
  

  

ELTE Sikerek, TEDxELTE, Limpár, 5vös 5km eredmények, karrier, 
sport, pályázatok  

  

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 

  

  

Ajánló - Hogyan tovább? VI. évad 
  

 

 

2019. október 15-én "A felnőttség határa" címmel Limpár Imre 
tanácsadó szakpszichológus, az ELTE Karrierközpont állandó 
meghívott előadója tart előadást.  A Hogyan tovább? 
előadássorozat VI. évadához érkezett.  
További részletek és regisztráció  

  

  

XXXVII. 5vös 5km - eredmények 
  

 

 

 

 

 

 

 

Szeptember 19-én immár XXXVII. alkalommal került 
megrendezésre az ELTE népszerű futóversenye, az 5vös5km! 
2018 ősztől már ELTE Alumni kategóriában is lehet indulni. 
Kíváncsi vagy mik lettek az eredmények, kik lettek a dobogósok az 
Alumni kategóriában? Kattints a részletekért. 

  

  

Felsőbb éves hallgatóknak - Hallgatói mobilitás pályázat 
  

 

 

Kipróbálnád milyen lehet más országban tanulni, de jól jönne egy 
kis támogatás? Az ELTE Alumni Alapítvány segít! Az alapítvány 
célja, hogy az ELTE Diplomások közreműködésével támogassa a 
jelen tehetséges, rászoruló hallgatóit külföldi tanulmányaikban.   
Részletek 

Korábbi ösztöndíjasunk beszámolója 

 
  

  

https://www.alumni.elte.hu/event/elte-sikerek-spiro-gyorgy/2019/10/09/208
https://www.alumni.elte.hu/event/a-felnottseg-hatara/2019/10/15/250
https://www.alumni.elte.hu/article/xxxvii-5vos-5km/26/09/2019/315
https://www.alumni.elte.hu/article/xxxvii-5vos-5km/26/09/2019/315
https://www.alumni.elte.hu/article/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitas-palyazat-2019-2020-ii-felev/25/09/2019/309
https://www.alumni.elte.hu/article/sumegi-zsuzsanna-beszamoloja-erasmus-feleverol-alumni-alapitvany-tamogatassal/27/09/2019/316
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


Őszi doktori avatók 
  

 

 

2019. szeptember 25-én rendezték meg az összegyetemi doktori 

avatásokat az Aula Magnában. Ezúttal az ÁJK, BTK, IK, PPK, TTK és 

TáTK friss doktorai kaptak oklevelet és az oklevél mellé ELTE címeres 

ajándék kitűzőt. 

Részletek 

Nyári diplomaosztók beszámolói 

  

  

A megújult Bibó kollégiumban jártunk 
  

 

 

Az Egyetem megnyitja kapuit sorozatunk keretében szeptember 26-án 

a felújított Bibó István Szakkollégiumba látogattunk. Hamarosan 

birtokba vehetik hallgatói a felújított Ménesi út 12. alatt található 

szakkollégiumot. Ennek apropóján invitáltuk ELTE Diplomásainkat, 

hogy meglátogassák az ikonikus épületet és hallgathassák fordulatos 

történetét a kezdetektől napjainkig.    

Beszámoló 
  

  

Idén is jelentősen emelkedett az adó 1% támogatások 
összege! 

  
 

 

Köszönjük! Az Alumni Szervezet évről évre igyekszik növelni a 

rászoruló diákok tanulmányainak támogatását. Mindezt az 

Alumni Alapítványhoz befolyó hozzájárulások teszik lehetővé, 

melyeket pályázatos formában kerül kiosztásra a jelentkezők 

között. Idén a közösségi együttműködés ékes példájaként 

tovább emelkedett az adó 1%-ból befolyó összeget.  

Részletek  

 
  

  

TEDxELTE is Alumni Kártya kedvezménnyel 
  

 

 

Minden új regisztrált a belépést követően Alumni Kártyát kap, 

amellyel számos kedvezmény vehető igénybe. Most érdemes 

regisztrálni! Belépve tárul fel a részletek többsége.  

Aktuális kedvezményeink:  

 TEDxELTE - 2019. október 18. - 10% kedvezmény 

 Érettségi előkészítő - alumnusok gyermekeinek 

Sportolási lehetőségek: 

 BEAC 

 ELTE Sport Kft. 

 

További kedvezmények 

 

 

 

 

 
  

https://www.alumni.elte.hu/article/oszi-doktori-avatasok-az-elte-n/27/09/2019/318
https://www.alumni.elte.hu/article/nyari-diplomaoszto-unnepsegek-idopontjai/25/06/2019/256
https://www.alumni.elte.hu/article/a-megujult-bibo-istvan-szakkollegiumban-jartunk/30/09/2019/317
https://www.alumni.elte.hu/article/iden-is-jelentosen-emelkedett-az-ado-1-tamogatasok-osszege/30/09/2019/319
http://alumni.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/event/tedxelte-konferencia/2019/10/18/262
http://elokeszito.elte.hu/150-oras-elokeszito-tanfolyamok/
https://www.alumni.elte.hu/page/beac
https://www.alumni.elte.hu/page/elte-sport-kft
https://www.alumni.elte.hu/page/elte-sport-kft
https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


  

Karrier 
  

 

 

Keresed még? Vagy már megtaláltad az igazit? Mi segítünk!  
ELTE álláspályázatok 
Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 
Karrierközpont - Állásajánlatok 

  

  

2018/2019-es tanév összefoglalója 
  

 

 

Az Alumni Szervezet a 2018/2019-es tanévben jelentős 

előrelépéseket tett: cikkünkben ezek közül vázoljuk fel a 

leglényegesebbeket - a megújuló törekvésektől kezdve az újonnan 

indult sorozatokig, programokig - mind az összegyetemi, mind a 

kari/szakági fejleményekről, valamint az új Alumni közösségi 

rendszer indulásáról.   

Beszámoló 
  

  

Válogatás - programok, lehetőségek 
  

 

 

 ELTE Feszt 2019! 

 

 Átkelni önmagunk óceánján  

 Atomenergia, átok vagy áldás?  

 Struktúrákról térben és időben 

 80-as évek szemtanúi! Múltidéző  

 Tölgyessy Péter a rendszerváltásról   

 ELTE - ÚJBUDA Innovációs nap  

 Indiai kulturális napok  

 MNB kiválósági ösztöndíj - hallgatóknak 
  

  

 

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 

https://www.elte.hu/allaspalyazatok
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
http://allasborze.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/
http://alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/article/alumni-szervezet-mi-tortent-a-2018-2019-es-tanevben/22/05/2019/249
https://www.elte.hu/eltefeszt
http://karrierkozpont.elte.hu/atkelni-onmagunk-oceanjan-rakonczay-gabor-vilagrekorder-oceanatkelo-magyar-hajos-eloadasa/
https://www.elte.hu/content/atomenergia-atok-vagy-aldas.e.11929
https://www.elte.hu/content/strukturak-terben-idoben-es-teridoben.e.11806
https://www.elte.hu/content/a-80-as-evek-vege-az-elte-n.e.11798
https://www.elte.hu/content/volt-egyszer-egy-rendszervaltas.e.11930
https://www.elte.hu/content/elte-ujbuda-innovacios-nap.e.11845
https://www.elte.hu/content/indiai-kulturalis-napok.e.11939
https://www.elte.hu/content/mnb-kivalosagi-osztondij.t.19589
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/
https://www.alumni.elte.hu/
https://www.alumni.elte.hu/


 

Amennyiben módod van rá, kérjük, támogasd a tehetséges, rászoruló egyetemi hallgatókat! Az 

adományokat "Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utald az alapítvány számára. Adományozhatsz 

online is. 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 is jelentkezését 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 

 

http://eltealumni.webdream.hu/
https://maps.google.com/?q=1056+Budapest,+Szerb+u.+21-23&entry=gmail&source=g
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

