
  

  

Japán, Karrier, Füvészkert, Szabó T. Anna, Családfák, 
Pályázat, Táncszínház, Állások  

  

Meghívó: Nemzetek estjei 
  

 

 

Látogass velünk a rejtelmes Japán világába! Az ELTE 

Alumni Központ színes, kulturális programokkal, esetenként 

történelmi, művészeti és utazási beszámolókkal várja az 

alumnusokat a Nemzetek estjei elnevezésű sorozaton. 

Május 24-én az est témája: Japán.  

Részletek és regisztráció 

 
  

  

Meghívó: ELTE Alumni Családi Sportnap 
  

 

 

Az ELTE Alumni Központ rendezi meg az ELTE Alumni 

Családi Sportnapot  (2019. június 7.), melyen lehetőség lesz 

olyan sportokat kipróbálni, mint kajak-kenu, minifoci, ping-

pong, korfball, lábtengó, minitenisz, sárkányhajózás (limitált 

létszám). A gyerekeknek az ELTE cheerleader csapata 

koreográfiát tanít be. Nem csak családoknak! 

Részletek és regisztráció 
  

  

ELTE Alumni Családfák 
  

 

 

Az ELTE Alumni családfák interjúsorozatban olyan ELTE-s 

diplomások válaszolnak az ELTE Alumni Központ 

kérdéseire, akiknek felmenői, és/vagy leszármazottai, egyéb 

rokonai is ide vagy az ELTE jogelődjeire jártak és így 

többgenerációs kötődésük van Alma Materükhöz. Legújabb 

interjúnkban Riba Döniz (BTK '88, '92, '01) válaszolt 

kérdéseinkre.  

Tovább 

 

 

 
  

  

https://www.elte.hu/alumni/japan
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-csaladi-sportnap.e.11543
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-csaladfak.t.18864
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Meghosszabbított határidő 
  

 

 

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2019/2020-as tanév I. 

félévére a korábbinál nagyobb volumenű pályázatot írt ki 

tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus, ill. Campus 

Mundi-ösztöndíjának kiegészítésére. Az alapítvány célja, 

hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei 

közül támogatásban részesüljenek a tehetséges és 

szociálisan rászoruló hallgatók.  

Meghosszabbított határidő: 2019.05.30. 

További részletek 
  

  

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. Szabó T. Anna ELTE-n végzett (BTK '97) 

költő, műfordító kapta. 

További részletek  
  

  

Alumni Kártya kedvezmények 
  

 
 

 

 

 

  
 
 
 

 

A Nemzeti Táncszínház szeretettel invitálja az ELTE 
Alumni tagjait/munkatársait/hozzátartozóit a lenti 
kedvezményes előadásokra. 
 
További részletek 

 

Alumni Kártya kedvezmény a PPK szakirányú 
továbbképzéseire. Jelentkezési határidő: 2019. június 
30.  

2019. május 15-ig hosszabbodott a Beszédtréner, 

beszédtanácsadó szakirányú továbbképzés jelentkezési 

határideje.  

Részletek és további képzések 

 

https://www.elte.hu/content/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitas-palyazat.t.18285
https://www.elte.hu/content/alumni-holabda.t.13132
https://www.elte.hu/content/alumni-stafeta.t.18806
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
https://www.elte.hu/content/alumni-kartya-kedvezmeny-a-nemzeti-tancszinhazban-2019-majus.t.18874
https://www.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzesek-az-elte-n.t.18203


  
 
  

  

Karrier 
  

 

 

ELTE álláspályázatok 

Karrierközpont ajánlatai 

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 

 
  

  

Összefoglaló - Tanévzáró Füvészkerti séta 
  

 

 

Június 6-án Füvészkerti séta! Az Egyetem megnyitja kapuit 

elnevezésű rendezvénysorozat keretében az érdeklődők az 

Egyetem nagy múltra visszanéző, illetve jellegzetes 

épületeinek, helyszíneinek történetét és rejtett kincseit 

ismerhetik meg. Regisztráció hamarosan! 

Részletek 

A sorozat tematikájához kapcsolódik a Nemzeti Örökség 

sorozat Eötvös Collegiumi sétája. 
  

  

Szponzorációs lehetőség 
  

 

 

Az Alumni szempontból X. jubileumi tanév utolsó 

meglepetéseként a friss diplomásokat szeretnénk meglepni 

az elsőként megrendezésre kerülő első Végzős Bál 

keretében, megünnepelve ezzel sikerüket, megalapozva 

további kapcsolatukat az Egyetemmel.   

További részletek 
  

  

Támogasd adód 1%-ával az ELTE tehetségeit! 
  

 

 

Május 20-ig még dönthetsz arról, hova kerüljön adód 1%-a: 

Neked pár percbe kerül, mi pedig újabb támogatásban 

részesíthetjük a tehetséges, rászoruló hallgatókat!   

  

Sportolj kedvezményesen Alumni Kártyával a BEAC és 
ELTE Sport kft. közreműködésével! 
Ha már regisztráltál az Alumni Rendszerbe, mégsem kaptad 

meg a kedvezményre jogosító kártyád, jelezd ezt a 

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

címen.  
Tovább 

https://www.elte.hu/allaspalyazatok
http://allasborze.elte.hu/
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-tanevzaro-fuveszkerti-seta.t.18809
https://www.elte.hu/content/torteneti-seta-az-eotvos-collegiumban.e.11427
https://www.elte.hu/content/vegzos-bal-szponzoracios-lehetoseg.t.18833
https://www.elte.hu/alumni/tamformak
https://www.elte.hu/content/erasmus-kiegeszito-osztondijat-nyertek-tehetseges-raszorulo-hallgatok.t.15576?m=344
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
mailto:titkarsag@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/alumni/sport


  

Személyre szabható Alumni élet és kapcsolatok 
  

 

 

Hamarosan indul az ELTE Alumni 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. További részletek az ELTE Online 

híradásában. 
  

  

Továbbra is figyeld híreinket! Élj 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 módod van rá, már most támogathatod a tehetséges, rászoruló egyetemi 

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

jelöléssel); tavasszal SZJA 1% formájában. 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 is jelentkezését 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 

 

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 

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

tudsz iratkozni. 

 

Feliratkozás/Leiratkozás 

Információ tagságról és adatvédelemről 

https://www.elte.hu/content/szemelyre-szabhato-alumni-elet-es-kapcsolatok.t.18611
https://www.elte.hu/content/szemelyre-szabhato-alumni-elet-es-kapcsolatok.t.18611
http://elteonline.hu/kozelet/2019/05/10/kozossegi-platform-az-elte-egykori-hallgatoinak/
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/
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
https://listbox.elte.hu/mailman/listinfo/junioralumni
https://www.elte.hu/alumni/tagsag
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


 


