
  

  

Futás! Új közösségi rendszer, Limpár, EMK, Spiró, Alumni Kártya, 
Állások, Lakhatás  

  

Ajánló - Hogyan tovább? VI. évad 
  

 

 

"Mire vársz? Kezdd el végre.. " címmel Limpár Imre tanácsadó 
szakpszichológus, az ELTE Karrierközpont állandó meghívott 
előadója tart előadást.  A Hogyan tovább? előadássorozat VI. 
évadához érkezett.  
További részletek és regisztráció  

  

  

Ajánló - Idén ősszel is 5vös5km 
  

 

 

Szeptember 19-én 37. alkalommal rajtol a Lágymányosi Campus 

ikonikus sporteseménye. Az ELTE diplomások érmékhez és 

ajándékcsomaghoz juthatnak Alumni kategóriában is! Keresd az 

ELTE Alumni feliratot! 

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 

  

  

https://www.alumni.elte.hu/event/mire-varsz-kezdd-el-vegre-az-eleted/2019/09/17/227
https://www.alumni.elte.hu/event/xxxvii-5vos-5km/2019/09/19/223
https://www.alumni.elte.hu/event/kutatok-ejszakaja-az-elte-n/2019/09/27/226
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Meghívó - ELTE Sikerek: Spiró György 
  

 

 

Egyetemi évek? 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  

  

  

Felhívás - Új Alumni Közösségi platform! 
  

 

 

2019 júliusában elindult az új, korszerű, regisztrációval kombinált 

ELTE Alumni weboldal. Lépj be most ha még nem tetted volna, az 

alumni közösségbe és fedezd fel az új lehetőségeket, 

kedvezményeket, nézz szét a volt hallgatók között! Új 

rendszerünkben pár lépéssel elérheted a beállításokat, és 

megadhatod preferenciáid.  

Regisztrálj most! 

  

  

Nyereményjáték - Csoportos nyereményjáték 
  

 

 

Nyereményjáték! 3 db Alumni ajándékcsomagot sorsolunk ki azok 

között, akik 2019. szeptember 30-ig belépnek az új Alumni 

rendszerbe, és ott CSOPORTOT hoznak létre - legyen az 

évfolyam/szak, szakma, kutatási terület vagy hobbi szerinti - és oda 

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

ajándéktárgyban részesülnek. 

További részletek 

  

  

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 és ismerhetjük meg történetét a kezdetektől. 

Részletek és regisztráció  

  

  

https://www.alumni.elte.hu/event/elte-sikerek-spiro-gyorgy/2019/10/09/208
http://alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/article/csoport-nyeremenyjatek-meghosszabbitva/27/08/2019/304
https://www.alumni.elte.hu/event/a-megujult-bibo-istvan-szakkollegium-megnyitja-kapuit/2019/09/26/225
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Bővülő Alumni Kártya kedvezmények 
  

 

 

Minden új regisztrált a belépést követően Alumni Kártyát kap, 

amellyel számos kedvezmény vehető igénybe. Most érdemes 

regisztrálni! Induló kedvezményes  nyelvtanfolyamok: 

ELTE Origo Nyelvi Centrum 

Általános és nyelvvizsga felkészítő nyelvtanfolyamai, 30 órás 

nyelvvizsga felkészítő tanfolyamai. 

ELTE Konfuciusz Intézet  

50%-os kedvezmény a Konfuciusz Intézet modulos kínai 

nyelvtanfolyamainak árából.  

 

Új! - Magyar Rádió Művészegyüttese 

Nemzeti Táncszínház 

További kedvezmények 
  

  

Buddy Stop 
  

 

 

Előfordulsz még néha az Egyetemen, és szívesen osztanád 

tanácsaidat a kezdőknek? Ha így volna, vedd észre a Trefort 

kertben kihelyezett, összetartásra ösztönző Buddy stop táblánál 

várakozó gólyákat és segíts nekik.  

További részletek 

  

  

Ajánló - Orosz filmklub a BTK-n 
  

 

 

V. Menysov filmjével indul az őszi szemeszterben a Ruszisztikai 

Központ filmklubja. A félév során az orosz-szovjet filmművészet 

jelentős alkotásain keresztül párhuzamos női sorsokba 

tekinthetünk be. 
Az első alkalmon Vlagyimir Menysov 1979-es Moszkva nem 

hisz a könnyeknek című drámáját vetítik eredeti nyelven, 

magyar felirattal.  

További részletek 

  

  

Neked honnan lesz lakásod? - Fiatalok helyzete a 
lakáspiacon 

  
 

 

Bérelsz vagy hitelt veszel fel? Az ingyenes rendezvényen ezeket a 
kérdéseket, illetve a magyarországi lakáspiacra kilépő fiatalok 
helyzetét járják körbe szeptember 11-én, és ezekre megoldási 
lehetőségeket, javaslatokat mutatnak be jogi, a hallgatók érdekeivel 
és lakhatással foglalkozó szakértők bevonásával.  
További részletek 

  

  

http://alumni.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/
https://www.onyc.hu/nyelvtanfolyamok
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_nyelvtanfolyam
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_nyelvtanfolyam
https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek
https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-kartya-kedvezmeny-a-magyar-radio-muveszeti-egyutteseinek-hangversenyajanloja/04/09/2019/307
https://www.alumni.elte.hu/article/ujabb-alumni-kedvezmenyek-a-nemzeti-tancszinhazban/02/09/2019/305
https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek
https://btk.elte.hu/content/buddy-stop-villamgyors-segitseg-hallgatoktol-hallgatoknak.t.4212
https://www.alumni.elte.hu/event/moszkva-nem-hisz-a-konnyeknek/2019/09/11/230
https://www.facebook.com/events/515204112383280/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


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 

  

  

Karrier 
  

 

 

ELTE álláspályázatok 

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 

Karrierközpont - Állásajánlatok 
  

  

 

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 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 

 

HÍRLEVÉL ÉS FELIRATKOZÁS / LEIRATKOZÁS 

Az ELTE Alumni Junior Magazin a pályakezdők számára közvetít releváns tartalmakat mindazoknak, akik a 

beiratkozásukkor (2012-2016)  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.alumni.elte.hu/article/alumni-stafeta/01/07/2019/268
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-stafeta-buzasi-gabor/12/08/2019/294
https://www.elte.hu/allaspalyazatok
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
http://allasborze.elte.hu/
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/e%C3%B6tv%C3%B6s-lor%C3%A1nd-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://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.alumni.elte.hu/page/tagsag
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/

