
  

  

Meghívó: Bojár Gábor, Egyetem megnyitja kapuit, Hogyan 
tovább?  

  

Meghívó - ELTE Sikerek: Bojár Gábor 
  

 

 

Értékek? Siker? Karrier? Hírneves, ELTE falai közül 

kikerült alumnusok beszélnek mindezekről, 

valamint  munkásságukról azon az előadássorozaton, 

amelyet „ELTE Sikerek” címmel rendez az ELTE Alumni 

Központ. A következő előadó Bojár Gábor fizikus, 

vállalkozó február 13-án. A helyszínen ELTE-s 

relikviákhoz lehet jutni! 

 

Részletek és regisztráció 
  

  

Pályakezdők számára ajánljuk - Van-e kiút a 
mókuskerékből? 

  
 

 

A Hogyan tovább... előadássorozat keretében február 

19-én Limpár Imre szakpszichológus tart előadást 

Kötelességről, kötelezettségről, követelményről, 

felelősségről.   

Az esemény az ELTE Karrierközpont szervezésében 

valósul meg.  

 

 

Részletek és regisztráció 
  

  

Meghívó - Egyetem megnyitja kapuit: Planetárium II. 
  

 

 

 

 

 

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2019. február 21-én 

az  Egyetem megnyitja kapuit keretében ismét az ELTE 

TTK Planetáriumába látogatunk el. Tartson velünk egy 

különleges utazásra a csillagok közé!   

Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

További részletek és regisztráció 

  

  

https://www.elte.hu/alumni/eltesikerek/bojar
https://www.elte.hu/content/kiut-a-mokuskerekbol.e.10954
https://www.elte.hu/content/egyetem-megnyitja-kapuit-planetarium-2.e.11000
imap://pdenise@pdenise.mailbox.elte.hu:993/elte.hu/alumni


Holdújév a Konfuciusz Intézetben 
  

 

 

Idén február 4-én köszönt be Kínában az óév utolsó 

napja, amikor a kutya évéből átlépnek a disznó évébe. 

Ez alkalomból izgalmas, látványos ünnepségre, 

változatos programokkal invitálják Önöket az ELTE 

Konfuciusz Intézetbe február 9-én, szombaton.  

 

 

További részletek 
  

  

Megújuló kommunikáció - korszerű Alumni hálózat 
  

 

 

Adatai védelme számunkra továbbra is kiemelten fontos, 

biztonságáról gondoskodunk. Ahogy korábban már hírt 

adtunk róla egy új, korszerű, kétnyelvű Alumni 

kommunikációs és hálózat menedzsment rendszer 

bevezetésén dolgozunk. Már a tesztelési fázisnál tartunk. 

Az átállásról hamarosan értesíteni fogjuk, addig is 

figyelje híradásainkat!  
  

  

Válogatás az ELTE híreiből, eseményeiből és 
állásajánlatok 

  
 

 

Események 

 

Február 9-ig Hol vannak a corvinák? 

Február 14. Évnyitó Bárczi-(gyógy)tea - szakmai 

alumni találkozó 

Február 14. Tények, tévhitek, kérdések 

Február 20. A könyvek a könyvekről szólnak 

 

Hírek 

Szövetség az Európai Egyetemért 

„A felgyorsult világra a szellemi felkészültség jelent 

gyógyírt.” Eötvös 100. 

Újabb rangsorban javított eredményén az ELTE  

Az Alumni Bizottság elnöke vezeti az MI koalíció 

egyik munkacsoportját 

Állásajánlatok 

 

Új munkatársat keres az ELTE Alumni Központ 

ELTE álláspályázatok 

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 

ELTE Karrierközpont ajánlatai 

 

 

 

 
  

  

https://www.elte.hu/content/holdujev-az-elte-n.e.10992
https://www.elte.hu/content/hol-vannak-a-corvinak.e.10949
https://www.elte.hu/content/evnyito-barczi-gyogy-tea-szakmai-alumni-talalkozo.e.10904
https://www.elte.hu/content/evnyito-barczi-gyogy-tea-szakmai-alumni-talalkozo.e.10904
https://www.elte.hu/content/tenyek-tevhitek-kerdesek.e.10804
https://www.elte.hu/content/tenyek-tevhitek-kerdesek.e.10804
https://www.elte.hu/content/szovetseg-az-europai-egyetemert.t.18051
https://www.elte.hu/content/a-felgyorsult-vilagra-a-szellemi-felkeszultseg-jelent-gyogyirt.t.18052
https://www.elte.hu/content/a-felgyorsult-vilagra-a-szellemi-felkeszultseg-jelent-gyogyirt.t.18052
https://www.elte.hu/content/ujabb-rangsorban-javitott-eredmenyen-az-elte.t.18041
https://www.elte.hu/content/darazs-lenard-vezeti-az-mi-koalicio-egyik-munkacsoportjat.t.18122
https://www.elte.hu/content/darazs-lenard-vezeti-az-mi-koalicio-egyik-munkacsoportjat.t.18122
https://www.elte.hu/content/uj-alumni-munkatarsat-keresunk.t.16705
https://www.elte.hu/allaspalyazatok
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
http://allasborze.elte.hu/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


1% az ELTE Alumni Alapítványnak 
  

 

 

Hamarosan ismét dönthet arról, hova kerüljön adója 1%-

a: Önnek pár percbe kerül, mi pedig újabb 

támogatásban részesíthetjük a tehetséges, rászoruló 

hallgatókat! 

  

  

Kedvezmények 
  

 

 

Magyar Nemzeti Táncszínház 

 

A Magyar Nemzeti Táncszínház a Budapesti Táncfesztivál 
alkalmán idén is kedvezményes árakkal várja az ELTE 
diplomásait.  

Részletek és műsor 

 

ELTE Jeges Est! 

 

Idén Valentin-napon búcsúztatjuk a telet a Műjégpályán: 

este 8-tól ide vár minden ELTE-s hallgatót, alumnust és 

dolgozót az ELTE Hallgatói Önkormányzata.  

 

Jegyárak: Alumni Kártyával: 1500 Ft, külsős látogató: 2000 

Ft 

 

Részletek 
 

További egyre bővülő Alumni Kártya kedvezmények. 
  

  

 

Továbbra is figyelje híreinket! Éljen a meglévő lehetőségekkel! 

  

Örök diákjainkat visszavárja az 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   

 

Szponzoraink: működésének 10. évfordulója alkalmából szponzorainknak is külön teret 

szentelünk az ELTE Alumni weboldalon. Várjuk  továbbra isjelentkezését azon cégeknek, 

https://www.elte.hu/content/tamogassa-adoja-1-aval-az-elte-alumni-alapitvanyt.t.14987?m=687
https://www.elte.hu/content/erasmus-kiegeszito-osztondijat-nyertek-tehetseges-raszorulo-hallgatok.t.15576?m=344
https://www.elte.hu/content/erasmus-kiegeszito-osztondijat-nyertek-tehetseges-raszorulo-hallgatok.t.15576?m=344
https://www.elte.hu/content/latogasson-el-a-budapesti-tancfesztivalra-alumni-kartyaval.t.18105
https://www.elte.hu/content/elte-jeges-est.e.10955
https://www.elte.hu/content/kedvezmenyek.t.14985?m=686
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/
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


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! 

 

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

