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Hamu és gyémánt – 2019. augusztus 31. 
Űrverseny 2.0 
Az űrprogramok kezdeti időszakában az űrtevékenység inkább a tudományos kutatásról szólt, míg 
most inkább az alkalmazások és ipari fejlesztések dominálnak. „Természetesen a kutatás továbbra is 
fontos, de mára már csak egy szegmense az űrtevékenységnek” – meséli dr. Lichtenberger János, az ELTE 
Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének egyetemi tanára. – „Mostanában inkább arról lehet hallani, ami 
ettől kicsit eltér, például az emberes űrrepülések vagy a Naprendszerben zajló űrfizikai kutatás”. 
(16,17,18,19,20,21,22,23. oldal)  
 
weborvos.hu – 2019. szeptember 10.  
1,7 milliárd forintos támogatást kapott kutatásaira az ELTE 
Három kutatási területéhez 1,7 milliárd forintos támogatást kapott az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 
Tématerületi Kiválósági Programja keretében - mondta el kedden a hivatal elnöke és az egyetem 
vezetése közös sajtótájékoztatón.  Mint fogalmazott, az ELTE kiemelkedően fontos szereplője a 
magyar innovációs térnek, idén már csaknem 4 milliárd forint áll a felsőoktatási intézmény 
rendelkezésére a közvetlen tématerületi programmal és a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági 
Programmal együtt. 

 
További megjelenések:   Világgazdaság – 2019. szeptember 11. (2. oldal) 

Az ELTE 1,7 milliárd forintot nyert el a tématerületi 
kiválósági programban 
 
piacesprofit – 2019. szeptember 11. 
1,7 milliárd forintos támogatást kapott az ELTE 
 
autopro.hu – 2019. szeptember 11. 
Ipari digitalizáció kutatására kaptak támogatást 
egyetemek 

 
itbusiness.hu – 2019. szeptember 11. 
Milliárdos támogatáshoz jutott az ELTE, 
informatikában is kutatnak 
 
insiderblog.hu – 2019. szeptember 11. 
Három kutatási területéhez 1,7 milliárd forintos 
támogatást kapott az ELTE 
 
MR1, Kossuth Rádió, Krónika – 2019. szeptember 11. 
Három kutatási területéhez 1,7 milliárd forintot kapott 
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Nyilatkozó: Borhy László rektor 
 
Trend FM – 2019. szeptember 12. 
Csaknem kétmilliárd forintos támogatást nyert az 
ELTE a Tématerületi Kiválósági Program keretében 

https://weborvos.hu/hirek/17-milliard-forintos-tamogatast-kapott-kutatasaira-az-elte-254342
https://piacesprofit.hu/tarsadalom/17-milliard-forintos-tamogatast-kapott-az-elte/
https://autopro.hu/szolgaltatok/Ipari-digitalizacio-kutatasara-kaptak-tamogatast-egyetemek/31658/
Milliárdos%20támogatáshoz%20jutott%20az%20ELTE,%20informatikában%20is%20kutatnak
http://insiderblog.hu/blogzine/2019/09/11/harom-kutatasi-teruletehez-17-milliard-forintos-tamogatast-kapott-az-elte/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-11_08-01-00&enddate=2019-09-11_08-25-00&ch=mr1


Nyilatkozó: Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal elnöke 

      
Magyar Nemzet – 2019. szeptember 11.  
A családok dinamikáját is kutatják az ELTE-n 
Az önvezető autózáshoz szükséges gépi látás és a talaj erózióvédelmét szolgáló 
domborzatmodellező program is szerepel az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) azon 
kutatásai között, amelyek anyagi támogatást nyertek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal (NKFIH) Tématerületi kiválósági programján. Az 1,7 milliárd forintos összeg a fenti két, 
mesterséges intelligenciát is felhasználó program mellett a szintetikus kémia és a biokémia, valamint 
a családi és a nemzeti közösségépítés kutatásainak finanszírozására is fordítható. 
12. oldal 
További megjelenés:    magyarnemzet.hu – 2019. szeptember 11.  
     A családok dinamikáját is kutatják az ELTE-n 
 
erdon.ro – 2019.szeptember 11. 
Brazília szukkulens növényvilága 
Az őszi kaktusz kiállításon a szervezők Brazília egy teljesen más, alig ismert arcát szeretnék 
bemutatni, mégpedig az ország keleti és déli részén élő szárazságtűrő szukkulensek világát. A 
rendezvényen láthatóak lesznek a csak Brazíliában honos gömb és oszlop kaktuszok, a fákon élő 
vesszőkaktuszok, a díszes fellevelű broméliák és érdekes, élőhelyükön már alig látható tillandsiák. 
A kiállítás szeptember 13-15. között az ELTE Füvészkertjében tekinthető meg naponta 9-17 óráig. 
 
napi.hu – 2019. szeptember 11. 
Egyre rosszabb a magyar egyetemek megítélése 
Szerda este vált nyilvánossá a világ legrangosabb egyetemi rangsora, a Times Higher Education 
listája. A rangsorban a magyar egyetemek közül csak a Semmelweis Egyetem, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem tudta tartani a tavalyi helyét - írja a Qubit. 
 
További megjelenés:   eduline.hu – 2019. szeptember 12. 

Friss világrangsor: több magyar egyetem rontott a 
helyezésén 
 
hvg.hu – 2019. szeptember 12. 
A Semmelweis Egyetem lett a világ 457. legjobb 
felsőoktatási intézménye 
 
infostart.hu – 2019. szeptember 12. 
Ez a magyar egyetem a legjobb a THE 
világranglistáján 
 
nlc.hu – 2019. szeptember 12. 
Itt vannak a világ legjobb egyetemei, a magyar 
intézmények rosszabbul szerepelnek 

 
medicalonline.hu – 2019. szeptember 12. 
THE világrangsor: a magyarok között élen a 
Semmelweis 
 
klubradio.hu – 2019. szeptember 13. 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-csaladok-dinamikajat-is-kutatjak-az-elte-n-7289690/
http://www.erdon.ro/brazilia-szukkulens-novenyvilaga/4237376
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/egyetem-rangsor-felsooktatas-times-higher-education.691337.html
http://eduline.hu/felsooktatas/20190912_THE_rangsor_2020
https://hvg.hu/itthon/20190912_A_Semmelweis_Egyetem_lett_a_vilag_457_legjobb_felsooktatasi_intezmenye
https://infostart.hu/tudomany/2019/09/12/ez-a-magyar-egyetem-a-legjobb-a-the-vilagranglistajan
https://nlc.hu/ezvan/20190912/itt-vannak-a-vilag-legjobb-egyetemei-a-magyar-intezmenyek-rosszabban-szerepelnek/
http://medicalonline.hu/cikk/the_vilagrangsor__a_magyarok_kozott_elen_a_semmelweis
https://www.klubradio.hu/adasok/lecsuszo-egyetemek-108690


Szerda este vált nyilvánossá a világ legrangosabb 
egyetemi rangsora 
Nyilatkozó: Manhercz Károly egyetemi tanár, volt 
államtitkár 
 

orientpress.hu – 2019. szeptember 11. 
Sok függő saját magát tiltatja el a szerencsejátékoktól 
Az év első felében már százötvenen kértek önkorlátozást a Szerencsejáték Felügyeletnél, az 
érintettek jellemzően öt évig maradnának távol szenvedélyüktől. A Magyar Hírlap megszólaltatta 
Demetrovics Zsolt addiktológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) oktatóját, aki azt 
mondta: a játékszenvedély olyan betegség, amelynél rendkívül magas a visszaesés kockázata, és az 
önkorlátozás hasznos „mankó” lehet, amikor az érintett visszazuhanna. Ugyanakkor megjegyezte, 
hogy az önkitiltás önmagában nem elég. 
 
További megjelenés:   promenad.hu – 2019. szeptember 11. 

Egyre többen tiltatják el magukat a 
szerencsejátékoktól 
 
atv.hu – 2019. szeptember 11. 
Egyre több szerencsejáték-függő tiltatja ki magát 
önként a játéktermekből 
 
figyelo.hu – 2019. szeptember 11. 
Egyre többen tiltatják ki magukat a játéktermekből 
 
lokal.hu – 2019. szeptember 11. 
Egyre többen tiltatják ki magukat a játéktermekből 
 
hir24.hu – 2019. szeptember 11. 
Idén már 150-en kérték, hogy tiltsák ki őket a 
játéktermekből 
 
medicalonline.hu – 2019. szeptember 11. 
Sokan kitiltatják magukat a játéktermekből 
 
infostart.hu – 2019. szeptember 11. 
Egyre többen szabadulnának a szerencsejáték-
függőségétől 

 
MR1, Kossuth Rádió, Krónika – 2019. szeptember 11. 
Ma van a World Trade Center tragédiájának az évfordulója 
Ma van a szeptember 11-ei terrortámadás évfordulója. 18 évvel ezelőtt az al-Kaida iszlamista 
terrorszervezet egyszerre több célpont ellen is merényletet hajtott végre az Egyesült Államokban. 
A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba is csapódott egy-egy repülőgép, két órán 
belül mindkettő összeomlott. Az ELTE Amerikanisztika Tanszékének professzora a Kossuth 
Rádió reggeli műsorában azt mondta, ez a mai napig meghatározó eseménye Amerika történetének.  
 
TV2, Tények Plusz – 2019. szeptember 11. 
Kockára tette egészségét a barna bőrért és a bicepszért két sztár 
Kockára tette egészségét a barna bőrért és a bicepszért két sztár. Szakértők szerint ezek az 
ártalmatlannak tűnő mániák súlyos betegségek kialakulásához vezethetnek. Demetrovics Zsolt 

https://orientpress.hu/cikk/2019-09-11_sok-fuggo-sajat-magat-tiltatja-el-a-szerencsejatekoktol
https://www.promenad.hu/2019/09/11/egyre-tobben-tiltatjak-el-magukat-a-szerencsejatekoktol/
http://www.atv.hu/belfold/20190911-egyre-tobb-szerencsejatek-fuggo-tiltatja-ki-magat-onkent-a-jatektermekbol
https://figyelo.hu/v/egyre-tobben-tiltatjak-ki-magukat-a-jatektermekbol/
https://www.lokal.hu/2019-09-egyre-tobben-tiltatjak-ki-magukat-a-jatektermekbol/
https://24.hu/fn/gazdasag/2019/09/11/szerencsejatek-fuggo-kitiltas/
http://medicalonline.hu/cikk/sokan_kitiltatjak_magukat_a_jatektermekbol
https://infostart.hu/eletmod/2019/09/11/egyre-tobben-szabadulnanak-a-szerencsejatek-fuggosegetol
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-11_08-01-00&enddate=2019-09-11_08-25-00&ch=mr1
https://tenyek.hu/belfold/301765_veszelyben-a-kulonos-fuggoseg-miatt.html


professzor, ELTE Addiktológiai Tanszék: „Ezeknél a zavaroknál van egy torzítás, van egy sérült önészlelés. 
Tehát, hogy egyszerűen másmilyennek látom magamat.”  (05:01-05:29) 
 
magyarhirlap.hu – 2019. szeptember 12. 
Konferenciával és kiállításokkal emlékeznek II. Rákóczi Ferenc fejdelemre 
Franciaországban 
A konferenciát a Rákóczi- és kuruc emlékek nyomában Európában címmel kiállítás kíséri a 
kulturális intézetben, majd szombaton a Párizshoz közeli Yerres-ben a fejedelem szobránál tartanak 
megemlékezést. A konferencián előadást tart Géraud Poumarede (Université Bordeaux 
Montaigne), Kalmár János (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Lucien Bély (Sorbonne 
Université), Adam Szabelski (Poznan), Marie-Françoise Saudraix (Sorbonne Université), Jean 
Garapo (Université de Nantes), Tüskés Gábor (MTA BTK), Egyed Emese (Université Babes-
Bolyai), Tüskés Anna (MTA BTK), Elisabeth Saih (Paris), Tóth Ferenc (MTA BTK), Núria Salles 
Villaseca (Université Pompeu Fabra de Barcelone). 
 
További megjelenés:     kultura.hu – 2019. szeptember 12. 

II. Rákóczi Ferenc fejdelemre emlékeznek 
Franciaországban 
 
gondola.hu – 2019. szeptember 12. 
Konferenciával emlékeznek II. Rákóczi Ferenc 
fejdelemre Franciaországban 

       
      webradio.hu – 2019. szeptember 12. 

Konferenciával és kiállításokkal emlékeznek II. 
Rákóczi Ferenc fejdelemre Franciaországban 
 
magyarnemzet.hu – 2019. szeptember 12. 
Konferenciával és kiállításokkal emlékeznek II. 
Rákóczi Ferencre Franciaországban 
 
 

montazsmagazin.hu – 2019. szeptember 12. 
Virtuális földrajzórák általános- és középiskolásoknak 
Az ELTE TTK szakmai támogatása mellett ingyenes virtuális földrajzórákkal várják az idei 
tanévben az általános és középiskolásokat Magyarország legnagyobb VR játék- és 
élménycentrumában. A különleges földrajzórák tananyaga követi a Nemzeti Alaptantervet. Az 
egyik túra a Földünket érintő globális problémák helyszíneire is elviszi a tanulókat. 
 
További megjelenés:     nlc.hu – 2019. szeptember 13. 

Egy vulkán szélén állva a földrajzóra is 
izgalmasabb 

 
M1, Ma délelőtt – 2019. szeptember 12. 
Együttműködést kötött a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ és az ELTE 
Bölcsészettudományi Kara 
Nyilatkozó: Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója 
(05:10-10:40) 
 
Klubrádió, Reggeli gyors – 2019. szeptember 13. 
Az ELTE az emberek költözési szokásait vizsgálta egy friss kutatásában 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20190912-konferenciaval-es-kiallitasokkal-emlekeznek-ii-rakoczi-ferenc-fejdelemre-franciaorszagban
http://www.kultura.hu/tarlat/ii-rakoczi-ferenc
https://gondola.hu/hirek/243850-Konferenciaval_emlekeznek_II__Rakoczi_Ferenc_fejdelemre_Franciaorszagban.html
https://webradio.hu/hirek/kultura/konferenciaval-es-kiallitasokkal-emlekeznek-ii-rakoczi-ferenc-fejdelemre-franciaorszagban
https://magyarnemzet.hu/kulfold/konferenciaval-es-kiallitasokkal-emlekeznek-ii-rakoczi-ferencre-franciaorszagban-7299806/
https://montazsmagazin.hu/virtualis-foldrajzorak-altalanos-es-kozepiskolasoknak/
https://nlc.hu/egyeb/20190913/virtualis-foldrajzora-vrmax-virtualis-valosag-oktatas/
https://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2019-09-12-i-adas-4/
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2019-szeptember-13-pentek-0600-5831


Bass László oktató, ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszékének oktatója 
beszélt a költözködési szokásokról szóló kutatásról. (31:05-45:05) 
 
eduline.hu – 2019. szeptember 16. 
A felsőoktatásban is elindult a tanév: 4500-al többen kerültek be egyetemre mint tavaly 
Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban - mondta Schanda Tamás, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. (…) A kollégiumfejlesztési 
stratégia részeként megvalósult az ELTE Nagytétényi úti kollégiumának felújítása, a Széchenyi 
István Egyetem Hegedűs Gyula Kollégium és Multifunkciós épületének és a Pécsi 
Tudományegyetem Damjanich Vendégházának a megújítása. 
 
További megjelenés:     medicalonline.hu – 2019. szeptember 16. 
      Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban 
 
      debreceninap.hu – 2019. szeptember 16. 
      Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban 
 
      magyarhirlap.hu – 2019. szeptember 15. 
      Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban 
 
      lokal.hu – 2019. szeptember 15. 
      Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban 
 

hirado.hu – 2019. szeptember 15. 
Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban 
 
gyorplusz.hu – 2019. szeptember 16. 
Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban 
 
origo.hu – 2019. szeptember 15. 
Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban 
 
magyarnemzet.hu – 2019. szeptember 15. 
Schanda Tamás: rendben elindult a tanév a 
felsőoktatásban 
 
hir6.hu – 2019. szeptember 15. 
Schanda Tamás: rendben elindult a tanév a 
felsőoktatásban 

 
webradio.hu – 2019. szeptember 15. 
Tanévkezdés - Schanda Tamás: rendben 
elindult a tanév a felsőoktatásban 
 
promenad.hu – 2019. szeptember 15. 
Rendben elindult a tanév a felsőoktatásban 
 
hirtv.hu – 2019. szeptember 15. 
Schanda Tamás: Rendben elindult a tanév a 
felsőoktatásban 
 

http://eduline.hu/felsooktatas/20190916_felsooktatasi_tanev
http://medicalonline.hu/cikk/rendben_elindult_a_tanev_a_felsooktatasban
https://www.debreceninap.hu/orszag/2019/09/16/rendben-elindult-a-tanev-a-felsooktatasban/
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190915-rendben-elindult-a-tanev-a-felsooktatasban
https://www.lokal.hu/2019-09-rendben-elindult-a-tanev-a-felsooktatasban/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/15/rendben-elindult-a-tanev-a-felsookta...
http://gyorplusz.hu/article/rendben_elindult_a_tanev_a_felsooktatasban.html?rss
https://www.origo.hu/itthon/20190915-rendben-elindult-a-tanev-a-felsoktatasban.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/schanda-tamas-rendben-elindult-a-tanev-a-felsooktatasban-7305434/
http://hir6.hu/cikk/150894/schanda_tamas_rendben_elindult_a_tanev_a_felsooktatasban
https://webradio.hu/hirek/belfold/tanevkezdes-schanda-tamas-rendben-elindult-a-tanev-a-fel...
https://www.promenad.hu/2019/09/15/rendben-elindult-a-tanev-a-felsooktatasban/
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/schanda-tamas-rendben-elindult-a-tanev-a-felsooktatasban-2487...


szegedma.hu – 2019. szeptember 15. 
Schanda Tamás: Rendben elindult a tanév a 
felsőoktatásban 
 
orientpress – 2019. szeptember 16. 
Megkezdődött a tanév a felsőoktatásban is 

 
 
Krónika – 2019. 09. 17. 
Legendás tavak rejtelmes élővilága 
A székelyföldi tavak kutatásával több neves ökológus, geológus és limnológus foglalkozik. Köztük 
van dr. Máthé István (Sapientia EMTE) és dr. Felföldi Tamás (ELTE), akik szerint a Szent Anna-
tó bakteriális közössége – tenyésztéses és DNS-alapú vizsgálatok alapján – nagy fajgazdagságot 
mutat. (…) Dr. Magyari Enikő, az ELTE környezet- és tájföldrajzi tanszékének, az MTA–MTM–
ELTE paleontológiai kutatócsoportjának tagja az elmúlt időszakban végzett fúrások eredményeiről 
számolt be. (12. oldal) 
 
További megjelenés:     szekelyhon.ro – 2019. szeptember 16. 

Székelyföldi legendás tavaink, ahogy még 
sosem látta 

 
444.hu – 2019. szeptember 17. 
Sok magyar gyerek dobná el az életét, és alig van, aki segítene rajtuk 
Sok tanárnak fogalma sincs, miből kellene észre vennie, ha egy gyerek lelki problémákkal küzd, 
pláne, hogy hová lehet segítségért fordulni. Pedig akár életeket is menthetne, ha az iskolában 
felismernék a depresszió tüneteit. (…) „A tanárok kapuőrök, néha még több időt is töltenek a gyerekekkel, 
mint a szülők, ezért fontos megelőzési programokat vinni az iskolába” - mondta Balázs Judit 
gyermekpszichiáter, aki az ELTE Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszékét vezeti, és 
az oslói Bjørknes University College egyetemi tanára. 
 
tvkeszthely.hu – 2019. 09. 16. 
Castrum Virtuale: a múltból a jelenbe 
Teljes valóságában elevenedik meg a látogatók előtt a fenékpusztai erőd a Balatoni Múzeum 
legújabb tárlatán. A Castrum Virtuale című kiállítás egy német-magyar koprodukciós ásatás 
eredményeit mutatja be, ugyanakkor a digitális technika segítségével a múltba is kalauzolja a 
látogatókat. Időutazásra invitálta az érdeklődőket a hétvégén a Balatoni Múzeum. A kiállítást Dr. 
Borhy László nyitotta meg. Az ELTE rektora beszédében elmondta, régi és jó kapcsolatot ápolnak 
a Leibniz Intézettel, és nagy öröm, hogy immár a Balatoni Múzeum is tagja az együttműködésnek. 
 
További megjelenés:    zalamedia.hu – 2019. 09. 16. 

Fenékpusztai időutazás a Balatoni 
Múzeumban 

 
M5, Kulturális híradó – 2019. szeptember 16. 
Összeállítás: Bemutatásra került a szerző jelenlétében a Mongol betyárdal című kötet 
Nyilatkozó: Birtalan Ágnes, az ELTE BTK Belső-Ázsiai Tanszék tanszékvezetője. (07:23-09:03) 
       
Magyar Demokrata – 2019. szeptember 18. (32,33. oldal) 
Evangélium helyett apokalipszis 
Éles, tabukat romboló, energiákat felszabadító közös konferenciát rendezett a kommün kapcsán a 
múlt héten az Országgyűlés Hivatala, az MTA Bölcsészettudományi Központja és a Veritas 

https://szegedma.hu/2019/09/schanda-tamas-rendben-elindult-a-tanev-a-felsooktatasban
https://orientpress.hu/cikk/2019-09-16_megkezdodott-a-tanev-a-felsooktatasban-is
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldi-legendas-tavaink-ahogy-meg-sosem-latta
https://444.hu/2019/09/17/sok-magyar-gyerek-dobna-el-az-eletet-es-alig-van-aki-segitene-ra...
https://tvkeszthely.hu/hirek/6405-castrum-virtuale-a-multbol-a-jelenbe
https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/egyszervolt/fenekpusztai-idoutazas
https://www.mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-09-16-i-adas/


Történetkutató Intézet. Több mint húsz előadó, kemény, határozott hang, sőt, vita jellemezte a 
tanácskozást. (…) Csunderlik Péter, az ELTE fiatal tanársegédje viszont azt állította, hogy az előző 
évtized válságai kulmináltak a Tanácsköztársaság létrejöttében, amit így nem egyszeri mélypontnak, 
hanem az ezt megelőző mélypontok következményének kell tekinteni. Afféle történelmi 
szükségszerűségnek. 
    
Békés Megyei Hírlap - 2019.09.18. (12. oldal) 
A megyeiek közérzetét is vizsgálták Felkutatták a boldogságot 
A boldogabb magyarok közé tartoznak a megye lakosai, legalábbis hazánk legfrissebb 
boldogságtérképe szerint. Békés tavaly az egyik legboldogabb megye volt, és a felmérés alapján idén 
sem lettek sokkal komorabbak az itt élők: még mindig átlagon felül érzik magukat boldognak a 
Békés megyei emberek .Szűkebb hazánk Hajdú-Bihar mellett Zalával osztozik átlagon felüli 
boldogságszinttel az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja által közzétett elemzés 
szerint. A boldogságtérképről leolvasható, hogy mely régiókban és megyékben milyen mértékben 
tartják boldognak magukat az emberek. 
 
Kelet-Magyarország - 2019.09.18. (7. oldal) 
Generációkon át cipelt, súlyos teher 
Valószínűleg még jó ideig a politikai, társadalmi, s egyre inkább a gazdasági közbeszéd tárgya marad 
az öreg kontinenst régóta sújtó demográfiai krízis – hangsúlyozta dr. Benda József, az ELTE 
szocializációkutatója, a Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztályának elnöke a bő 
egy héttel ezelőtt megrendezett az 57. Közgazdász-vándorgyűlésen Nyíregyházán, ahol külön 
szekció foglalkozott a munkaerőpiaci tendenciák és a demográfiai helyzet időszerű kéréseivel. 
 
Dunaújvárosi Hírlap - 2019.09.18. (4. oldal) 
Beszédesek a pályakövetési eredmények adatai 
Félmillió közelében is lehet a havi bérük a Dunaújvárosi Egyetemen végzett diplomásoknak (...) 
Azonban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen vagy a Pannon Egyetemen végzettek még ennél is többet, akár 450-500 ezer 
forintot is kereshetnek a diplomaszerzés után. 


