
ELTE-sajtószemle 
Összefoglaló: 2019. június 24–30. 

 
 

Az Európai Bizottság kiválasztotta az első tizenhét „európai egyetemet” 
atv.hu – 2019. június 26.  
További megjelenések:  
Magyar Hírlap – 2019. június 29. hvg.hu – 2019. június 26.; Inforádió – 2019. június 26. ; 
debreceninap.hu – 2019. június 27.; weborvos.hu – 2019. június 27. ; kisalfold.hu – 2019. június 27. 
; medicalonline.hu – 2019. június 27. ; bumm.sk – 2019. június 27. ; mixonline. hu – 2019. június 
27.  
    
Kihirdették az MTA Lendület pályázatainak idei győzteseit 
weborvos.hu – 2019. június 27.  
További megjelenések:  
napi.hu – 2019. június 27. ; medicalonline.hu – 2019. június 27. 
  
Letette esküjét az Universiadéra utazó magyar csapat 
Kormany.hu – 2019. június 26.  
További megjelenések:  
vasarnap.hu – 2019. június 26.; magyarnemzet.hu – 2019. június 26.; szon.hu – 2019. június 26. ; 
ma.hu – 2019. június 26. ;  duol.hu – 2019. június 26. ; boon.hu – 2019. június 26. ; veol.hu – 2019. 
június 26.; beol.hu – 2019. június 26. ; kemma.hu – 2019. június 26. ; feol.hu – 2019. június 26. ; 
haon.hu – 2019. június 26. ;  nool.hu – 2019. június 26. ; vaol.hu – 2019. június 26. ; heol.hu – 2019. 
június 26. ; zaol.hu – 2019. június 26. ; szoljon.hu – 2019. június 26. ; baon.hu – 2019. június 26. ; 
bama.hu – 2019. június 26. ; sonline.hu – 2019. június 26. ; teol.hu – 2019. június 26. ; 
nemzetisport.hu – 2019. június 26.  
 
Scheuer Gyula kancellár a szombathelyi képviselő testület döntéséről, amely az egyetemet 
is érinti  
lokal.hu – 2019. június 27.  
 
Új duális képzések az egyetemen 
Szombathelyi Televízió – 2019. június 26. 
További megjelenés: vaol.hu – 2019. június 27.  
  
A 45. Gyógypedagógiai Intézmények Fővárosi Kulturális Fesztiváljának megnyitóján 
szerepeltek az ELTE Gyakorló Óvoda és EGYMI növendékei (15:35 – 20:15) 
M1, Esély – 2019. június 29.   
 
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Kinyílik a 
Világ Alapítványa magyar anyanyelvű táborokat szervez határon túli gyermekeknek (18:25 
– 18:30) 
MR1, Kossuth Rádió, Határok nélkül – 2019. június 28. 
 
Az ELTE közel 50 oktatója és kutatója kéri, ne szavazzák meg az MTA-törvényt 
hvg.hu – 2019. június 28. 
 
Timár Gábor egyetemi docens, a TTK Geofizikai és Űrtudományi Tanszék vezetője arról, 
hogy új kilátót építenének a fonyódi Magasparton 
atlatszo.hu – 2019. június 25.  

http://www.atv.hu/belfold/20190626-kivalasztottak-az-elso-17-europai-egyetemi-szovetseget-magyarorszagrol-5-intezmeny-kerult-bele
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190629-egyetemek-a-versenykepessegert
http://eduline.hu/felsooktatas/20190627_Kivalasztottak_az_elso_tizenhet_europai_egyetemet#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2019-06-27
https://infostart.hu/tudomany/2019/06/26/teljesen-atalakul-az-egyetemi-oktatas-az-eu-ban-nehany-magyar-intezmeny-is-erintett
http://www.debreceninap.hu/egyetem/2019/06/27/az-europai-bizottsag-kivalasztotta-az-elso-tizenhet-europai-egyetemet-ot-magyar-intezmeny-is-kozottuk-van/
https://weborvos.hu/hirek/kivalasztottak-az-elso-tizenhet-europai-egyetemet-253003
https://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/ez_a_17_egyetem_lesz_az_elso_europai_egyetemi_szovetsegek_alapja_-_hazankbol_otot_valasztottak_be/2601434/?utm_source=rssfeed
http://medicalonline.hu/cikk/kivalasztottak_az_elso_tizenhet___europai_egyetemet
https://www.bumm.sk/kulfold/2019/06/26/eb-kivalasztottak-az-elso-tizenhet-europai-egyetemet
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=164222
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=164222
https://weborvos.hu/hirek/kihirdettek-az-mta-lendulet-palyazatanak-idei-gyozteseit-253020
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/mta-lendulet-kutato-kutatas.686935.html
http://medicalonline.hu/cikk/kihirdettek_az_mta_lendulet_palyazatanak_idei_gyozteseit
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/sportert-felelos-allamtitkarsag/hirek/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat
https://vasarnap.hu/2019/06/26/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat/
https://magyarnemzet.hu/sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-7061651/
https://szon.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-3214556/
http://www.ma.hu/sport/331521/Letette_eskujet_a_napolyi_Universiadera_utazo_magyar_csapat?place=srss
https://www.duol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-2885210/
https://boon.hu/sport/hazai-sport-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-3687398/
https://www.veol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-2940158/
https://www.veol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-2940158/
https://www.beol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-2037404/
https://www.kemma.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-1621028/
https://www.feol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-3125837/
https://haon.hu/sport/hazai-sport-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-3398015/
https://www.nool.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-2719229/
https://www.vaol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-3101774/
https://www.heol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-1788278/
https://www.heol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-1788278/
https://www.zaol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-3133568/
https://www.szoljon.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-1771403/
https://www.baon.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-2002403/
https://www.bama.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-1897058/
https://www.sonline.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-1651751/
https://www.teol.hu/sport/hazai-sport/letette-eskujet-a-napolyi-universiadera-utazo-magyar-csapat-1725308/
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/universiade-letette-eskujet-a-napolyba-utazo-magyar-csapat-2708219
https://www.lokal.hu/2019-06-az-egyetem-az-atalakitott-koltsegvetes-egyik-vesztese/
http://www.sztv.hu/hirek/uj-dualis-kepzesek-az-egyetemen-20190626
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ket-szakkal-bovul-tiz-partnerceggel-allapodtak-meg-3102125/
https://www.mediaklikk.hu/video/esely-2019-06-29-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/video/esely-2019-06-29-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-06-28_18-02-00&enddate=2019-06-28_18-40-00&ch=mr1
https://hvg.hu/itthon/20190628_Az_ELTE_kozel_50_oktatoja_es_kutatoja_keri_ne_szavazzak_meg_az_MTAtorvenyt
https://atlatszo.hu/2019/06/25/levegobe-kinyulo-uvegpadlos-kilatot-epitenenek-az-omlasveszelyes-magaspart-tetejere-fonyodon/


 
Magyarics Tamás, a BTK Angol-Amerikai Intézet egyetemi tanára az Egyesült Államok és 
Irán közötti konfliktusról (18:30 – 18:58) 
MR1, Kossuth Rádió – 2019. június 24. 
 
Farkas János, az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékének egyetemi adjunktusa 
a különleges állati érzékszervekről (15:39 – 15:43) 
MR1, Kossuth Rádió, Trend-idők – 2019. június 28.  
 
Magyarics Tamás, a BTK Angol-Amerikai Intézet egyetemi tanára arról, hogy július végén 
derülhet ki, hogy ki lesz az új brit miniszterelnök és a kormányzópárt vezetője  
Inforádió, Aréna – 2019. június 26. 
 
Hlédik Erika, a Gazdálkodástudományi Intézet egyetemi docense az idei Nagy Bor Teszt 
kutatásvezetője 
bankarmagazin.hu – 2019. június 25.  
 
Mesterházi Ferenc, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolaigazgatója arról, 
hogy az intézmény csatlakozott a Plant-for-the-Planet mozgalomhoz 
ingreen.hu – 2019. június 25.  
 
Telbisz Tamás, a TTK Természetföldrajzi Tanszékének egyetemi docense arról, hogy nem 
ott van Magyarország közepe, ahol eddig hittük 
További megjelenés:   
szeretlekmagyarorszag.hu – 2019. június 25. ;  hvg.hu – 2019. június 25. ; Inforádió – 2019. június 
27.  
 
Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója a józsefvárosi zöldfelületekről 
Józsefváros – 2019. június 28. (11. oldal) 
 
Mérő László, a PPK Pszichológiai Intézet egyetemi tanára a tudományos stand-up 
műfajáról 
elle.hu – 2019. június 28. 
 
Kovács László, a Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék oktatója Márka és márkanév 
című könyvéről 
royalmagazin.hu – 2019. június 27.  
 
 
 
 
    
 
 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-06-24_18-30-05&enddate=2019-06-24_18-59-59&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-06-28_15-33-00&enddate=2019-06-28_15-57-00&ch=mr1
https://infostart.hu/arena/2019/06/26/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem-tanara
https://bankarmagazin.hu/2019/06/25/voros-feher-netan-a-roze-indul-az-idei-nagy-bor-teszt-most-on-is-nyerhet-ezt-azt/
https://ingreen.hu/kornyezetkultura/stop-talking-start-planting/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/minden-magyar-rosszul-tudta-eddig-mashol-van-az-orszag-kozeppontja/
https://hvg.hu/tudomany/20190625_magyarorszag_kozepe_hol_van_hernad_pusztavacs
https://infostart.hu/tudomany/2019/06/26/komoly-tevedesben-elt-eddig-egesz-magyarorszag
https://infostart.hu/tudomany/2019/06/26/komoly-tevedesben-elt-eddig-egesz-magyarorszag
http://elle.hu/arcok/2019/06/28/mero-laszlo-legalabb-erezzuk-magunkat-jol-a-vilagban/
http://www.royalmagazin.hu/kozelet/interju/49916-ha-tudnam-hogy-melyik-markanev-lesz-sikeres-akkor-mar-hawaii-szigeten-ulnek-a-palmafak-alatt

