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ösztöndíj, 1%, állásajánlatok, Táncszínház  

  

Meghívó - Transzgenerációs tégláink börtönében II. 
  

 

 

Legutóbb a transzgenerációs tégláink feltérképezésével 

kezdődött az előadássorozat, azonban itt nem szabad 

megállni, hiszen ez még nem jelenti révbe érésünket, ez 

csak a helyes navigációt szolgálja utunkon. 

Előadó: Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus, április 

9-én. Az eseményt a Karrier Központ szervezi.  

 

Részletek és regisztráció 
  

  

Eötvös100 - Egyetemünk névadójának emlékéve 
  

 

 

1919. április 8-án, 100 éve hunyt el az ELTE 

alumnusa, Egyetemünk névadója Eötvös Loránd. 

Ennek alkalmából 2019-ben színes és változatos 

programokkal tisztelegnek az ”utódok” báró Eötvös 

Loránd emléke előtt, előadásokkal, filmvetítéssel, 

koncerttel, tárlattal és bélyegkiállítással. 

További részletek 
  

  

Adományozzon és mi megajándékozzuk 
  

 

 

Jelen tanévben ünnepli 10. évfordulóját az ELTE 

Alumni Szervezet, ennek alkalmából 

adományozóinkat megajándékozzuk!  

Támogatásod előre is köszöni az ELTE Alma 

Mater!  

További részletek 
  

  

 
 
 
 

https://www.elte.hu/content/transzgeneracios-teglaink-bortoneben-ii-hogyan-mehetne-ugy-az-eletem-ahogy-szeretnem.e.11308
https://www.elte.hu/content/az-inga-leng-a-kronometer-szamol.e.11220
https://www.elte.hu/content/eotvos100-egyetemunk-nevadojanak-emlekeve.t.18561
https://www.elte.hu/content/adomanyozzon-es-mi-megajandekozzuk.t.18523
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


Örök diákjainknak - Szakirányú továbbképzések az 
ELTE-n 

  
 

 

Tanulnál valami újat? Kigyűjtöttük a  2019-ben induló, 

több kar oklevelével is megpályázható szakirányú 

továbbképzéseket, amelyeket Egyetemünk kínál az 

érdeklődők számára. 

 

További részletek 

  

  

ELTE Alumni Alapítvány pályázat - Erasmus+ 
kiegészítő támogatás 

  
 

 

Volt hallgatóink adományaiból az ELTE Alumni 

Alapítvány a 2018/2019-es tanév II. félévére ismét 

pályázatot írt ki tehetséges, rászoruló hallgatók 

Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. Jelentkezés: 

2019. május 15. 

 

Részletek 
  

  

Sport 
  

 

 

Sportolj kedvezményesen Alumni Kártyával a BEAC és 

ELTE Sport Kft. közreműködésével! 

Ha már regisztráltál az Alumni Rendszerbe, mégsem 

kaptad meg a kedvezményre jogosító kártyád, jelezd ezt 

a regisztrációkat kezelő titkarsag@alumni.elte.hu e-mail 

címen.  

További Alumni Kártya kedvezmények 

 
  

  

Karrier 
  

 

 

ELTE álláspályázatok 

Karrierközpont ajánlatai 

     Állásajánlatok ELTE-sektől ELTE-seknek 

 

 

 
  

https://www.elte.hu/content/szakiranyu-tovabbkepzesek-az-elte-n.t.18203
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-alapitvany-hallgatoi-mobilitas-palyazat.t.18285
https://www.elte.hu/alumni/sport/beac
https://www.elte.hu/alumni/sport/kft
mailto:titkarsag@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/content/kedvezmenyek.t.14985?m=686
https://www.elte.hu/content/kedvezmenyek.t.14985?m=686
https://www.elte.hu/allaspalyazatok
http://allasborze.elte.hu/
https://www.facebook.com/groups/eltekarrierkozpontallas/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


  

Támogasd adód 1%-ával az ELTE tehetségeit! 
  

 

 

Hamarosan ismét dönthetsz arról, hova kerüljön adód 

1%-a: neked pár percbe kerül, mi pedig újabb 

támogatásban részesíthetjük az ELTE tehetséges, 

rászoruló hallgatókat!   

  

  

Aktuális Alumni Kártya kedvezmények 
  

 

Sakura ünnep minden évben jelentős esemény  az 

ELTE  Füvészkertben is. Az áprilisi japán tradicionális 

ünnephez, a cseresznyefa-virágzáshoz kötődik. Idén 

április 6-án és 7-én, illetve 13-án és 14-én várják az 

érdeklődőket.  

Az Alumni Kártya 20 % kedvezményt  biztosít a 

belépőjegy, és az éves bérlet árából. 

Program és jegyárak 

 

A Nemzeti Táncszínház előadásaira invitálja az ELTE 

Diplomásait. A 2019. áprilisi programokra volt hallgatóink 

kedvezményes jegyet válthatnak. 

További részletek és program 

 
  

  

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/Alumni 

 

 

Köszönettel fogadunk minden támogatást, így a személyi jövedelem adó (SZJA) 1% 

felajánlásokat is. Amennyiben módod van rá, már most támogathatod a tehetséges, rászoruló 

https://www.elte.hu/alumni/tamformak
https://www.elte.hu/alumni/tamogatottak
https://www.elte.hu/alumni/tamogatottak
https://www.elte.hu/alumni/tamogatottak
http://www.fuveszkert.org/hirek/sakura-unnep-fuveszkertben/
https://www.elte.hu/content/nemzeti-tancszinhaz-kedvezmeny.t.18594
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
https://www.elte.hu/alumni/tamformak
https://www.elte.hu/alumni/tamformak
http://alumni.elte.hu.alumnforce.org/


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 

 

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 

 

http://eltealumni.webdream.hu/
https://maps.google.com/?q=1056+Budapest,+Szerb+u.+21-23&entry=gmail&source=g
mailto:almamater@alumni.elte.hu
https://listbox.elte.hu/mailman/listinfo/junioralumni
https://www.elte.hu/alumni/tagsag

