
ELTE sajtófigyelés 
Összefoglaló: 2019. május 13 – 19. 

 
 

Újabb kétmilliárd forint az energiahatékonyság javítására 
magyarnemzet.hu – 2019. május 15.  
További megjelenések: webradio.hu – 2019. május 15., hir.ma – 2019. május 15., flagmagazin.hu 
– 2019. május 15. , portfolio.hu – 2019. május 15.  
 
Újabb felsőoktatási világrangsorban szerepel az ELTE  
eduline.hu – 2019. május 15.  
 
Új épületet kap az ELTE 
napi. hu – 2019. május 18.  
További megjelenés: eduline.hu – 2019. május 21.  
 
Az ELTE is támogatja a maratonfutó Csere Gáspár olimpiai felkészülését 
marketinginfo.hu – 2019. május 13.  
 
A Nature legolvasottabb cikkei között az ELTE fizikusainak közleménye  
origo.hu – 2019. május 17.  
További megjelenések: szeretlekmagyarorszag.hu – 2019. május 18., webradio.hu – 2019. május 
18., vital.hu – 2019. május 18.,  debreceninap.hu – 2019. május 18., medicalonline.hu – 2019. 
május 18., kanizsaujsag.hu – 2019. május 21.  
 
Turizmus-vendéglátás közgazdász alapszak indul Szombathelyen 
szombathelyi7.hu – 2019. május 13.  
További megjelenés: vaskarika.hu – 2019. május 15. , frissss.hu – 2019. május 15. , Szombathelyi 
Televízió – 2019. május 15., vaol.hu – 2019. május 16.  
 
Sportszakmai napot tartottak az egyetemen 
Szombathelyi Televízió – 2019. május 15.  
 
Az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportja azonosította agyunk gyakori részgráfjait 
hvg.hu – 2019. május 15.  
További megjelenés:  
Inforádió – 2019. május 19. , tudománypláza.hu – 2019. május 14., napidoktor.hu – 2019. május 
19.  
 
20. születésnapját ünnepelte a Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék 
nyugat.hu – 2019. május 18.  
További megjelenés: vaol.hu – 2019. május 18. 
 
Magyarics Tamás, a BTK Amerikanisztika Tanszék vezetője Orbán Viktor amerikai 
látogatásáról 
figyelő.hu – 2019. május 15.  
 
Magyarics Tamás, a BTK Amerikanisztika Tanszék vezetője az EP-választás és a brexit 
összefüggéseiről  
Inforádió, Aréna – 2019. május 15.  
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https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elte-sek-bovulo-kinalat-szeptemberben-indul-a-turizmus-vendeglatas-alapszak-3014611/
http://www.sztv.hu/hirek/sportszakmai-napot-tartottak-az-egyetemen-20190515
https://hvg.hu/tudomany/20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa
https://hvg.hu/tudomany/20190515_elte_pit_matematikusai_agy_reszgrafok_azonositasa
https://infostart.hu/tudomany/2019/05/19/magyar-kutatok-kerultek-kozelebb-az-agy-mukodesenek-megismeresehez
https://tudomanyplaza.hu/az-elte-kutatoi-azonositottak-agyunk-gyakori-reszgrafjait/
https://napidoktor.hu/napi-hirek/az-agy-gyakori-reszgrafjait-azonositottak-az-elte-kutatoi/
https://napidoktor.hu/napi-hirek/az-agy-gyakori-reszgrafjait-azonositottak-az-elte-kutatoi/
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Faragó Tamás, a TTK Etológiai Tanszék tudományos munkatársa a kutyák kötődéséről 
24.hu – 2019. május 16. 
 
Frank Tibor, a BTK Angol-Amerikai Intézet professor emeritusa arról, hogy az újonnan 
talál nyersanyagok módosítják a Föld energetikai térképét 
híradó.hu – 2019. május 13.  
 
Megjelent Tóth Csaba, az ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi adjunktusának Nevelj 
jedit! című kötete 
index.hu – 2019. május 14.  
 
Porté Almási Miklós professor emeritusról 
hvg.hu – 2019. május 19. 
 
Demetrovics Zsolt, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének egyetemi tanára a hazai 
alkoholfüggőségről 
borsonline.hu – 2019. május 18.  
 
Csángó Dániel és Sándor Anikó, a BGGyK oktatói egy új, fogyatékkal élőket segítő 
modellprogramról 
444.hu – 2019. május 14.  
 
Novák János, a TTK Biológia Doktori Iskola végzett hallgatója az álskorpiókról 
24.hu – 2019. május 17.  
 
Varga István egyetemi tanár, az ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék vezetője az új polgári 
perrendtartásról szóló törvényről rendezett kerekasztal-beszélgetésen 
jogifórum.hu – 2019. május 15.  
 
Mordovin Maxim, a BTK Régészettudományi Intézet egyetemi docense a gombaszögi 
ásatásokról 
bumm.sk – 2019. május 18. 
 
A „The New Lawyer Challenge” pályázat 2. és 3. helyén végeztek az ÁJK jogászhallgatói  
jogiforum.hu – 2019. május 16.  
 
Az idei év energiakövetei lettek Csiszár Barnabás és Máthé Marcell Tibor, a TTK 
hallgatói 
duol.hu – 2019. május 17.  
 
Szujer Orsolya képregény-kutató, az ELTE BTK doktorandusza a szuperhősök 
történelméről 
alfahir.hu – 2019. május 17.  
 
Mexikó „szúrós csodái” az ELTE Füvészkertben 
orientpress.hu – 2019. május 15. 
 
Cédrus Nap a Füvészkertben 
magyarmezogazdasag.hu – 2019. május 16.  
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