
  

  

Karriernap, sport, előadások, pályázatok 
  

Meghívó - X. Alumni Kupa 
  

 

 

Versenyre fel! Az ELTE Alumni Szervezet és a BEAC 
immáron 10. alkalommal hívja Alumni tornára 
egyetemünk volt hallgatóinak kispályás labdarúgó-, és 
idén először röplabda csapatait. 
Időpont: 2019. december 13. 16:00 
Helyszín: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 10/A és 10/B 
További részletek 

  

  

Ajánló - Karriernap 
  

 

 

KARRIER! Hallgatók és pályakezdő ELTE Diplomások 
számára is nyitva az ELTE Karriernap november 21-én! 
- Több mint 100 álláslehetőség  
- Inspiráló előadások  
- Ingyenes karrier-tanácsadás  
- Ingyenes CV-fotózás  
- Állítsd össze önéletrajzod trénereink segítségével! 
Részletek és regisztráció  
Nem érsz rá aznap? Nézz szét online! 
Karrierközpont állásajánlatai 

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 

ELTE-s álláspályázatok 
  

  

Emlékeztető - ELTE Sikerek: Kolosi Tamás 
  

 

 

ELTE Sikerek 2019. november 20-án Kolosi Tamással, 

Széchenyi-díjas szociológussal. Az előadás előtt és után 

a közeli Károlyi étterem jelentős Alumni Kártya 

kedvezményt biztosít!  

„...azt tapasztaltam, hogy az adottságok és a szerencse 

mellett sok munka és a sikerre törekvés is kell hozzá.” 

Részletek és regisztráció 
  

  

https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/event/x-alumni-kupa/2019/12/13/324
http://karrierkozpont.elte.hu/elte-karriernap-2019-szamitunk-rad-novemberben/
http://allasborze.elte.hu/
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
https://www.elte.hu/allaspalyazatok
http://karolyietterem.hu/hu
https://www.alumni.elte.hu/event/elte-sikerek-kolosi-tamas/2019/11/20/289
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Felhívás - Az én ELTE-s történetem 
  

 

 

Az ELTE Alumni Alapítvány, az ELTE Alumni Központ 

és az ELTE Online prózaíró pályázatot hirdet „Az én 

ELTE-s történetem” címmel. 

A pályaművek beküldésének határideje: november 

30.  

Részletek és nyeremény 
  

  

Kedvezmények - Alumni Kártya 
  

 

 

November 21-én az ELTE Egyetemi 

Koncertzenekar hangversenyére 1.500 forintos 

támogatói jeggyel vehetnek részt, Alumni 

Kártyával rendelkező volt hallgatóink.  

Részletek 

Az ELTE Shop Alumni Kártya felmutatásával 15% 

kedvezményt biztosít minden termékre! A 

kedvezmény csak személyes vásárlás esetén vehető 

igénybe.  

Részletek 
Nemzeti Táncszínház novemberi ajánlata 
Magyar Rádió Művészeti Együttes 

További kedvezmények 
  

  

Ajánló - A szempontváltás pszichológiája 
  

 

 

Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus tart előadást 
az ELTE Kortárs Segítő Csoport rendezvényén 2019. 
november 19-én 18:00-tól. A rendezvényen ingyenes a 
részvétel. Esemény helyszíne: ELTE TTK Északi Tömb 
0.83-as terem.  
Részletek 

  

  

Meghívó - Egyetem megnyitja kapuit 
  

 

 

Az Egyetem újra megnyitja kapuit! Ezúttal  a 
Természettudományi Kar Természetrajzi Múzeumának 
Biológiai és Paleontológiai Gyűjteményt látogatjuk meg. 
A múzeumlátogatást Szente István főmuzeológus, az 
ELTE Őslénytani Tanszékének oktatója vezeti, Török 
Júlia adjunktus közreműködésével. 
Részletek és regisztráció 

  

  

https://www.alumni.elte.hu/article/az-en-elte-s-tortenetem-prozairo-palyazatot-hirdet-az-elte-alumni-kozpont-es-az-elte-online/03/10/2019/322
https://www.alumni.elte.hu/event/elte-egyetemi-koncertzenekar-hangversenye/2019/11/21/337
https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek
https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-kartya-kedvezmeny-nemzeti-tancszinhaz-november/30/10/2019/343
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-kartya-kedvezmeny-magyar-radio-muveszeti-egyuttes/31/10/2019/344
https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek
https://www.elte.hu/content/a-szempontvaltas-pszichologiaja.e.12209
https://www.alumni.elte.hu/event/egyetem-megnyitja-kapuit-biologiai-es-paleontologiai-gyujtemeny/2019/12/05/331
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Felhívás - Csoportos nyereményjáték 
  

 

 

Te már beléptél az új Alumni közösségi oldalra? Ha 

nem, most tedd meg: www.alumni.elte.hu 

Legújabb csoportos nyereményjátékunkban is részt 

vehetsz! A játékot az a csoport nyeri, amelynek 

létszáma először éri el az 50 főt. A nyertes csoport 

tagjai 1-1 képeslapra helyezett apró, arany színű, 

ELTE Alumni címeres kitűzőt kapnak ajándékba. 

Részletek 
  

  

Ajánló - Elsősegély-tanfolyam 
  

 

 

Vezetni tanulsz, de a jogsi megszerzéséhez még 

hiányzik az elsősegély vizsgád? Jelentkezz az ELTE 

Karrierközpont elsősegély-tanfolyamára! 

Részletek és regisztráció 

  

  

Beszámoló - Ásványtár 
  

 

 

2019. november 7-én az Egyetem megnyitja kapuit 

sorozat keretében újra az ELTE Ásványtárába 

látogattunk. A vezetést ezúttal is dr. Weiszburg 

Tamás alumnus (az ELTE TTK Ásványtani Tanszék 

vezetője, az Ásványtár volt igazgatója) tartotta. 

Beszámoló 
  

  

Ajánló - Pénzügyi tudatosság 
  

 

 

Az ismeretbővítésben segít az ELTE Karrierközpont 

novembertől induló négyalkalmas pénzügyi 

tudatosságról szóló előadás-sorozata. A sorozat 

negyedik témáján november 27-én 18:30-tól dr. Mérő 

László alumnunsunk ad elő! 

Részletek 

Sorozatismertető és további alkalmak 
  

  

mailto:%3Cstrong%20fr-original-style=%22%22%20style=%22outline:%200px;%20font-weight:%20700;%20padding:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200px;%20border:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200px;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20font-size:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20100%25;%20margin:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200px;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20vertical-align:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20baseline;%22%3Ewww.alumni.elte.hu%3C/strong%3E
https://www.alumni.elte.hu/article/ujabb-nyeremenyjatek-cel-az-50-fo/18/10/2019/332
http://karrierkozpont.elte.hu/kozuti-elsosegely-tanfolyam-az-elte-karrierkozpontban-2019-december/
https://www.alumni.elte.hu/article/egyetem-megnyitja-kapuit-asvanytar/08/11/2019/349
https://www.alumni.elte.hu/event/a-penz-beszol/2019/11/27/336
http://karrierkozpont.elte.hu/negyalkalmas-eloadas-sorozat-a-tudatosabb-penzugyekert/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Sikerek - Világ élvonalában az ELTE kutatója 
  

  

Mátyus Edit, az ELTE Természettudományi Karának 

adjunktusa elnyerte a legrangosabb európai kutatási 

alap támogatását. A fiatal kémikus azt tervezi, hogy 

itthon valósítja meg kutatási programját, amely a 

kémia ismeretlen területeire, a jelenlegi elméleti 

alapokon túlra merészkedik. 

Részletek 
  

  

 

 

Továbbra is figyeld híreinket! Élj a 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, támogassad a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat: az 

adományokat "Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utaljad az alapítvány számára, 

akár online is. Köszönjük!  

Interjú - Várszegi Asztrik 
  

Sorozatunk keretében neves ELTE-s diplomások 

válaszolnak az ELTE Alumni Központ kérdéseire, 

majd adják tovább a stafétát egy következő jeles 

alumnusnak. A stafétát ezúttal Várszegi Asztrik (BTK 

'76) címzetes culusi püspök kapta. 

Interjú  
  

  

https://www.alumni.elte.hu/article/a-vilag-elvonalaban-az-elte-kutatoja/08/11/2019/348
https://www.alumni.elte.hu/page/elonyok
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/page/tamogatas
http://eltealumni.webdream.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rszegi_Asztrik
https://www.alumni.elte.hu/article/elte-alumni-stafeta-varszegi-asztrik/31/10/2019/346
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Szponzoráció: külön teret szentel a céges támogatásoknak is az ELTE Alumni weboldala illetve 

hírfolyamai. Most a végzősök ajándéka a kiemelt szponzorációs cél. 

Érdeklődés: 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/page/szponzoraink
mailto:almamater@alumni.elte.hu
https://listbox.elte.hu/mailman/listinfo/junioralumni
https://www.alumni.elte.hu/page/tagsag

