
  

  

Meghívó: Japán, Pszichológiai diavetítés,futóverseny, 
filmfelvétel, Üzenetek, Alumni pályázat, Operaest, Alumni 

Kártya kedvezmények  
  

Meghívó - Nemzetek estjei: Japán 
  

 

 

Az ELTE Alumni Központ színes, kulturális 

programokkal, előadásokkal várja az érdeklődőket 

Nemzetek estjei elnevezésű sorozatán. 2019. május 24-

én az est témája a 150 éves diplomáciai kapcsolatok 

megünnepléseként: Japán. 

Műsor és regisztráció 

 
  

  

Meghívó - Életképek - Pszichológiai diavetítés 
  

 

 

Ezúttal egy XXI. századi pszichológiai diavetítésre 

invitálunk! 40 életkép a pszichológus szemével. A 

Hogyan tovább? előadás-sorozat a 40. epizódjához 

érkezett. Előadó: Limpár Imre, szakpszichológus, május 

7-én. Az esemény a Karrierközpont szervezésében jött 

létre.  

Részletek és regisztráció 
  

  

Meghívó - 5vös5km 
  

 

 

Május 7-én 36. alkalommal rajtol a Lágymányos Campus 

ikonikus sporteseménye! Az ELTE Alumni Szervezet 10. 

évfordulója alkalmából tavaly ősztől már ELTE Alumni 

kategóriában is lehet indulni. Várjuk futni az "Örök 

diákokat"!  

További részletek 
  

  

Filmfelvétel - ELTE Sikerek: Stumpf István 
  

 

 

2019. április 3-án Stumpf István alkotmánybíró volt az 

ELTE Sikerek előadássorozat vendége. Utólag is 

meghallgatható. 

Beszámoló 

 

  

https://www.elte.hu/alumni/japan
https://www.elte.hu/content/eletkepek-pszichologiai-diavetites-limpar-imrevel.e.11404
https://www.elte.hu/content/xxxvi-5vos-5km.e.11351
https://www.elte.hu/content/elte-sikerek-stumpf-istvan.t.18621
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


  

Ajánló - Újra zenei klasszikusok! 
  

 

 

A Magyar Operaház énekese mellett barátai is fellépnek 

azon az Operaesten, mely Pánczél Éva operai 

jubileumának tiszteletére kerül megrendezésre az Aula 

Magnában. A rendezvény ingyenes, de az ELTE Alumni 

Alapítvány támogatásokat, 1% felajánlásokat a hallgatói 

ösztöndíjprogramjához örömmel fogad.  

Részletek 

  

  

Üzenetek ELTE-stől ELTE-snek 
  

 

 

Hallassa hangját címmel indította az ELTE Alumni 

Központ azt a projektet, amelyben egykori ELTE-s 

hallgatóktól kérdeztek hallgatói létükről. Az eddig 

beérkezett üzenetekből készült válogatás honlapunkon 

olvasható. Továbbra is várjuk volt hallgatóink üzeneteit! 

További részletek 
  

  

Alumni Kártya kedvezmények 
  

 

Új kedvezmények! Most különösen érdemes kiváltani az 
ELTE Alumni Kártyát!  

 

ELTE éjszakai sport 

 

Idén is megrendezésre kerül az ELTE Éjszakai Sport, ahova 

várjuk alumnusainkat. Csatlakozz és mozogjuk át együtt az 

éjszakát! Részvétel kedvezményes Alumni jegyárakkal!  

Részletek 

 

Lágymányosi Eötvös Napok 

 

Ismét Alumni Kártya kedvezménnyel látogatható 

Magyarország legnagyobb tavaszi egyetemi fesztiválja, 

amely immár 15. alkalommal kerül megrendezésre 2019. 

május 8-11. között az ELTE Lágymányosi Campusán. 

További Részletek 

 

Önvédelmi oktatás 

 

Az ELTE Sportiroda az ELTE Hallgatói Önkormányzatával 

és Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubbal való 

együttműködésben megszervezi a második önvédelmi 

képzést az ELTE hallgatói és alumnusai számára. Időpont: 

2019. május 6. 

További részletek 

 

 

https://www.elte.hu/content/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitas-palyazat.t.18285
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitas-palyazat.t.18285
https://www.elte.hu/content/panczel-eva-unnepi-est.e.11315
https://www.elte.hu/content/hallassa-hangjat.t.15662
https://www.elte.hu/content/elte-ejszakai-sport.e.11363
https://www.elte.hu/content/len-lagymanyosi-eotvos-napok-2019.e.11393
http://karrierkozpont.elte.hu/onvedelmi-kepzes-egyetemi-hallgatonoknek-az-elte-n-5/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


 

Szóvivő- és Sajtóreferens-képzés 

 
Kiből lehet „szóvivő”, „sajtós”, „PR-es”? Mit csinál a 
kommunikációs munkatárs? Hogyan építünk 
sajtókapcsolatokat? Miből áll a PR stratégia? 
Részletek 
 
Magyar Nemzeti Táncszínház 

 

A Nemzeti Táncszínház májusban is Alumni Kártya 

kedvezményeket biztosít az ELTE Diplomásoknak. 

Részletek és program 

 

ELTE Origó Nyelvi Centrum - Tanulj nyelvet ELTE-

sekkel! 

  

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 

  

ELTE Konfuciusz Intézet 

 

Most indulnak a modulos kínai nyelvtanfolyamok, melyek 

árából 50%-os kedvezményt biztosít a Konfuciusz Intézet az 

Alumni Kártyával rendelkezőknek. 

További részletek 

 

Sport kedvezmény 

 

Sportolj kedvezményesen Alumni Kártyával 

a BEAC és ELTE Sport Kft. közreműködésével!  

Tovább 
  

  

ELTE Alumni Alapítvány hallgatói mobilitás pályázat 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Jelentkezési határidő: 2019. május 15. 

További részletek 

  

  

http://karrierkozpont.elte.hu/szovivo-es-sajtoreferens-kepzes-2019majus/
https://www.elte.hu/content/nemzeti-tancszinhaz-kedvezmeny.t.18594
https://www.onyc.hu/nyelvtanfolyamok-nem-csak-elte-hallgatoknak
http://www.konfuciuszintezet.hu/index.php?menu=oktatas&almenu=oktat_nyelvtanfolyam
http://www.konfuciuszintezet.hu/
https://www.elte.hu/alumni/sport/beac
https://www.elte.hu/alumni/sport/kft
https://www.elte.hu/alumni/sport
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitas-palyazat.t.18285
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


ELTE Alumni ajándéktárgyak 
  

 

 

Jelen tanévben ünnepli 10. évfordulóját az ELTE Alumni 

Szervezet, ennek alkalmából adományozóinkat 

megajándékozzuk!  

Támogatásod előre is köszöni az ELTE Alma Mater!  

További részletek 

  

  

Megújuló kommunikáció - korszerű Alumni hálózat 
  

 

 

Adataid védelme számunkra továbbra is kiemelten 

fontos, biztonságáról gondoskodunk. Új, korszerű, 

kétnyelvű Alumni Közösségi Platform bevezetésén 

dolgozunk. Az indulásról, illetve az átállásról hamarosan 

értesíteni fogunk, addig is figyeld híradásainkat! 

Továbbiak 
  

  

Karrier 
  

 

 

ELTE álláspályázatok 

 

Karrierközpont ajánlatai 

 

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 
  

  

 

Továbbra is figyeld híreinket! Élj a meglévő lehetőségekkel!  

 

Örök diákjainkat visszavárja az ELTE Alma Mater! 

 
 
 

ELTE Alumni Központ 

Alumni honlap 

Alumni Facebook 

Alumni Instagram 

Alumni Twitter 

ELTE  LinkedIn 

ELTE YouTube 

  

Gondolj az ELTE Alumni Alapítványra amikor az SZJA 1%-odról döntesz! Amennyiben 

módod van rá, már most támogathatod a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat! 

Adományozhatsz banki utalással vagy online ("tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel). 

Köszönjük! Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet székhelye: 1056 Budapest, Szerb 

u. 21-23., Számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010, Adószám: 18133442-1-41 

 

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 

https://www.elte.hu/content/adomanyozzon-es-mi-megajandekozzuk.t.18523
https://www.elte.hu/content/szemelyre-szabhato-alumni-elet-es-kapcsolatok.t.18611
https://www.elte.hu/allaspalyazatok
http://allasborze.elte.hu/
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
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://maps.google.com/?q=1056+Budapest,+Szerb+u.+21-23&entry=gmail&source=g
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


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://listbox.elte.hu/mailman/listinfo/junioralumni
https://www.elte.hu/alumni/tagsag

