
  

  

ELTE Sikerek, továbbképzések más karokon, Limpár, Kínai 
fotókiállítás, 1% és TAO lehetőség, állásajánlatok  

  

Meghívó - ELTE Sikerek: Stumpf István 
  

 

 

Értékek? Siker? Karrier? Hírneves, ELTE falai közül 

kikerült alumnusok beszélnek mindezekről, valamint 

munkásságukról azon az előadássorozaton, amelyet 

ELTE Sikerek címmel rendez az ELTE Alumni 

Központ. Következő előadónk április 3-án Stumpf 

István.   

A helyszínen ELTE Alumni relikviákhoz is hozzá lehet 

jutni. 

Részletek és regisztráció 
  

  

Meghívó - Miért nem megy úgy az életem, ahogy 
elképzeltem? 

  
 

 

A transzgenerációs téglák olyan sorskönyvi szólás-

mondások esszenciái, melyek egyetlen mondatba 

sűrítenek egy „életigazságot”. Ezek aztán egész 

sorsunkat, életünket, mindennapjainkat határozzák meg 

döntéseink, választásaink révén.  

Előadó: Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus, 

március 19-én. Az eseményt a Karrier Központ szervezi.  

 

Részletek és regisztráció 
  

  

Filmfelvétel - ELTE Sikerek: Bojár Gábor 
  

 

 

2019. február 13-án Bojár Gábor fizikus, vállalkozó volt 

az ELTE Sikerek előadássorozat vendége.  

 

Az előadáson készült felvétel a beszámoló alján 

megtekinthető. 

 

Beszámoló 

 

 

 

  
  

  

https://www.elte.hu/alumni/eltesikerek/stumpf
https://www.elte.hu/content/miert-nem-megy-az-eletem-ugy-ahogy-elkepzeltem.e.11169
https://www.elte.hu/content/bojar-gabor-az-informatikai-forradalomrol.t.18257
https://www.elte.hu/content/bojar-gabor-az-informatikai-forradalomrol.t.18257
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 

  

  

Örök diákjainknak - Buisness Economics Summer 
School 

  
 

 

Tanulj Alumni Kártya kedvezménnyel, nyáron, angolul! 

Business Economics Summer University címmel tart 

nyári egyetemet az ELTE Gazdaságtudományi Intézet 

2019. július 15. és 29. között. A nyári egyetem hat, 

korszerű ismereteket nyújtó kurzust kínál az üzleti 

tudományok területéről.  
További részletek   

  

  

Elbűvölő Kína - fotókiállítás a BTK-n 
  

 

 

Az ELTE BTK minden érdeklődőt szeretettel vár a 

Pekingi Kulturális és Turisztikai Tanács támogatásával 

megvalósuló Elbűvölő Kína című fotókiállítására. A 

kiállítás március 12–26 között tekinthető meg az ELTE 

BTK Gólyavár mögött.  

További részletek 

  

  

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/business-economics-summer-university.t.18388
https://www.elte.hu/content/elbuvolo-kina.e.11191
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/


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. 

Tovább  
  

  

Egyetemi Anyanyelvi Napok - Beszámoló 
  

 

 

Széleskörű programokkal tarkítottan rendezték meg idén is 

az ELTE BTK hagyományos programját, az Egyetemi 

Anyanyelvi Napokat. A rendezvény központi témája idén a 

tudománykommunikáció volt. Az esemény az ELTE Alumni 

Központ támogatásával valósult meg.  

 

További részletek 

  

  

TAO támogatási lehetőség 
  

 

 

Tegyük jobbá az Egyetem sport infrastruktúráját! Kérjük 

támogasd cégeddel az ELTE-t vagy vidd hírét a 

lehetőségnek! Az adózó cégek nem csak az év végi Tao 

támogatásáról rendelkezhetnek, hanem havi, illetve 

negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettségük 

legfeljebb 50 százalékának megfelelő részét is 

felajánlhatják.  

További részletek 
  

  

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 a tehetséges, rászoruló 

hallgatókat!   

  

  

 

Továbbra is figyeld híreinket! Élj a meglévő lehetőségekkel!  

  

Örök diákjainkat visszavárjuk! 
 
 

ELTE Alma Mater 
_________________ 

mailto:titkarsag@alumni.elte.hu
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https://www.elte.hu/content/erasmus-kiegeszito-osztondijat-nyertek-tehetseges-raszorulo-hallgatok.t.15576?m=344
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ELTE Alumni Központ 

Alumni honlap 

Alumni Facebook 

Alumni Instagram 

Alumni Twitter 

ELTE  LinkedIn 

  

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

felajánlásokat is. Amennyiben módja van rá, támogassa a tehetséges, rászoruló egyetemi 

hallgatókat! Az adományokat "Tehetséges, rászoruló hallgató" jelöléssel utalja az alapítvány 

számára. Adományozhat 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 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 
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