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(2019. október 3-9.) 

 
Magyar Nemzet - 2019.09.30. (16. oldal) 
Közép-Európának kell átírnia a Nyugat berögződéseit 
Lengyelország nem mérete és geopolitikai helyzete, hanem az elmúlt években produkált gazdasági, társdalmi 
fejlődése miatt válhat a keletközép- európai együttműködés vezetőjévé — véli Kiss Gy. Csaba 
művelődéstörténész, az ELTE professzora. A térség együttműködésével elsők között foglalkozó kutató úgy 
véli: Magyarországon a kérdést illetően továbbra is sok hiányosság van, miközben nem sikerül be mutatnunk 
az elért eredményeket. 
 
Vas Népe - 2019.09.30. (12. oldal) 
Telt házat hozott a Kutatók Éjszakája  
Pénteken már negyedszer nyíltak meg az ELTE Savaria Egyetemi Központ kapui. A programokon a Savaria 
Egyetemi Központ oktatói tartottak színes előadásokat. Ezekre hatalmas volt a jelentkezés, a regisztrációhoz 
kötött programokra nagyon hamar beteltek a helyek. 

További megjelenés: 
 

- Vas Népe - 2019.09.28. (16. oldal) 
Kutatók éjszakája Több mint negyven programmal készültek 

- vaol.hu - 2019.09.30. 

Telt házat hozott a Kutatók Éjszakája Szombathelyen 

- sztv.hu - 2019.09.30. 

Kutatók Éjszakája  

 
euroastra.blog.hu - 2019.09.29. 
Spanyol és magyar írónők találkozásai a DIÁLOGOS beszélgetéssorozatban 
DIÁLOGOS: Spanyol-magyar irodalmi találkozások" címmel az ősz folyamán három alkalommal a spanyol 
és a magyar irodalom női sikerszerzői adnak egymásnak találkozót az Uránia Nemzeti Filmszínház 
kávézójában. 
 
eduline.hu - 2019.09.28. 
Különleges fotó: az ELTE egyetemi könyvtára felülről 
Láttátok már az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár legendás olvasótermét? Ebből a szögből még 
biztosan nem. A fotót a Kutatók éjszakáján készítették, méghozzá egészen különleges szögből - a nagy 
olvasóterem felülről. A képet az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Facebook-oldalán tették közzé. 
 
lokal.hu - 2019.09.28 
Tovább erősödik az együttműködés a Daimlerrel és a Bosch-sal 
(…) A Magyarországon csaknem 15 ezer embert foglalkoztató Bosch-sal a mesterséges intelligencia és a 
kvantummechanika területén is elmélyül az együttműködés, az egyik legjelentősebb baden-württembergi 
felsőoktatási intézmény, a Tübingeni Egyetem (Eberhard Karls Universität Tübingen), valamint a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
bevonásával. 
 
További megjelenés: 
 

- autopro.hu – 2019.09.27. 
A Bosch és a Daimler vezetőivel tárgyalt Palkovics László 

- kormany.hu - 2019.09.27. 
Tovább erősödik az együttműködés a Daimlerrel és a Bosch-sal 

- origo.hu - 2019.09.27. 
Tévhit, hogy a Mercedes már nem bízik Magyarországban 

- hiros.hu - 2019.09.27. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/telt-hazat-hozott-a-kutatok-ejszakaja-szombathelyen-3290885/
http://www.sztv.hu/hirado/hirado---2019-szeptember-30
https://euroastra.blog.hu/2019/09/29/jozsef_lantai_mellekletekszept_24_k_22_12_7_oraval_ezelott_cimzett_en_udv_lj_spanyol_es_magyar_irono?token=bab678f8f6c53f97177eecea6ceab2dd
http://eduline.hu/campus_life/20190928_kulonleges_foto_az_ELTE_egyetemi_konyvtararol
https://www.lokal.hu/2019-09-tovabb-erosodik-az-egyuttmukodes-a-daimlerrel-es-a-bosch-sal/
https://autopro.hu/szolgaltatok/A-Bosch-es-a-Daimler-vezetoivel-targyalt-Palkovics-Laszlo/31853/
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/tovabb-erosodik-az-egyuttmukodes-a-daimlerrel-es-a-bosch-sal
https://www.origo.hu/gazdasag/20190927-tevhit-hogy-a-daimler-mar-nem-bizik-magyarorszagban.html
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/a-miniszter-megerositette-a-daimler-folytatja-beruhazasat-kecskemeten


A miniszter megerősítette: a Daimler folytatja beruházását Kecskeméten 

- InfoRádió - Déli Hírek - 2019.09.27. 
Erősebb egy együttműködésre törekszik a Daimlerrel és a Bosch-sal a magyar kormány,m 
mondta Palkovics László 

- Katolikus Rádió - 2019.09.27. 
Tovább erősödik Magyarország együttműködése a Daimlerrel és a Bosch-sal 

 
magyarkurir.hu - 2019.09.28. 
Barokk örökség a Belvárosban – Felújítják a 250 éves Egyetemi templomot 
Felújítják a Budapest belvárosában álló Kisboldogasszony-templomot, amelyet közkeletű nevén egyszerűen 
csak Egyetemi templomként ismerünk. (…) A Központi Szeminárium épületének történetével kapcsolatban 
érdekes információ lehet még, hogy mivel az épület a kerten át össze van kötve az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának épületével, így 1956-ban, amikor a környéket már 
lezárták a szovjetek, kulcsfontosságú szerepet töltött be a hallgatók kimenekítésében. 
 
szeretlekmagyarorszag.hu - 2019.09.27. 
Klímapara – hogyan éljük túl, hogy lehet, hogy nem éljük túl? 
A klímaszorongásról Hartmann Johanna, biológus, a Fridays For Future Magyarország szervezője, Döbrösi 
Laura, színésznő és a Zengető fesztivál egyik szervezője, Sipos Katalin a WWF Magyarország igazgatója, 
Nagy Réka, szerkesztő-újságíró, az Ökoanyu blog szerzője, és Dr. Kőváry Zoltán, klinikai szakpszichológus, 
az ELTE egyetemi docense beszélgettek. 
 
infostart.hu - 2019.09.27.  
Magyarics Tamás: egy kemény brexit után Európa-szerte felerősödhetnek a szeparatista hangok 
Kemény brexit esetén újra felerősödhetnek az egyesült Írországért harcoló hangok, és ismét zavargások 
törhetnek ki Észak-Írországban – mutatott rá az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás 
külpolitikai szakértő. A műsorban szó esett a Donald Trump amerikai elnök elleni úgynevezett 
impeachmentről, azaz a közjogi felelősségre vonási eljárásról is. 
 
További megjelenés: 
 

- InfoRádió - Aréna - 2019.09.27. 
Az elnök felelősségre vonását kezdeményezik az Egyesült Államokban a demokraták, mert 
állítólag az ukrán elnöktől kért szívességet Joe Biden ellen 
Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára 

 
Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2019.09.27. 
Egy állóképességet vizsgáló laborral bővült Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központ 
Sporttudományi Intézete 
Megszólalók: Nagyváradi Katalin, egyetemi adjunktus, ELTE Savaria Egyetemi Központ,  Polgár Tibor, 
egyetemi docens, ELTE Savaria Egyetemi Központ Sporttudományi Intézete 
 
Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2019.09.27. 
Mit lehet tudni a Kutatók Éjszakájáról?  
Megszólaló: Öveges Enikő, tanszékvezető, ELTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék 
 
mandiner.hu - 2019.09.27. 
Mit akartak a népi írók? – Az Eötvös Collegiumtól Lakitelekig 
Az múlt héten, a „Szabadon szolgál a szellem” előadássorozat keretein belül kerekasztal-beszélgetést 

tartottak „Értelmiség – rendszerváltás – Eötvös Collegium” címmel az Eötvös József Collegiumban. Az 

eseményen a rendszerváltásra emlékeztek egykori résztvevőkkel, hajdani Eötvös-kollégistákkal. A 

kerekasztal-beszélgetés résztvevői Gergely András történész, diplomata, egyetemi tanár, Kiss Gy. Csaba 

irodalomtörténész, az MDF egyik alapítója, Salamon Konrád történész és Szijártó István, az Eötvös 

Collegium egykori igazgatója voltak; az estet pedig M. Kiss Sándor történész moderálta. 

 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/barokk-orokseg-belvarosban-felujitjak-250-eves-egyetemi-templomot
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/klimapara-hogyan-eljuk-tul-hogy-lehet-hogy-nem-eljuk-tul/
https://infostart.hu/kulfold/2019/09/30/magyarics-tamas-egy-kemeny-brexit-utan-europa-szerte-felerosodhetnek-a-szeparatista-hangok
https://infostart.hu/arena/2019/09/27/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem-tanara
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-27_06-00-00&enddate=2019-09-27_09-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-27_06-00-00&enddate=2019-09-27_09-10-00&ch=mr1
https://mandiner.hu/cikk/20190925_az_eotvos_collegium_szellemi_hatteret_biztositott_a_rendszervaltasnak_kesz


Vas Népe - 2019.10.01. (1,5. oldal) 

Jubiláló felsőoktatás A szombathelyi egyetem befektetési lehetőség és erőforrás  

Évkezdésről, 60 éves jubileumról, az egyetem jelentőségéről, lépéshátrányról mesélt dr. Németh István, az 

ELTE Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese. Szerinte sokan magától értetődőnek veszik, hogy 

felsőoktatás van a városban. 

 

vaol.hu - 2019.09.30. 

Megéri befektetni a szombathelyi egyetembe 

Évkezdésről, 60 éves jubileumról, az egyetem jelentőségéről, lépéshátrányról mesélt dr. Németh István, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese. 

 

index.hu – 2019.10.01. 

Szennyvízben kutatták magyarok a városlakók genetikai összetételét 

Egy nemzetközi kutatás során szokatlan mintákból, a városi szennyvízminták DNS szekvenálásával 

határozták meg a gyűjtési területen élő lakosság összetételét az ELTE Természettudományi Kar Komplex 

Rendszerek Fizikája Tanszék kutatói. 

 

További megjelenés: 

 

- debreceninap.hu - 2019.10.02. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét  

- flagmagazin.hu - 2019.10.02. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

- ma.hu - 2019.10.02. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

- origo.hu - 2019.10.01. 

Érzékeny információkat árul el rólunk a szennyvíz 

- mult-kor.hu – 2019.10.01. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

- magyarnemzet.hu – 2019.10.01. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

- atv.hu – 2019.10.01. 

Elképesztő: Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai 

összetételét 

- dehir.hu – 2019.10.01. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

- frissmedia.hu – 2019.10.01. 

Szennyvízből genetikai térkép - új magyar kutatás 

- szeretlekmagyarorszag.hu – 2019.10.01. 

Bebizonyították magyar kutatók, amit mások lehetetlennek tartottak 

- ma.hu - 2019.10.01. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

- hir.ma - 2019.10.01. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

webradio.hu – 2019.10.01. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

- videk.ma – 2019.10.01. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

- vaol.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- feol.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megeri-befektetni-a-szombathelyi-egyetembe-3292668/
https://index.hu/techtud/2019/10/01/szennyvizben_kutattak_magyarok_a_varoslakok_genetikai_osszetetelet/
https://www.debreceninap.hu/orszag/2019/10/02/szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet/
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet
http://www.ma.hu/tudomany/335377/Szennyvizbol_hataroztak_meg_magyar_kutatok_az_emberi_populaciok_genetikai_osszetetelet?place=srss
https://www.origo.hu/tudomany/20191001-szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet.html
https://mult-kor.hu/szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-sszetetelet-20191001
https://magyarnemzet.hu/belfold/szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet-7356671/
http://www.atv.hu/belfold/20191001-elkepeszto-szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet
http://www.dehir.hu/belfold/szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet/2019/10/01/
https://frissmedia.hu/hir/szennyvizbol-genetikai-terkep-uj-magyar-kutatas/12407
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/bebizonyitottak-magyar-kutatok-amit-masok-lehetetlennek-tartottak/
http://www.ma.hu/tudomany/335357/Szennyvizbol_hataroztak_meg_magyar_kutatok_az_emberi_populaciok_genetikai_osszetetelet?place=srss
https://hir.ma/tudomany/szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet/751031
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet
http://videk.ma/2019/10/tudomany-szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet/
https://www.vaol.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-3297225/
https://www.feol.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-3312696/


- veol.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- szoljon.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- baon.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- zaol.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- heol.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- kemma.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- teol.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- sonline.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- duol.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- bama.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- beol.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- szon.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- nool.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- boon.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- haon.hu - 2019.10.02. 

Magyar kutatók bebizonyították, amit mások lehetetlennek tartottak 

- Színes Ász - 2019.10.04. (13. oldal) 

Olvasni lehet a szennyvízből 

- kadarka.net - 2019.10.05 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

- vital.hu - 2019.10.04. 

Szennyvízből határozták meg magyar kutatók az emberi populációk genetikai összetételét 

 

eduline.hu - 2019.10.01. 

Programajánló: a héten indult az idei Országos Könyvtári Napok programsorozata 

Fővárosi Szabó Ervin Központi könyvtárában például lesz mesedélután és több előadás is az idei könyvtári 

napok témájával, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. Az ELTE Egyetemi Könyvtárában és 

Levéltárában pedig kvízjátékkal, könyvbemutatóval, tárlatvezetéssel várja többek között a felnőtteket és(...) 

 

sonline.hu - 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

(…) Kósa Éva, az ELTE egyetemi tanára arról beszélt, mit tehetnek a szülők a gyermekek biztonságos 

médiahasználatáért. Azt mondta, a tiltás helyett a helyes és jó médiahasználatra, a médiaértésre nevelés a 

fontos. Azt is elmondta, kutatásaik alapján szülők és gyerekek keveset használják közösen a médiát, kevés a 

közös médiaélmény. Fontos lenne, hogy a szülők orientáló, segítő szerepet töltsenek be a gyermekek 

médiahasználatában. 

 

További megjelenés: 

https://www.veol.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-3107397/
https://www.szoljon.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-1954125/
https://www.baon.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-2203578/
https://www.zaol.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-3339849/
https://www.heol.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-1974048/
https://www.kemma.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-1805613/
https://www.sonline.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-1846857/
https://www.sonline.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-1846857/
https://www.duol.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-3036921/
https://www.bama.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-2054922/
https://www.beol.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-2237241/
https://szon.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-3430686/
https://www.nool.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-2850753/
https://boon.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-3834216/
https://haon.hu/egyperces/magyar-kutatok-bebizonyitottak-amit-masok-lehetetlennek-tartottak-3583350/
https://kadarka.net/cikkek-kat/szennyvizbol-hataroztak-meg-magyar-kutatok-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetelet
http://www.vital.hu/szennyviz_genetika
http://eduline.hu/campus_life/20191001_konyvtarhet
https://www.sonline.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-1844535/


 

- bama.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- duol.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- veol.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- teol.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- baon.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- heol.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- beol.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- feol.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- kemma.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- vaol.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- szoljon.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- zaol.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- szon.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- dehir.hu – 2019.10.01. 

Már tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- haon.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- hirado.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- infotatabanya.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- infodebrecen.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- infoesztergom.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- webradio.hu – 2019.10.01. 

Gyermekmentő szolgálat: tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- boon.hu – 2019.10.01. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- hir.ma – 2019.10.01. 

Gyermekmentő szolgálat: tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

- pecsma.hu – 2019.10.01. 

Fókuszban a gyerekek biztonságos internetezése 

- vital.hu - 2019.10.02. 

Tízéves a biztonságos internetezést segítő program 

 

 

https://www.bama.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-2052378/
https://www.duol.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-3034047/
https://www.veol.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-3104163/
https://www.teol.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-1907358/
https://www.baon.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-2200425/
https://www.heol.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-1971318/
https://www.beol.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-2234193/
https://www.feol.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-3309915/
https://www.kemma.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-1803000/
https://www.vaol.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-3294084/
https://www.szoljon.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-1951317/
https://www.zaol.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-3335910/
https://szon.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-3427680/
http://www.dehir.hu/belfold/mar-tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program/2019/10/01/
https://haon.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-3580047/
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/10/01/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-2019-10-01-150511
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-2019-10-01-150511
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-2019-10-01-150511
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/gyermekmento-szolgalat-tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program
https://boon.hu/digitalia/tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program-3830964/
https://hir.ma/internet-2/gyermekmento-szolgalat-tizeves-a-biztonsagos-internetezest-segito-program/751012
https://www.pecsma.hu/pecsma-junior/fokuszban-a-gyerekek-biztonsagos-internetezese/
http://www.vital.hu/biztonsagos_internetezes


Józsefváros - 2019.09.25. (12. oldal) 

Füvészkerti fügenap 

Ötödik alkalommal tartottak Fügenapot az ELTE Füvészkertben, a Horvát Köztársaság Magyarországi 

Nagykövetségének fővédnökségével. Az egésznapos programsorozat résztvevői a fügetermesztéssel 

kapcsolatos előadásokat hallhattak, fügét és belőle készült finomságokat kóstolhattak, sőt, a botanikus kert 

vezetője, Orlóci László vezetésével a fügeligetben is tehettek egy kellemes sétát. 

 

vaol.hu - 2019.10.03. 

Szombathely dicső korszakát mutatja be a Savaria Múzeum 

A Savaria Múzeumban a KÉP–TÉR sorozat harmadik tárlata Aranykor címmel már látogatható. (…) Dr. 

Katona Attila, az ELTE SEK tanszékvezető egyetemi docense megnyitó beszédében hangsúlyozta, a tárlat 

a város első aranykorát mutatja be, a második a hatvanas években kezdődött. Bár ezt a kifejezést az utókor 

aggatja különböző időszakokra, véleménye szerint Szombathely most éli a harmadik aranykorát. 

 

Hamu és gyémánt - 2019.10.04. (4,104,105,106,107,108,109,110,111. oldal) 

A kutyák és a megugrott evolúció 

(...) Az utóbbi években egymás után járták be a tudományos világot az ELTE Etológiai Tanszékének 

felfedezései a kutyákkal kapcsolatban. „A kutya eredetéről sokat vitatkoznak. Nekem ebben szélsőséges 

nézeteim vannak” – meséli dr. Csányi Vilmos etológus, biológus, egyetemi tanár, az ELTE Etológia 

Tanszékének alapítója. 

 

hirado.hu - 2019.10.03. 

Az ELTE ismét a Times Higher Education bölcsészettudományi rangsorában 

(...) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) továbbra is egyetlen magyar egyetemként szerepel a brit 

Times Higher Education 2020-as bölcsészettudományi felsőoktatási rangsorában. 

 

További megjelenések: 

 

- hirtv.hu – 2019.10.03. 

Az ELTE ismét a Times Higher Education bölcsészettudományi rangsorában 

- eduline.hu -2019.10.03. 

Friss egyetemi rangsor: újra a legjobbak között az ELTE a bölcsészettudományokban 

- magyarnemzet.hu - 2019.10.03. 

Az ELTE ismét a Times Higher Education bölcsészettudományi rangsorába került 

- webradio.hu - 2019.10.03. 

Az ELTE ismét a Times Higher Education bölcsészettudományi rangsorában 

- mandiner.hu - 2019.10.03. 

Az ELTE az egyetlen magyar egyetem a Times Higher Education bölcsészettudományi 

rangsorában  

- zetapress.hu - 2019.10.03. 

Sikeres az ELTE 

- propeller.hu - 2019.10.03. 17:39:00 

Egy listában az ELTE a Stanforddal és a Cambridge-dzsel 

- alon.hu - 2019.10.04. 

Új egyetemi rangsor: az ELTE ismét a legjobbak között 

- nlc.hu - 2019.10.04. 

A legjobbak közé került az ELTE Bölcsészkara 

 

novekedes.hu - 2019.10.07. 

Korszakalkotó kutatások az ELTE laboratóriumaiban 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól 1,7 milliárd forint támogatást kapott az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem. A tavaly indult Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programmal együtt, így már 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szombathely-dicso-korszakat-mutatja-be-a-savaria-muzeum-3296514/
https://hirado.hu/belfold/cikk/2019/10/03/az-elte-ismet-a-times-higher-education-bolcseszettudomanyi-rangsoraban
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/az-elte-ismet-a-times-higher-education-bolcseszettudomanyi-rangsoraban-2488285
http://eduline.hu/felsooktatas/20191003_ELTE_THE_rangsor
https://magyarnemzet.hu/belfold/az-elte-ismet-a-times-higher-education-bolcseszettudomanyi-rangsoraban-7365533/
https://webradio.hu/hirek/belfold/az-elte-ismet-a-times-higher-education-bolcseszettudomanyi-rangsoraban
https://mandiner.hu/cikk/20191003_az_elte_az_egyetlen_magyar_egyetem_a_times_higher_education_bolcseszettudomanyi_rangsoraban
http://www.zetapress.hu/belfold/103686
http://propeller.hu/itthon/3462610-egy-listaban-elte-stanforddal-cambridge-dzsel
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2019/10/uj-egyetemi-bolcseszettudomanyi-rangsor-az-elte-ismet-a-legjobbak-kozott-
https://nlc.hu/ezvan/20191004/elte-btk-egyetemi-rangsor/
https://novekedes.hu/interju/korszakalkoto-kutatasok-az-elte-laboratoriumaiban


évi 3,7 milliárd forint áll az ELTE rendelkezésére, hogy tovább fejlessze kutatásait – mondta lapunknak az 

egyetem rektora. Borhy László úgy véli, hogy hamarosan igen jelentős eredményeket érhetnek el, mind az 

élelmiszer, mind a gyógyszeripar, illetve az informatika területén. 

 

infostart.hu - 2019.10.06. 

Még mindig nem veszik elég komolyan az internetfüggőséget 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének kutatásából kiderült: majdnem minden 

huszadik felnőttnél fennáll a kockázata az internetfüggőség kialakulásának. Király Orsolya, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének egyetemi adjunktusa részletesen ismertette az intézet 

kutatását. Elmondta: a teljes népességet vizsgálták, 18 és 64 éves kor között. Nagyon sok eredmény viszont 

kifejezetten a 18-34 éves korosztályra lett bemutatva. 

 

További megjelenés: 

 

- napi.hu - 2019.10.06. 

Észrevétlenül rombol az új kór 

 

Népszava melléklet - 2019.10.05. (I,II,III. oldal) 

Egy díj mind fölött 

(…) A kémia az egyik legdinamikusabban fejlődő tudományág, és – hasonlóan a fizikához – itt is a 

határterületeken végzett kutatások a legizgalmasabbak – mondja Perczel András akadémikus, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Kara Szerves Kémiai Tanszékének vezetője. 

Olyanokról lehet szó, mint az orvostudományban és általában a gyógyításban használt szerves kis- és 

nagymolekulák, makromolekulák és polimerek egyes csoportjainak a fejlesztése, a hagyományosan a fizika 

„hatáskörébe” tartozó szupravezetők tulajdonságainak módosítása, vagy a csillagászattal határos asztrokémia 

legújabb eredményei. (…) 

 

További megjelenés: 

 

- nepszava.hu - 2019.10.05. 

Egy díj mind fölött 

 

m1 - Esély - 2019.10.05. 

Doktori címet kapott Jancsó Tamás, aki 2011-ben került kerekesszékbe 

Megszólalók: Gölöncsér Dániel Márk szakmai vezető, ELTE-BEAC Erőnlét és Fitnesz Szakosztály 

 

beol.hu - 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

Az idei Kutatók Éjszakáján a mongol civilizáció került a középpontba az ELTE BTK-n rendezett 

előadásokon. (…) Birtalan Ágnes, a Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék oktatója Temüdzsin, a későbbi 

Dzsingisz nagykán és fősámánjának a nagyközönség számára kevéssé ismert rivalizálásáról beszélt. 

 

További megjelenés: 

 

- bama.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- heol.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- feol.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- kemma.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

https://infostart.hu/tudomany/2019/10/06/meg-mindig-nem-veszik-eleg-komolyan-az-internetfuggoseget
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/internet-fuggoseg-kozossegi-media.692799.html
https://mediaklikk.hu/video/esely-2019-10-05-i-adas/
https://www.beol.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-2242017/
https://www.bama.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-2057907/
https://www.heol.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-1977735/
https://www.feol.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-3316404/
https://www.kemma.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-1809009/


- teol.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- veol.hu – 2019.10.04 

Így éltek a tatárok 

- zaol.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- vaol.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- baon.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- sonline.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- duol.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- szoljon.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- szon.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- kisalfold.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- delmagyar.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- haon.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

- mandiner.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok – időutazás a kánok birodalmába 

- boon.hu – 2019.10.04. 

Így éltek a tatárok 

 

eduline.hu - 2019.10.04. 

Ezek a legkülönlegesebb képzések? Szakok, amelyeket nem mindenki ismer 

(...) Az autonómrendszer-informatikus mesterképzés neve önmagában elsőre talán nem sejteti egyértelműen, 

de az ezt a szakot végző diplomások olyan szoftverfejlesztők lesznek, akik átfogóan és naprakészen ismerik 

és értik a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás szakterületét, mint például a kognitív robotikai 

rendszerek területét is. Ilyen szakon az országban jelenleg csak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

lehet tanulni. (…) 

 

Várnegyed - 2019.09.26. (21. oldal) 

Magyar-japán emlékév 

(...) A magyar-japán emlékekről tart előadást a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület. Előadó: Dr. Vihar 

Judit, a Magyar-Japán Baráti Társaság elnöke. Ő emlékezik Hani Kyokóra, aki az 1960-as években 

Magyarországon élt, és műfordítóként dolgozott. Japánban megalapította a ma is működő Kodály Intézetet. 

Az előadáson közreműködik: Kiss Sándor, dDr. Umemura Yuko, az ELTE BTK Japán tanszékének 

vezetője és Haraguchi Shoji japán karmester és énekművész.  

 

Várpalotai Hírek - 2019.04.12. (10. oldal) 

Rendhagyó órán a nyelvrokonságról 

Nyelvrokonaink címmel tartott rendhagyó magyarórát a Vásárhelyi András Tagiskolában F. Gulyás Nikolett, 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Finnugor Tanszékének munkatársa a közelmúltban. A tagintézmény 

igénye és az ELTE Finnugor Tanszékének futó projektje találkozása nyomán hallhattak érdekfeszítő 

újdonságokat nemcsak a nyelvrokonságról, de a nyelvcsaládhoz tartozó népek mai életéről is az előadáson 

két csoportban részt vevő tanulók. (…) 

https://www.teol.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-1914060/
https://www.veol.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-3110670/
https://www.zaol.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-3343998/
https://www.vaol.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-3300804/
https://www.baon.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-2207214/
https://www.sonline.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-1850451/
https://www.duol.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-3039687/
https://www.szoljon.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-1957920/
https://szon.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-3435435/
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-6445926/?utm_source=rssfeed
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-4629363/?utm_source=rssfeed
https://haon.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-3587376/
https://mandiner.hu/cikk/20191004_tatarok
https://boon.hu/eletstilus/igy-eltek-a-tatarok-3838464/
http://eduline.hu/campus_life/20191003_x_dolog_amirol_nem_biztos_hogy_tudtad_hogy_lehet_iskolaban_egyetemen_is_tanulni


 

artnews.hu - 2019.10.08. 

Eötvös Loránd-emlékév 2019 ősz-tél 

A 2019. évi Eötvös Loránd-emlékév (www.eotvos100.hu) az ITM (NKFIH), EMMI, NKA támogatásával, 

sok-sok szervezet és intézmény áldozatos közreműködésével, az Eötvös 100 koordinációs testület 

összehangoló munkájával zajlik. (25 feladat – NKFI Alapból megvalósuló projektként – az MTA Könyvtár 

és Információs Központ szervezésében teljesül.) Ebben az összefoglalóban az Eötvös-emlékév eseménydús 

szeptemberi hónapjáról, valamint az októberre, novemberre és decemberre tervezett programjáról adunk 

tájékoztatást. (…) 

 

urvilag.hu - 2019.10.08.  

Űrvilág.hu - Űrakadémia fesztivál 2019 

Öt nap Földünkről, műholdtávlatból – augusztus elején zajlott a MANT Űrakadémia. (…) Dr. Kern Anikó, 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Űrkutató csoportjának tudományos munkatársa a 

meteorológiai vizsgálatokról adott részletes beszámolót, majd Hargitai Péter, a Geoadat Kft. munkatársa 

megvilágított néhány, a földmegfigyelés velejárójaként felmerülő big data kérdést és potenciális 

megoldásukat. 

 

vaskarika.hu - 2019.10.08. 

Vaskarika - Mi lettem, hogy nagy lettem? - A művészlét, végzettség perspektívái az ELTE SEK-en 

Immár hagyománnyá vált, hogy az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszéke ősszel egy kétnapos 

programmal örvendezteti meg hallgatóit és a helyi középiskolásokat. A mostani program ráadásul nemcsak 

a jelenlegi és leendő hallgatóknak szól, hanem a korábban már végzetteknek, ugyanis ők lesznek a program 

fókuszában, és nem utolsó sorban a szülőknek, akik aggódnak, ha gyermekük művészeti pályában 

gondolkodik. (…) 

 

kamaraonline.hu - 2019.10.07 

Láthatóvá tették az egyetemi innovációt 

Az ELTE Innovációs Központja tizenkettedik alkalommal szervezte meg Újbuda Önkormányzatával és a 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben az ELTE-Újbuda Innováció Nap 

konferenciát és startup-kiállítást. A rendezvény célja az egyetemen keletkezett tudás ipari és társadalmi 

hasznosításának ösztönzése, az egyetemen dolgozó oktató-kutatók és a hallgatók vállalati szférával való 

kapcsolatainak erősítése, kiterjesztése, valamint az aktuális innovációt érintő finanszírozási lehetőségek 

megismertetése. (…) 
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Milyen előnyökkel jár, ha a gyermekek már óvodás korban elkezdenek nyelvet tanulni? 

Megszólalók: Trentiné Benkő Éva, az ELTE tanszékvezetője és Albert Ágnes, az ELTE egyetemi 
adjunktusa 
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