
Japán, Idei év történései, Füvészkert, Alapítványi pályázat 

  

Az utolsó simításoknál jár az új Alumni közösségi 
platform! 

  
 

 

Hamarosan elindul az Alumni Szervezet új 

kommunikációs platformja, a regisztrációval kombinált új, 

önálló honlap, melynek köszönhetően személyre 

szabhatod, miként szeretnéd tartani a kapcsolatot az 

Alma Matereddel, az Alumni Tagozatokkal, és 

egymással. Aki már regisztrált alumnus, azt az átállásról 

külön értesítjük. Aki még nem, az figyelje híradásainkat. 

Részletek - az új platform története, háttere  
  

  

Őriz fényképeket az Egyetemen töltött évekről? 
  

 

 

Közösségi gyűjtést szervez az ELTE Egyetemi Könyvtár 

és Levéltár az egyetemtörténeti fényképgyűjteményének 

gyarapításához. Őriz fényképeket az Egyetemen töltött 

évekről? Nagyszülei is ide jártak, és örökül hagyták a 

régi fényképeket? Legyen részese Egyetemünk 

múltjának megidézésében és az emlékek 

gyarapításában!  

Részletek 
  

  

ELTE Alumni Staféta 
  

 

 

 

Neves ELTE-s diplomások válaszolnak az ELTE Alumni 

Központ kérdéseire, majd adják tovább a stafétát egy 

következő jeles alumnusnak. A stafétát ezúttal Etesi 

Gábor (TTK ’95, ’98) fizikus kapta.  

Tovább az interjúhoz 

  

https://www.elte.hu/content/szemelyre-szabhato-alumni-elet-es-kapcsolatok.t.18611
https://www.elte.hu/content/egyetemi-multunk-fenykepeken.e.11687
https://math.bme.hu/~etesi/
https://math.bme.hu/~etesi/
https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.18999
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


  

Beszámoló - Nemzetek estjei: Japán 
  

 

 

2019. május 24-én rendezte meg az ELTE Alumni 

Központ Nemzetek estjei sorozatának Japán alkalmát. A 

teltházas rendezvényen részt vett prof. Dr. Borhy László 

rektor, Dr. Hamar Imre nemzetközi ügyekért felelős 

rektorhelyettes és Ms. Haruko Takeshita a Japán 

Nagykövetségről.  

További részletek 
  

  

Alumni Kártya kedvezmények 
  

Tanulna valami egészen mást? Alumni Kártya kedvezmény 
a PPK szakirányú továbbképzéseire. Jelentkezési határidő: 2019. június 30. Most az ELTE 6 
karán még 17 továbbképzésnek nyitott a jelentkezési határideje!  
Részletek és további képzések 

 

Sportoljon kedvezményesen Alumni Kártyával a BEAC és 
ELTE Sport kft. közreműködésével! 

Tovább 
  

  

ELTE diplomások újdonságai a 90. könyvhéten 
  

 

 

2019. június 13. és 17. között 90. alkalommal kerül 

megrendezésre az Ünnepi Könyvhét, a kortárs magyar 

irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepe. A 

hagyományos helyszín, a Vörösmarty tér felújítása miatt 

idén a Dunakorzón, a Vigadó tér és a Március 15. tér 

közötti területen várjuk a könyvbarátokat.  

További részletek 
  

https://www.elte.hu/content/nemzetek-estjei-japan.t.19005
https://www.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzesek-az-elte-n.t.18203
https://www.elte.hu/alumni/sport
https://www.elte.hu/content/elte-diplomasok-ujdonsagai-a-90-unnepi-konyvheten.t.19110
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


  

Összefoglaló - Tanévzáró Füvészkerti séta 
  

 

 

Június 6-án ismét Füvészkerti sétát tartottunk. Az 

Egyetem megnyitja kapuit elnevezésű 

rendezvénysorozat keretében az érdeklődők az Egyetem 

nagy múltra visszanéző, illetve jellegzetes épületeinek, 

helyszíneinek történetét és rejtett kincseit ismerhetik meg 

Részletek 

 

 
  

  

Újabb öt hallgató kapja az ELTE Alumni 
támogatását! 

  
 

 

Az ELTE Diplomások generációinak összefogásával 

összegyűlt adományokból br. 75 000 Ft -os támogatást 

nyújtunk fejenként öt sikeresen pályázó hallgató részére. 

Az összeget 2019 őszén kezdődő tanulmányútjukhoz 

használhatják fel.  

 

Köszönjük a SZJA 1%-os felajánlásokat és az ELTE 

Alumni Jótékonysági Est X. kapcsán beérkezett 

adományokat.  

 
  

  

Doktori avatások az ELTE-n 
  

 

 

2019. május 30-án rendezték meg az összegyetemi 

doktori avatásokat az Aula Magnában. Jelen tanévben 

ünnepli 10. évfordulóját az ELTE Alumni Szervezet, 

ennek alkalmából a frissen doktorált hallgatókat 

megajándékoztuk egy-egy igényes kidolgozású, 

egyetemi címeres, feliratozott kitűzővel.  

További részletek  
  

  

Geográfus alumni találkozó 
  

 

 

Geográfus foglalkoztatók geográfusok képviseletében 

voltak a vendégei az ELTE Földrajztudományi Központ 

Alumni rendezvényének május 7-én, a Lágymányosi 

Kampuszon. 

Beszámoló  

  

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
http://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est-x.t.17870
https://www.elte.hu/content/doktori-avatasok-az-elte-n.t.19098
https://www.elte.hu/content/geografus-alumni-talalkozo.t.19112
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


  

Múzeumok éjszakája az ELTE-n 
  

 

 

A népszerű programsorozaton keretében az Egyetemi 

Könyvtár és Levéltár és az ELTE TTK Természetrajzi 

Múzeuma is megtekinthető lesz.  

Részletek 

  

  

Válogatás - Hírek 
  

 

 

Egyetemünk alumnusa Bolyai-díjban részesült 

Interjú Homolya Róberttel a MÁV Zrt. elnök-

vezérigazgatójával 

 

Új dékán a TTK élén 

Nyári diplomaosztó ünnepségek 

 

Szakmai együttműködés a protestáns egyházak 

könyvtáraival 

Keleti magyarjaink nyomában 

OTDK - Interjú Nagy Balázzsal és Veres-Székely 

Annával 

Hága - Újabb ÁJK-s győzelem 

Interjú - Eötvös100 
  

  

Válogatás - Események 
  

 

 

június 13. 
Kerekasztal-beszélgetés - Gettósítás és 
csillagos házak Magyarországon 

június 13. Film - Let the dragon out 

június 14. Kritika és mű - A művészet vége 

 

  

  

 

 

Továbbra is figyelje híreinket! Éljen a meglévő lehetőségekkel. 

Örök diákjainkat visszavárjuk! 

 

ELTE Alma Mater 

 

___________________________ 

ELTE ALUMNI KÖZPONT 

https://www.elte.hu/content/muzeumok-ejszakaja-az-elte-n.e.11710
https://www.elte.hu/content/egyetemunk-alumnusa-bolyai-dijban-reszesult.t.19032
https://www.elte.hu/content/interju-egyetemunk-volt-hallgatojaval-homolya-roberttel.t.19006
https://www.elte.hu/content/interju-egyetemunk-volt-hallgatojaval-homolya-roberttel.t.19006
https://www.elte.hu/content/dekant-valasztott-a-termeszettudomanyi-kar.t.19075
https://www.elte.hu/content/nyari-diplomaoszto-unnepsegek-idopontjai.t.19082
https://www.elte.hu/content/nyari-diplomaoszto-unnepsegek-idopontjai.t.19082
https://www.elte.hu/content/dekant-valasztott-a-termeszettudomanyi-kar.t.19075
https://www.elte.hu/content/dekant-valasztott-a-termeszettudomanyi-kar.t.19075
https://www.elte.hu/content/keleti-magyarjaink-genetikai-nyomara-bukkantak-a-kutatok.t.19076
https://www.elte.hu/content/buszke-lehet-az-elte-hogy-meg-mindig-ilyen-hallgatoi-vannak.t.18988
https://www.elte.hu/content/buszke-lehet-az-elte-hogy-meg-mindig-ilyen-hallgatoi-vannak.t.18988
https://www.elte.hu/content/washington-utan-ajk-s-gyozelem-hagaban-is.t.19000
https://www.elte.hu/content/nem-mondhatunk-le-a-jelensegek-megertesenek-igenyerol.t.19020
https://www.elte.hu/content/gettositas-es-csillagos-hazak-magyarorszagon.e.11666
https://www.elte.hu/content/gettositas-es-csillagos-hazak-magyarorszagon.e.11666
https://www.elte.hu/content/let-the-dragon-out.e.11700
https://www.elte.hu/content/a-muveszet-vege.e.11675
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


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/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

