
  
  

  

  

Nyelvtanulási és informatikai kedvezmények, szponzoraink,  
ELTE Sikerek és beszámolók  

  

Meghívó - ELTE Sikerek: Bojár Gábor 
  

 

 

ELTE Sikerek sorozatunk következő előadója: Bojár 

Gábor fizikus, vállalkozó. 

 

Időpont: 2019. február 13. 18:30 

Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem 

tér 1–3.)  

 

Részletek és regisztráció 
  

  

Beszámoló - ELTE Sikerek: Winkler Márta 
  

 

 

2018. november 21-én Winkler Márta pedagógus 

volt  az ELTE Sikerek előadássorozat vendége.  

Az előadáson készült felvétel a beszámoló végén 

megtekinthető. 

 

Beszámoló 

  

  

Ünnepi Alumni Tanács Ülés - 2018. évi beszámoló 
  

 

 

2018. december 7-én tartotta meg ünnepi ülését az ELTE 

Alumni Tanács dr. Borhy László akadémikus, rektor, az 

Alumni Tanács elnökének megnyitójával, melyen az 

Alumni Szervezet 2018 évi eredményeiről, 2019-es 

terveiről esett szó. Ezt követően az ülés az Alumni 

Szervezet fennállásának 10. évfordulója alkalmából 

rendezett ELTE Alumni Jótékonysági Est X, formájában 

folytatódott.  

 

 

 

 

 

 
  

  

https://www.elte.hu/alumni/eltesikerek/bojar
https://www.elte.hu/content/elte-sikerek-winkler-marta.t.17785
https://www.elte.hu/content/unnepi-alumni-tanacs-ules-2018-evi-beszamolo.t.17980
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est-x.t.17870
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Alumni ösztöndíjjal külföldön 
  

 

 

Az ELTE Alumni Alapítvány rendszeresen ír ki pályázatot 

tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus-ösztöndíjának 

kiegészítésére.  

 

Az egyik 2018-as nyertes pályázó beszámolóját 

olvashatják féléves tanulmányútjáról az Ostravai 

egyetemen.  
  

  

Szponzoraink 
  

 

 

Működésének 10. évfordulója alkalmából 

szponzorainknak is külön teret szentelünk az ELTE 

Alumni weboldalon. Várjuk jelentkezését azon cégeknek, 

intézményeknek, akik változatos törekvéseinket - 

rendezvényeinket vagy az új, korszerű, többnyelvű 

Alumni Hálózat menedzsment rendszerünk közelgő 

indítását – támogatni szeretnék.  

 

További részletek 

 
Jelentkezés: almamater@alumni.elte.hu 

  

  

Támogassa a fiatal ELTE-s tehetségeket! 
  

 

 

Volt hallgatóink összefogásával és az ELTE Alumni 

Alapítvány segítségével rendszeresen támogatjuk a 

tehetséges, rászoruló hallgatókat.  

 

Összefoglaló a már támogatott tehetségekről. 

   

Az új pályázat 2019 első hónapjaiban kerül kiírásra. 
  

  

Válogatás az ELTE híreiből, eseményeiből és karrier 
  

 

Események 

Január 22. Kompozíció a kínai festészetben 

Január 23. ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket 

Támogató Iroda nyílt napja - érintett szülőknek is 

Január 31. Kozmikus sugárzás a laborban 

Február 01-ig Nyílt napok - a tovább tanulóknak  

Február 08-tól  Gyógynövény-ismereti tanfolyam  

 

Hírek 

Educatio 2019: Hatalmas az érdeklődés az ELTE iránt 

Zemplén Géza-fődíjas Mező Gábor 

Eötvös-év: Digitalizált Eötvös-jegyzetek 

 

Karrier 

ELTE álláspályázatok 

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 

https://www.elte.hu/content/alumni-osztondijjal-kulfoldon.t.17986
https://www.elte.hu/content/szponzoraink.t.17987?m=743
https://www.elte.hu/content/szponzoraink.t.17987?m=743
mailto:almamater@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/alumni/tamogatottak
https://www.elte.hu/content/a-kompozicio-a-hagyomanyos-kinai-festeszetben.e.10936
https://www.elte.hu/content/nyilt-nap-sajatos-nevelesi-igenyu-hallgatoknak.t.18006
https://www.elte.hu/content/nyilt-nap-sajatos-nevelesi-igenyu-hallgatoknak.t.18006
https://www.elte.hu/content/nyilt-napok-2018-2019.e.10684
https://www.elte.hu/content/nyilt-napok-2018-2019.e.10684
https://www.elte.hu/content/nyilt-napok-2018-2019.e.10684
https://www.elte.hu/content/nyilt-napok-2018-2019.e.10684
https://www.elte.hu/content/kezdo-gyogynoveny-ismereti-tanfolyam.e.10906
https://www.elte.hu/content/hatalmas-az-erdeklodes-az-elte-irant.t.18010
https://www.elte.hu/content/hatalmas-az-erdeklodes-az-elte-irant.t.18010
https://www.elte.hu/content/zemplen-geza-fodijas-mezo-gabor.t.18024
https://www.elte.hu/content/digitalizalt-eotvos-jegyzetek.t.17994
https://www.elte.hu/allaspalyazatok
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


 

 
  

  

Alumni Kártya Kedvezmények 
  

 

 

ÚJ! ELTE Origó Nyelvi Centrum 

 

Általános és nyelvvizsgára felkészítő 

nyelvtanfolyamokra, a 24 és 48 órás tanfolyamokra 

(angol, német, francia, olasz, orosz, és spanyol nyelvből) 

valamint a 30 órás nyelvvizsga felkészítő tanfolyamokra 

az  Alumni Kártyával rendelkezők kedvezményt kapnak. 

További részletek és jelentkezés  

 

ÚJ! ELTE IK - Kuckó szakkör 

Az Informatikai Kar január végétől  indít immár 

szakköröket is a Kuckóban, amely szakkörökre várják az 

ELTE alumnusok gyermekeit is. További részletek 

 

 

BEAC 

A BEAC edzésein Alumni Kártyával idén is 

kedvezményes, ELTE-s árakon lehet részt venni. A 

város különböző részein változatos sportolási 

lehetőségekkel várják az érdeklődőket.  

További részletek  

 

További Alumni Kártya 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 
  
 Amennyiben módja van rá, kérjük, támogassa a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat! 
Az adományokat "Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utalja az alapítvány számára. 
Adományozhat online is, vagy a fent említett, 13600/34 telefonszámon. Köszönjük! 
 Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet székhelye: 1056 Budapest, Szerb u. 21-
23., Számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010, Adószám: 18133442-1-41   
  

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 

https://www.onyc.hu/nyelvtanfolyamok-nem-csak-elte-hallgatoknak
http://tet.inf.elte.hu/tetkucko/szakkor/
https://www.elte.hu/alumni/sport/beac
https://www.elte.hu/content/kedvezmenyek.t.14985?m=686
https://www.elte.hu/alumni
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/
https://www.instagram.com/eltealumni/
https://www.linkedin.com/school/eötvös-loránd-university/
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://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
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


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! 
 

mailto:titkarsag@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/alumni/tagsag

