
ELTE sajtófigyelés 
Összefoglaló: 2019. május 27 – június 2. 

 
 

Európai perbeszédversenyt nyertek ELTE-s hallgatók 
hirtv.hu – május 27.  
További megjelenések: vg.hu – 2019. május 30.; M1, Ma Reggel – 2019. május 31. (06:35 – 15:00); 
beol.hu – 2019. május 27.; duol.hu – 2019. május 27.; ridikül.hu – 2019. május 28.; varosikurir.hu 
– 2019. május 27.; dailynewshungary.com – 2019. május 28.; femina.hu – 2019. május 31.;  
szeretlekmagyarorszag.hu – 2019. június 3.;  Nők Lapja – 2019. május 29. (57., 58., 59. oldal) 
 
Klima László, a BTK Finnugor Tanszékének vezetője arról, hogy Julianus barát keleti 
magyarjainak genetikai nyomára bukkanhattak a kutatók 
RTL Klub, Híradó – 2019. május 29.  
További megjelenések: blikk.hu – 2019. május 28.; civilhetes.hu – 2019. május 28.; 

magyarhirlap.hu – 2019. május 29.  

 
Segédmunkás apának segédmunkás lesz a gyereke is – az MTA, az ELTE és a DE közös 
kutatása 
abcug.hu – 2019. május 28.  
További megjelenések: 444.hu – 2019. május 28.; nyugat.hu – 2019. május 28.; 
szeretlekmagyarorszag.hu – 2019. május 28.; civilhetes.hu – 2019. május 29. 
 
Friss statisztika: ilyen fizetésekre számíthatnak a bölcsész- és társadalomtudomány szakon 
végzettek  
eduline.hu – 2019. május 31.  
 
Festetics György-konferencia a BTK Történeti Intézet szervezésében 
magyarhirlap.hu – 2019. május 27.  
  
Herczeg Gábor evolúcióbiológus, az TTK Biológiai Intézetének egyetemi tanára arról, 
hogy kialakulhat-e újra egy már kihalt faj 
24.hu – 2019. május 28.  
 
Dúll Andrea környezetpszichológus, a PPK Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék 
vezetője az élhető városok és a közösségi terek kapcsolatáról 
nlc.hu – 2019. május 31.  
 
Pongrácz Péter biológus, a TTK Etológia Tanszék egyetemi docense a méhek és a bálnák 
jelzéseiről (18:55 – 22:30) 
M5, Multiverzum – 2019. június 1.  
 
Döbrössy János, a TÓK Ének-Zenei Tanszék tanszékvezetője a zalaegerszegi 
gyermekkórusok találkozójáról (08:20-08:25) 
M5, Kulturális híradó – 2019. június 1. 
 
Mesterséges intelligencia és pontosabb rákdiagnosztika – a TTK Komplex Rendszerek 
Fizikája Tanszék kutatóinak közleménye az év 30. legolvasottabbja lett a Nature Scientific 
Reports lapban 
tudomanyplaza.hu – 2019. május 28. 
Tizenöt évet kapott a csillagoktól – 110 éve hunyt el Gothard Jenő 

https://hirtv.hu/hirtvszines/europai-perbeszedversenyt-nyertek-elte-s-hallgatok-2481774
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/ujabb-magyar-siker-a-nemzetkozi-perbeszedversenyen-1543409/
https://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-05-31-i-adas/
https://www.beol.hu/egyperces/magyar-egyetemistak-nyertek-az-europai-perbeszedversenyt-1971593/
https://www.duol.hu/egyperces/magyar-egyetemistak-nyertek-az-europai-perbeszedversenyt-2833094/
https://www.ridikul.hu/cikk/2019/05/28/az-elte-joghallgatoinak-tortenelmi-sikere/
https://varosikurir.hu/europai-perbeszedversenyt-nyertek-elte-s-hallgatok/
https://varosikurir.hu/europai-perbeszedversenyt-nyertek-elte-s-hallgatok/
https://dailynewshungary.com/hungarian-law-students-of-elte-run-the-world-again/?fbclid=IwAR2bfZcE1WCtQmgpJODxEXabHtvgixcMHI5IMb9OgkiwGSgSITUh8S1ID-0
https://femina.hu/terasz/perbeszedverseny-2019/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/az-elte-lett-az-elso-egyetem-amelyik-egy-evben-mind-a-ket-perbeszed-versenyt-megnyerte/
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/nem-tuntek-el-nyomtalanul-a-julianus-barat-altal-megtalalt-magyarok-2019?utm_source=Facebook&utm_medium=Hirado&utm_campaign=post
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/igy-talaltak-meg-julianus-barat-elveszett-magyarjait/bx7l4nb
https://civilhetes.net/julianus-barat-keleti-magyarjainak-genetikai-nyomara-bukkanhattak-a-kutatok
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20190528-a-magyarok-genetikai-nyomai
https://abcug.hu/segedmunkas-apanak-segedmunkas-lesz-a-gyereke-is/
https://444.hu/2019/05/28/segedmunkas-apanak-segedmunkas-lesz-a-gyereke-is
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/segedmunkas_munka_elorelepes_abcug_
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/segedmunkas-apanak-segedmunkas-lesz-a-gyereke-is/
https://civilhetes.net/segedmunkas-apanak-segedmunkas-lesz-a-gyereke-is
http://eduline.hu/palyakezdes/20190531_bolcseszkepzesek_fizetesek_statisztika
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20190526-europai-latokoru-tudos-grof-a-balaton-mellol
https://24.hu/tudomany/2019/05/28/evolucio-kihalt-allat-madar-guvat/
https://nlc.hu/ragyogaskommando/20190531/kozossegi-terek-tortenelem-epiteszet-varos/
https://www.mediaklikk.hu/video/multiverzum-2019-06-01-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-06-01-i-adas/
https://tudomanyplaza.hu/mesterseges-intelligencia-es-pontosabb-rakdiagnosztika/


index.hu – 2019. május 28.  
 
Magyarország legboldogabb városai 
Marketing és Média – 2019. május 30. (8. oldal) 
 
A Karátson Gábor Kör és az ELTE Humánökológia mesterszak Tanácstalan köztársaság 
című vitaest-sorozatáról 
Magyar Hang – 2019. május 31. (20. oldal) 
 
Robotok harcoltak az egyetemen – Szombathelyi Robotépítő és Programozó 
Csapatverseny 
vaol.hu – 2019. május 31.  
 
 
 

https://index.hu/techtud/2019/05/28/110_eve_halt_meg_gothard_jeno_csillagasz_halal_evfordulo_asztrofoto/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/robotok-harcoltak-az-egyetemen-szombathelyi-robotepito-es-programozo-csapatverseny-3047165/

