
  

  

Karantén különkiadás - a Mi történeteink, találkozók, 
nyeremények, hírek 

  

"A műveltség a jó sorsban ékesség, balsorsban 
menedék." 

  

  
  

  

Stream - Pléh Csaba 
  

 

 

A kialakult helyzetre felkészülve ELTE Sikerek 
előadásunkat megtekintheti online, streamelve! Ne 
maradjon le következő előadónk, Pléh Csaba Széchenyi-
díjas pszichológus, nyelvész előadásáról. Az esemény 
linkjét a regisztrált érdeklődők részére tesszük 
elérhetővé.  
További részletek és regisztráció  

  

  

Karantén - Nem hagyjuk magára! 
  

 

 

Az ELTE Alumni Központ karantén idejére sem hagyja 
magára az ELTE érdeklődő diplomásait.  

5 előadás karantén idejére -ELTE Sikerek 

5 könyv karantén idejére - Staféta válogatás 

Generációs interjú - Csaba György Gábor  

Az én ELTE-s történetem interjú - Tárik Meszár  

Az én ELTE-s történetem interjú - Hegymegi Flóra  

   

  

Nyereményjátékok - ELTE Alumni nyeremények 
  

 

Gondolunk azokra is, akik egy hosszú, home office-szal 

töltött nap után szívesen kapcsolnának ki egy kis játékkal. 

Ezzel szeretnénk egyben aktív ELTE Alumni életre is 

biztatni az érdeklődőket.  

Szervezzen találkozót! 

Segítünk!   
Most jött el az ideje a virtuális 
építkezésnek, töltse hasznosan 

https://www.alumni.elte.hu/event/elte-sikerek-pleh-csaba/2020/04/29/410
https://www.alumni.elte.hu/article/5-eloadas-karanten-idejere/17/03/2020/437
https://www.alumni.elte.hu/article/5-konyv-karanten-idejere/23/03/2020/447
https://www.alumni.elte.hu/article/elte-alumni-csaladfak-csaba-gyorgy-gabor/20/03/2020/446
https://www.alumni.elte.hu/article/interju-tarik-meszarral-az-en-elte-s-tortenetem-palyazat-dobogosaval/16/03/2020/435
https://www.alumni.elte.hu/article/interju-hegymegi-floraval-az-en-elte-s-tortenetem-palyazat-kulondijasaval/17/03/2020/440
https://www.alumni.elte.hu/article/szervezzen-talalkozot-nyeremenyjatek/19/03/2020/445
https://www.alumni.elte.hu/article/szervezzen-talalkozot-nyeremenyjatek/19/03/2020/445
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


 

idejét otthon, és kezdje meg 
összeszervezni társait.   
 

 

Alumni Kvíz  

 

A helyes kitöltők között ajándékot 
sorsolunk ki!  

 

Alkosson szakmai 
közösséget virtuálisan! 

Pörgesse fel közösségi, szakmai 
életét is otthonról, vegyen részt 
játékunkban és nyerjen!  

   

  

Válogatás - Hírek és Alumni Kártya lehetőségek 
  

 

 

Tájékoztatás az ELTE Alumni Központ rendezvényeiről  

Az ELTE intézkedései  

Az első zafír diplomás az ELTE-n 

Borhy László rektor üzenete  

Széchenyi-díjasok az ELTE-n  

Online sport a BEAC-cal  

 

  

  

Jótékonyság - Adó 1% 
  

 

 

Ön tudja, hogy mennyit ér adója 1%-a? Átlagosan 
ez 4000 forintot jelent, melynek felajánlásával 
hozzájárulhat Az ELTE Alumni 
Alapítvány (adószáma: 18133442-1-41) kiemelt 
törekvésének sikeréhez, a jövő ELTE Sikereinek, 
egyetemünk tehetségeinek támogatásához.   

További részletek és felajánlás 

  

  

 

 

Továbbra is figyelje híreinket! Éljen a lehetőségekkel. 

 

Örök diákjainkat visszavárjuk! 

 

ELTE Alma Mater 

 

___________________________ 

ELTE ALUMNI KÖZPONT 

Alumni honlap 

Alumni Facebook 

Alumni Instagram 

Alumni Twitter 

ELTE LinkedIn 

ELTE YouTube/Alumni 

 

 

https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-kviz-nyeremenyjatek/17/03/2020/441
https://www.alumni.elte.hu/article/jatek-alkosson-kozosseget-virtualisan/17/03/2020/436
https://www.alumni.elte.hu/article/jatek-alkosson-kozosseget-virtualisan/17/03/2020/436
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-kozpont-rendezvenyek/23/03/2020/448
https://www.alumni.elte.hu/article/az-elte-intezkedesei-kozlemenyei-a-koronavirus-kapcsan/15/03/2020/430
https://www.alumni.elte.hu/article/az-elso-zafirdiplomas-az-elte-n/13/03/2020/434
https://www.elte.hu/content/borhy-laszlo-rektor-uzenete.t.20741
https://www.alumni.elte.hu/article/szechenyi-dijasok-az-elte-n/24/03/2020/449
https://www.beac.hu/hirek/ajanlo/sport-mindenkor-online-beac-edzesek-mindenkinek/
https://www.alumni.elte.hu/article/segitse-a-jovo-elte-sikereit-rendelkezzen-adoja-1-szazalekarol/06/02/2020/415
https://www.alumni.elte.hu/page/lehetosegek
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/e%C3%B6tv%C3%B6s-lor%C3%A1nd-university/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLm3AdVwMMCqxGUg4E0mGtrDCdGDm4mCcK
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Támogatás: a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatóknak szánt összeget kérjük 

"Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel eljuttatni az alapítvány számára utalással, 

vagy online.  

Szponzoráció: aktuális kiemelt szponzorációs cél a pályakezdők Végzősök ajándéka. 

Érdeklődés: almamater@alumni.elte.hu 

AZ ALUMNI REGISZTRÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE 

Az alumni regisztráció során megadott adatokat és Alumni Tagozati preferenciákat az új rendszerbe 

már átlépett tagok ezen a linken bejelentkezést követően módosíthatják. Aki még nem lépett át, az 

ugyanezt a pár hetente e-mailben (a legújabbat március 25-én) küldött aktivációs linkre való 

kattintást követően teheti meg. Az átlépés is ingyenes. Ha nem kíván átlépni, az említett e-mailen 

belül kattinthat ennek megfelelően. Amennyiben nem kapott aktivációs linket, vagy elakadt, 

a reg@alumni.elte.hu e-mail címen érdeklődjön. 

INFORMÁCIÓ TAGSÁGRÓL, ADATVÉDELEMRŐL 

 

 

...jusson eszébe: az ELTE Alma Mater visszavárja! 
 

https://www.alumni.elte.hu/page/tamogatottak
https://www.alumni.elte.hu/page/tamogatas
http://eltealumni.webdream.hu/
https://www.alumni.elte.hu/page/szponzoraink
mailto:almamater@alumni.elte.hu
https://www.alumni.elte.hu/my-profile/preferences/contact-info
mailto:reg@alumni.elte.hu
https://www.alumni.elte.hu/page/tagsag

