
  

  

Az új közösségi platform már indítás előtt, újra Instagram 
játék, jó utat ösztöndíjasainknak!, Alumni Kártya 

kedvezmények  
  

Hamarosan indul az új Alumni közösségi platform! 
  

 

 

A jubileumi tanév végére is jut meglepetés: hamarosan 

bevezetésre kerül az Alumni Szervezet új 

kommunikációs platformja, a regisztrációval kombinált 

önálló rendszer, melynek köszönhetően az Alumnusok 

személyre szabhatják, miként szeretnék tartani a 

kapcsolatot az Alma Materükkel, az Alumni 

Tagozatokkal, és egymással.  

Részletek - az új platform története, háttere  
  

  

Nyári diplomaosztók - meglepetéssel 
  

 

 

Az ELTE Alumni életének X. évfordulója alkalmából apró 

meglepetéssel készültünk azon végzősök számára, 

akik  mester-, osztatlan-, vagy doktori képzést fejeztek 

be, illetve akik karán nincs mesterszak. A végzős 

ajándékok egy részét egyelőre az Egyetem 

finanszírozza, egy részét viszont - hagyományteremtő 

céllal hírneves Alumnusaink bevonásával - immár céges 

szponzor állja! 

Részletek 
  

  

ELTE Alumni Instagram játék 
  

 

 

Az ELTE Alumni Központ Instagram oldalán egy kis 

játékkal szeretné felhívni az új ELTE Diplomások 

figyelmét az Alumni Központ Instagram oldalára, és az új 

platform indulására.  

Részletek 

  

  

https://www.elte.hu/content/szemelyre-szabhato-alumni-elet-es-kapcsolatok.t.18611
https://www.elte.hu/content/nyari-diplomaoszto-unnepsegek-idopontjai.t.19082
https://www.elte.hu/alumni/instagramjatek
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Matematika-Fizika Alumni Találkozó 
  

 

Július utolsó szombatján, 2019. július 27-én matematika-

fizika tanári szakon végzett ELTE Diplomások számára 

rendeznek találkozót a TTK-n. Valamennyi korosztályt 

szeretettel várják a szervezők.   

További részletek 

  

  

Alumni Kártya kedvezmények 
  

Jelentős Alumni Kártya kedvezmények a PPK szakirányú 
továbbképzéseire. Jelentkezési határidő: 2019. június 30.  
 
Most összesen 20 olyan továbbképzésnek nyitott a jelentkezési határideje, ahova más kar 
diplomájával is lehet jelentkezni.  
Részletek és további képzések 

 

Itt a nyár, sportolj kedvezményesen Alumni Kártyával az ELTE 
Sport kft. közreműködésével az ELTE Vizisporttelepen!  

Nyáron is kínál sportolási lehetőségeket a BEAC. 

Valamennyi Alumni kártya kedvezményünket pedig itt találod. 

 

  

  

Karrier 
  

 

 

ELTE álláspályázatok 

Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.elte.hu/content/matematika-fizika-alumni-talalkozo.e.11708
https://www.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzesek-az-elte-n.t.18203
https://eltesport.hu/vizisporttelep/arak/
https://www.beac.hu/sportolni-szeretnek/
https://www.elte.hu/content/kedvezmenyek.t.14985?m=686
https://www.elte.hu/allaspalyazatok
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Kitüntetést kapott Holló-Szabó Ferenc, az ELTE 
matematikusa 

  

 

Alumnusunk, Holló-Szabó Ferenc, az ELTE TTK 

Matematikai Intézet munkatársa, az ELTE Matematikai 

Múzeum alapító-vezetője is átvehette idén a matematika 

és fizika népszerűsítéséért odaítélt Ericsson-díjat.  

Részletek 

 

 

 
  

  

Jó utat kívánunk a pályázat nyerteseinek! 
  

 

 

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2018/2019-es tanév II. 

félévében is pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló 

hallgatók Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. Idén az 

ELTE Alumni Szervezet működésének 10. jubileumi 

tanévében 5 fő részére lehetett kiírni pályázatot fejenként 

50%-al emelt, br. 75 000 Ft egyszeri, vissza nem 

térítendő támogatásra.  

 

Pályázat nyertesei és további részletek 

 

 
  

  

ELTE Jótékonysági Foci Kupa 
  

 

 

Hagyományteremtő, jótékonysági szándékkal rendezte 

meg az ELTE Kollégiumi Központ 2019. június 14-én az 

Első Jótékonysági Foci Kupát. A nevezésből 

összegyűjtött pénzt a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium 

udvarára tervezett futópálya finanszírozására költik majd.  

További részletek  

  

  

TTK-s sikerek a Nature lapjában 
  

 

Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul az olyan 

rendszerekre, melyek időben változtatják 

tulajdonságaikat. Ilyen rendszerekre példa a 

klímaváltozás, ökológiai egyensúly felbomlása, vagy 

a járványok jellegének változása.  Az ELTE TTK 

Elméleti Fizikai Tanszék, az MTA–ELTE Elméleti Fizikai 

Kutatócsoport, valamint az Oldenburgi Egyetem kutatói 

https://www.elte.hu/content/kituntettek-az-elte-matematikusat.t.19133?fbclid=IwAR2HKaKTjAoFbBXDpF4S73gguHiBPY4dSJMBN8VaCmYW79d9xGOMFT2UQXM
https://www.elte.hu/content/elte-jotekonysagi-foci-kupa.t.19176
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


 

szerint a komplex folyamatokban több párhuzamos 

eseménnyel érdemes számolni.  

További részletek 
  

  

Regisztrációs nyereményjátékot hirdetünk 
hamarosan 

  
 

 

Új Alumni közösségi platformunk megnyitása alkalmából 

nyeremény játékot hirdetünk. Az első 1000 regisztráló 

között 10 db Alumni ajándékcsomagot és további 40 db 

apró meglepetést sorsolunk ki. Az indulásról értesítünk!  

  

  

 

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 

 

   

 

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 

https://www.elte.hu/content/uj-megkozelites-az-atbillenesi-folyamatok-ertelmezeseben.t.19146?fbclid=IwAR0AQSLmUIc5CWZcel2OXIVB3q6711napvhivERh7nWLuvvfZftuV52CRUM
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://www.elte.hu/content/szponzoraink.t.17987?m=743
mailto:almamater@alumni.elte.hu
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


 

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 

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

