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Észak-Magyarország - 2019.10.09. (1. oldal) 
Magyarok a Selyemúton  
Az ELTE Konfuciusz Intézet meghívására a Széchenyi Béla és Stein Aurél munkásságát összefoglaló keleti 
gyűjteményt láthatják az érdeklődők a tárlat keretében egészen november 2-áig. A kiállítás apropója a 
Miskolci Egyetem jogelődjének a városba költözése és a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatok fennállásának 
70. évfordulója. 
 
debreceninap.hu - 2019.10.09. 
A jövőben óvatosabban kell kezelni a vízkészletet 
Magyarország édesvízkészletét a jövőben a jelenleginél “sokkal óvatosabban és nagyobb tartalékolással” kell 
kezelni – mondta Ferencz Orsolya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos főmunkatársa 
kedden az M1 aktuális csatornán. A műsorban elhangzott, hogy az október 15-én Budapesten kezdődő Víz 
Világtalálkozó központi témája a globális vízválság megelőzése lesz. 
 
További megjelenés: 
 

- webradio.hu - 2019.10.08. 
Szakértő: óvatosan kell kezelni a vízkészletet 

- magyarnemzet.hu - 2019.10.08. 
Szakértő: Óvatosan kell kezelni a vízkészletet 

- hirado.hu - 2019.10.08. 
Szakértő: óvatosan kell kezelni a vízkészletet 

- profitline.hu - 2019.10.08. 
Magyarország vízkészletét óvatosan kell kezelni 

- flagmagazin.hu - 2019.10.08. 
Szakértő: Óvatosan kell kezelni a vízkészletet 

- Világgazdaság - 2019.10.10. (14. oldal) 
Vigyáznunk kell a vízkészletre 

- Hajdú-Bihari Napló - 2019.10.10. (8. oldal) 
Óvatosan kell kezelni a vízkészletet 

- Észak-Magyarország - 2019.10.10. (7. oldal) 
Óvatosan kell kezelni a vízkészletet 

- Kelet-Magyarország - 2019.10.10. (7. oldal) 
Óvatosan kell kezelni a vízkészlete 

- infotatabanya.hu - 2019.10.09. 
Óvatosan kell kezelni a vízkészletet 

- infodebrecen.hu - 2019.10.09. 
Óvatosan kell kezelni a vízkészletet 

- infoesztergom.hu - 2019.10.09. 
Óvatosan kell kezelni a vízkészletet 

- KarcFM - Déli News - 2019.10.09. 
Óvatosabban és nagyobb tartalékolással kell kezelni Magyarország édesvízkészletét 

- Napló - 2019.10.11. (5. oldal) 
Bánjunk óvatosan a vízkészlettel 

- hazipatika.com - 2019.10.11. 
"Óvatosan kell kezelni a vízkészletet" 

 
minuszos.hu - 2019.10.09. 
Internetfüggőség nincs, mégis egyre terjed 
Az ELTE Pszichológiai Intézetének kutatása szerint majdnem minden huszadik felnőttnél fennáll a 
kockázata az internetfüggőség kialakulásának — írja az infostart.hu. Király Orsolya, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) Pszichológiai Intézetének egyetemi adjunktusa elmondta, hogy vizsgálataik 
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szerint a felnőtteknél az internetfüggőség 4,5 százalékos, a közösségi média problémás használata 3,9 
százalékos volt, míg az online videojátékok problémás használata pedig egy százalékot tett ki. 
 
eduline.hu - 2019.10.08. 
Itt a HVG 2020-as középiskolai rangsora: újra a dobogó tetején a Fazekas 
A fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 
Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, valamint az V. Kerületi Eötvös József Gimnázium vezeti a HVG 
2020-as középiskolai rangsorát. Csütörtökön jelenik meg a HVG kiadványa az ország száz legjobb 
gimnáziumáról. 
 
További megjelenés: 
 

- hvg.hu - 2019.10.08. 
Itt a HVG 2020-as középiskolai rangsora, újra a Fazekas vezeti 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2019.10.08. 
Elkészült a középiskolák idei rangsora: alaposan átalakult tavalyhoz képest 

- Hvg - 2019.10.10. (4.18. oldal) 
Éltanulók 

 
hir.ma - 2019.10.08. 
Nyílt napot tart az ELTE pénteken 
Nyílt napot tart az ELTE pénteken. Az ELTEfesztre elsősorban pályaválasztás előtt álló középiskolásokat 
várnak - mondta Reiber Gabriella, az egyetem marketingvezetője kedden az M1 aktuális csatornán. 
Elmondta, a nyílt napot az intézmény Múzeum körúti campusán tartják, ahol mintaórákkal, interaktív 
workshopokkal, sportprogramokkal és előadásokkal várják az érdeklődőket. Évente körülbelül 2-3 ezren 
vesznek részt a nyílt napon, és több mint 100 programot szerveznek - tette hozzá Reiber Gabriella. 
 
További megjelenés: 
 

- webradio.hu – 2019.10.08. 
Nyílt napot tart az ELTE pénteken 

- orientpress.hu – 2019.10.08. 
Nyílt napot tart az ELTE 

- profitline.hu – 2019.10.08. 
Nyílt napot tart az ELTE 
 

weborvos.hu - 2019.10.08. 
Világnapon: a fiatalkori öngyilkosságok megelőzéséért 
Minden év október 10.-e a Lelki Egészség Világnapja, hogy felhívják a figyelmet a mentális egészség 
fontosságára. (…) A 2019. évi Világnap alkalmából a Magyar Pszichiátriai Társaság, az ELTE Pedagógiai és 
Pszichológia Karral közös rendezvényen foglalkozik a mentális egészséggel, aminek fókuszában ezúttal a 
fiatalok állnak. 
 
m1 - Ma reggel - 2019.10.08. 
Az ELTE ismét a nemzetközi lista élvonalába került az oktatást tekintve 
A legjobbak között az ELTE. A budapesti egyetem ismét bekerült a nemzetközi bölcsész felsőoktatási 
rangsorba. A legújabb listát amerikai és brit oktatási intézmények vezetik. Az ELTE egyetlen magyar 
egyetemként benne van az első négyszázban, megőrizve ezzel tavalyi pozícióját. És ha már ELTE, néhány 
nap múlva rendezik az ELTEfesztet, erről is szó lesz. (…) 
Megszólalók: Darázs Lénárd általános rektorhelyettes, ELTE,  Reiber Gabriella marketingvezető, ELTE 
(00:10-08:40) 
 
Magyar Nemzet - 2019.10.10. (6. oldal) 
Rá kell kapcsolni a nyelvtanulásra 
Bajban lehetnek egyes szakok indításával az egyetemi és főiskolai tanszékek, ha a felvételizők nem hajtanak 
rá a nyelvtanulásra. Az Oktatási Hivatal felsőoktatási elemzési jelentései szerint ugyanis néhány területen 
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kiugróan magas a nyelvvizsga nélkül jelentkezők aránya. (…) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a 
Károli Gáspár Református Egyetem hallgatóinak például biztosan nem lesz gondja a felvételi szigorítással, 
itt ugyanis 2-3 százalék között mozog a ki nem adott bölcsészdiplomák aránya. 
 
További megjelenés: 
 

- infostart.hu - 2019.10.10.  
Sok diploma ragad be, akár szakok is veszélybe kerülhetnek a nyelvtudás hiánya miatt 

- magyarnemzet.hu - 2019.10.10. 
Rá kell kapcsolni a nyelvtanulásra 

- szakszervezetek.hu - 2019.10.10. 12:02:35 
Sok diploma ragad be, akár szakok is veszélybe kerülhetnek a nyelvtudás hiánya miatt 

- Mandiner - 2019.09.19. (20,21. oldal) 
Nyelvvizsgaszigor: hátravan még a feketeleves? 

 
Új Néplap - 2019.10.10. (6. oldal) 
A harangkutató papra emlékeztek 
A Jász Helytörténeti Kör szeptember utolsó hétvégéjén a térségből származó egykori kutató elődre, Kovács 
Mihály jászfelsőszentgyörgyi plébánosra emlékezett. Az eseményen Ördög János, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem angol-történelem szakos hallgatója előadásában ismertette Kovács Mihály életútját, 
munkásságát. A Jászkiséren született plébános számos településen, így többek között Jászfényszarun és 
Jászfelsőszentgyörgyön is szolgált papként. (...) 
 
További megjelenés: 
 

- szoljon.hu - 2019.10.12. 
A neves harangkutató papra emlékeztek 

 
Krónika - 2019.10.10. (12. oldal) 
Sapientia nevű új baktériumnemzetség 
Eddig ismeretlen baktériumnemzetséget, illetve fajt tenyésztettek ki és azonosítottak a Szent Anna-
krátertóból a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) mikrobiológusai Felföldi Tamás magyarországi mikrobiológus irányításával. Az 
új baktériumnemzetséget Sapientia aquatica néven jegyezték be – közölték szerkesztőségünkkel tegnap a 
kutatók. (…) 
 
További megjelenés: 
 

- foter.ro - 2019.10.09. 
Eddig ismeretlen baci öregbíti a csíki Sapientia hírnevét 

- szekelyhon.ro - 2019.10.09. 
A Sapientia nevet viseli a legújabb baktériumnemzetség 

- Szabadság - 2019.10.11. (9. oldal) 
Sapientia aquatica – a legújabb baktériumnemzetség 

- Székelyhon - 2019.10.10. (8. oldal) 
A Sapientia nevet viseli a legújabb baktériumnemzetség 

 
Krónika - 2019.10.10. (8. oldal) 
Akik testvéreiknek tartják a magyarokat 
(…) Magyarországon három egyetem, a pécsi, a szegedi tudományegyetem és a budapesti ELTE az, ahol 
olyan professzorok tanítanak, akik tudnak hanti vagy manysi nyelven. Például Csepregi Márta (az ELTE 
Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének oktatója – szerk. megj.), aki 
segít nekünk megőrizni a nyelvtudást. Az első nyelvtudományi intézetet a hanti-manysi körzetben Schmidt 
Éva hozta létre, és mai napig működik.(…) 
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További megjelenés: 
 

- kronikaonline.ro - 2019.10.13. 
Akik testvéreiknek tartják a magyarokat: Szigiletov Vitalij, a hanti népcsoport tagja az ősi 
tudásról 

 
bdpst24.hu - 2019.10.09. 
Sárgulnak a széncinegék, de nem az irigységtől – A felmelegedés hatásai a madarak tollazatára 
A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Viselkedésökológiai Csoportja 

együttműködésével lassan négy évtizede folynak ornitológiai kutatások egy erre kijelölt gyertyános-

tölgyesben a Szentendrei Erdészethez tartozó Málnás-hegyen. A hosszú távú együttműködés többek között 

lehetőséget kínál arra is, hogy a kutatók a klímaváltozás olyan hatásait vizsgálhassák, amelyre másként nem 

lenne mód. A vizsgálatok többsége tavasszal és nyáron, vagyis a madarak szaporodási időszakában folyik, 

de célzott vizsgálatokat ősszel és télen is végeznek a rezidens fajokkal, mint amilyen az egyébként gyakori 

fészkelőnek tekinthető széncinege. 

További megjelenés: 

- femina.hu - 2019.10.10. 
Furcsa jelenséget figyeltek meg a Pilisi Parkerdő madarain: a klímaváltozás okozza 

- magyarmezogazdasag.hu - 2019.10.10. 
Sárgulnak a széncinegék, de nem az irigységtől 

- sokszinuvidek.24.hu - 2019.10.10. 
Sárgulnak a széncinegék a klímaváltozástól 

- Bors - 2019.10.12. (18. oldal) 
Melegben sárgább a széncinege 

- borsonline.hu - 2019.10.12. 
Melegben sárgább a széncinege 

- infostart.hu - 2019.10.12. 
Hatalmas felfedezés: az időjárás befolyásolja a cinege színét 
 

jarmuipar.hu – 2019.10.09. 
Továbbra is bízik Magyarországban a Mercedes 
Tovább erősödik Magyarország együttműködése a Daimlerrel és a Bosch-sal – mondta Palkovics László 
innovációs és technológiai miniszter a németországi Stuttgartban, a két vállalat vezetőivel folytatott 
tárgyalásai után. (…) 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. 
 
origo.hu - 2019.10.09. 
Igazi ritkaságokkal és Arany Pálma-díjas filmmel jön a 12. Koreai Filmfesztivál 
Október 25. és 31. között négy városban összesen 25 dél-koreai alkotással várja az érdeklődőket a 12. Koreai 
Filmfesztivál. Az egyhetes fesztiválon a legújabb kasszasikerek mellett Magyarországon hivatalosan nem 
forgalmazott friss filmeket és – a koreai mozi 100. születésnapja alkalmából – nehezen hozzáférhető 
filmtörténeti alapműveket is műsorra tűznek. (...) A filmvetítések előtt Vincze Teréz, az ELTE 
Filmtudomány Tanszékének adjunktusa rövid felvezetőket tart. 
 
teol.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 
(...)Peter Handke az osztrák lelkiismeret egyik írója – mondta el Balogh F. András, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének vezetője azután, hogy kiderült, a 76 
éves Peter Handke kapja a 2019-es irodalmi Nobel-díjat nagyhatású munkásságáért, amely nyelvi(...) 
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További megjelenés: 
 

- Népszava - 2019.10.11. (11. oldal) 
Mágikus realizmus és „hazaellenesség” 

- bama.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- zaol.hu - 2019.10.10.  
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- heol.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- duol.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 
feol.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről 

- baon.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- beol.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- sonline.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- nool.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- veol.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- kemma.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- vaol.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- szoljon.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- szon.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- nepszava.hu - 2019.10.10. 
Irodalmi Nobel-díjak: a képzelet és a „hazaellenes irodalom” diadala  

- boon.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- haon.hu - 2019.10.10. 
Mit kell tudni az irodalmi Nobel-díj kitüntetettjeiről? 

- infostart.hu - 2019.10.10. 
Lengyel író kapja a tavalyi és osztrák az idei irodalmi Nobel-díjat 

- webradio.hu - 2019.10.10. 
Nobel-díj - Balogh F. András: Peter Handke az osztrák lelkiismeret egyik írója 

- erdon.ro – 2019.10.10. 
Balogh F. András: Peter Handke az osztrák lelkiismeret egyik írója 

- gondola.hu – 2019.10.10. 
Balogh F. András: Peter Handke az osztrák lelkiismeret egyik írója 

 
24.hu - 2019.10.10. 
Ezek a leghisztisebb kutyafajták 
(...) Ez is indokolja, hogy kiképzők és egyéb kutyás szakemberek mellett a tudományt is erősen foglalkoztatja 
a mögöttes okok felderítése és a „gyógymód” kidolgozása. Számunkra a téma aktualitását most az ELTE 
Etológia Tanszék kutatóinak friss tanulmánya adja, amelyről Dr. Pongrácz Péter etológussal, a , a tanszék 
docensével beszélgettünk. (…) 
 
atv - START - 2019.10.10. 
Október 11-én rendezik meg az ELTEfesztet 

https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-2067417/
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-3356427/
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-1988274/
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-3049296/
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-3328335/
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-2222316/
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-2256735/
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-1861767/
https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-2861862/
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-3120129/
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-1819308/
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-3313152/
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-1969320/
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-3446991/
https://nepszava.hu/3053161_irodalmi-nobel-dijak-a-kepzelet-es-a-hazaellenes-irodalom-diadala
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-3849294/
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/mit-kell-tudni-az-irodalmi-nobel-dij-kituntetettjeirol-3600366/
https://infostart.hu/kultura/2019/10/10/lengyel-iro-kapja-a-tavalyi-es-osztrak-az-idei-irodalmi-nobel-dijat
https://webradio.hu/hirek/kultura/nobel-dij-balogh-f-andras-peter-handke-az-osztrak-lelkiismeret-egyik-iroja
http://www.erdon.ro/balogh-f-andras-peter-handke-az-osztrak-lelkiismeret-egyik-iroja/4240414
https://gondola.hu/hirek/245154-Balogh_F__Andras__Peter_Handke_az_osztrak_lelkiismeret_egyik.html
https://24.hu/tudomany/2019/10/10/kutya-viselkedes-szeparacio-szorongas-hiszti/
http://www.atv.hu/videok/video-20191010-kozepiskolasokat-var-az-elte-tudnivalok-a-tovabbtanulasrol?fbclid=IwAR2MXvlsKdozFLqrtD1ePkUGUqNuul4TP_HQjCDYjFsMGn_awBM3llIm77s


Megszólalók: Reiber Gabriella marketingvezető, ELTE 
 
Világgazdaság - 2019.10.14. (1,3. oldal) 
Egyre több a külföldi hallgató 
(...)Nagyon sok külföldi tanul az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) is, főként az anglisztika, a 
programtervező informatikus, a pszichológia, a nemzetközi tanulmányok és az alkalmazott közgazdaságtan 
szakra iratkoznak be az ELTE-től kapott válasz szerint. (...) 
 
További megjelenés: 
 

- napi.hu - 2019.10.14. 
Özönlenek a külföldiek a magyar egyetemekre 

- vg.hu - 2019.10.14. 
Egyre nő a külföldi hallgatók száma 

- azenpenzem.hu - 2019.10.14. 
Már minden hatodik egyetemista külföldi 

- infostart.hu - 2019.10.14. 
Rendre több a külföldi hallgató 

- szakszervezetek.hu - 2019.10.14. 
Egyre nő a külföldi hallgatók száma 

 
Vas Népe - 2019.10.14. (8. oldal) 
Éremgyűjtő-jubileum  
Idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Szombathelyi 
Csoportja. Az alkalomra Veres Gábor szobrászművész készített érmet. (...) Dr. Németh István, az ELTE 
szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettese egy olyan érmét adott át, amelyet az oktatási 
intézmény idei, 60. születésnapjára készíttettek, és máshol eddig nem volt látható. (...) 
További megjelenés: 
 

- vaol.hu - 2019.10.14. 
Éremgyűjtő-jubileum Szombathelyen 

 
eletforma.hu - 2019.10.12. 
Ismét magyar kutatók Európa legjobbjai között 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA Kiváló Kutatóhely) 
kutatói is kulcsszerepet kapnak abban a 6 évesre tervezett nemzetközi programban, amelyben osztrák, 
német, amerikai és magyar kutatók dolgoznak együtt. Az Európai Kutatási Tanács (ERC) legrangosabb 
pályázatán, a Synergy Granton 10 millió eurós támogatást nyert projekt célja Kelet-Közép-Európa 
népességtörténetének mélyebb megismerése a Római Birodalom bukása után, a nagy népvándorlások és a 
kora középkori politikai és kulturális változások időszakában. (...) 
 
További megjelenés: 
 

- magyarnemzet.hu - 2019.10.11. 
Nemzetközi projekt indult a régió rómaiak utáni népességének feltérképezésére 

- mta.hu - 2019.10.11. 
Európa a Római Birodalom bukása után – 2019-ben is magyar kutatók a legrangosabb 
európai pályázat nyertesei között 

- webradio.hu - 2019.10.11. 
Nemzetközi projekt indult a régió rómaiak utáni népességének feltérképezésére 

 
m1 - Esély - 2019.10.12.  
Hogyan néz ki az élet az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben? 
Megszólalók:  Schuchné Rumpli Henriette igazgató, ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ozonlenek_a_kulfoldiek_a_magyar_egyetemekre.693268.html
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/egyre-no-a-kulfoldi-hallgatok-szama-2-1806792/
https://www.azenpenzem.hu/cikkek/mar-minden-hatodik-egyetemista-kulfoldi/6242/
https://infostart.hu/belfold/2019/10/14/rendre-tobb-a-kulfoldi-hallgato
https://szakszervezetek.hu/hirek/20084-egyre-no-a-kulfoldi-hallgatok-szama
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eremgyujto-jubileum-szombathelyen-3318351/
https://eletforma.hu/hirek/ismet-magyar-kutatok-europa-legjobbjai-kozott/
https://magyarnemzet.hu/belfold/nemzetkozi-projekt-indult-a-regio-romaiak-utani-nepessegenek-felterkepezesere-7391870/
https://mta.hu/tudomany_hirei/europa-a-romai-birodalom-bukasa-utan-2019-ben-is-magyar-kutatok-a-legrangosabb-europai-palyazat-nyertesei-kozott-110033
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/nemzetkozi-projekt-indult-a-regio-romaiak-utani-nepessegenek-felterkepezesere
https://mediaklikk.hu/video/esely-2019-10-12-i-adas/


 
RTL Klub - Fókusz Plusz - 2019.10.12. 
Milyen furcsa szokásaik vannak az állatoknak?  
Megszólalók: Farkas János tengerbiológus, ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 
 
alon.hu - 2019.10.11. 
Az alvó kutyák agyának működése hasonlít az emberéhez 
Hasznosabb a kutyaagy vizsgálata más modellfajokhoz képest. Az alvó kutyák agyának működése hasonlít 
az emberéhez, ennek feltérképezése fontos lépés ahhoz, hogy az emberi agy öregedési folyamataira 
következtethessenek a kutatók - hangsúlyozza az ELTE MTI-hez eljuttatott közleménye. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóinak új eredménye szerint az 
idősebb kutyák abban hasonlítanak az emberekhez, hogy a lassú alvási orsónak nevezett EEG hullámforma 
ritkább fejtetői elvezetésnél, mint a fiataloknál. (…) 
 
innoportal.hu - 2019.10.11. 
A szennyvízből meghatározható az emberi populációk genetikai összetétele 
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. Az ELTE honlapján olvasható beszámoló szerint a kutatók a 
COMPARE Global Sewage Surveillance Project keretében 2016 óta a világ 60 országából, 79 városból 
gyűjtöttek városi szennyvízmintát, melyből DNS-izolálást követően metagenomikai szekvenálást hajtottak 
végre. (…) 
 
papageno.hu - 2019.10.11. 
A Margó Fesztiválon mutatkozik be Pintér Tibor zeneesztéta első regénye 
(…) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatójának legfőbb kutatási területe a 18. századi zene, nem 
véletlen, hogy A harmónia tébolya című első regénye is ebből a korszakból táplálkozik. Az egykori olasz 
kisvárosban, a mai Koperben élő Marco furcsa ezüst tárgyat talál. Mivel nem tud rájönni a rendeltetésére, a 
történész nyomozni kezd, melynek során sötét történet bontakozik ki előtte. A szálak a 18. századi helyi 
internátusba vezetnek, ahol Domenico, a zenetanár egy csodálatos hangú fiút kezd el tanítani – szól a Prae 
Kiadó gondozásában megjelent könyv ismertetője. 
 
szekelyhon.ro - 2019.10.11. 
A székelyföldi borvízfogyasztási szokásokról végez kutatást a Sapientia EMTE 
A közkedvelt székelyföldi borvízforrások vízminőségének, illetve a borvízforrások környezeti és társadalmi 
szerepének a feltárása a célja a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának legújabb szociológiai kutatásának.(...) 
A dr. Máthé István vezetésével zajló multidiszciplináris kutatásban a Sapientia EMTE több oktatóján és 

diákján kívül részt vesznek a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem illetve 
a Balatoni Limnológiai Intézet egyes oktatói és kutatói is. 
 
További megjelenés: 
 

- uh.ro - 2019.10.14. 
Töltsd ki: mit iszol! 

 
zetapress.hu - 2019.10.11. 
Ezrek az ELTE-n 
Csaknem háromezren töltöttek egy napot az ELTE-n. Több mint hatvan programmal várta a 
továbbtanulásban gondolkodó diákokat pályaválasztó nyílt napján az egyetem. Immár 7. alkalommal 
rendezték meg az ELTEfesztet, melyre idén minden eddiginél többen látogattak el. (…) Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Trefort-kerti Campusán megrendezett esemény megnyitóján dr. Borhy László, az ELTE 
rektora arról beszélt, hogy az ELTE Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő intézménye, mely 
nemcsak a világ egyetemeinek felső öt százalékába tartozik, de hazai szinten is a legszélesebb oktatási 
kínálattal rendelkezik. (…) 
 
 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-plusz-p_7722/fokusz-plusz-2019-10-12-c_12532625
https://www.alon.hu/kitekinto/2019/08/az-alvo-kutyak-agyanak-mukodese-hasonlit-az-emberehez
http://www.innoportal.hu/a-szennyvizbol-meghatarozhato-az-emberi-populaciok-genetikai-osszetetele
https://papageno.hu/featured/2019/10/a-margo-fesztivalon-mutatkozik-be-pinter-tibor-zeneeszteta-elso-regenye/
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekelyfoldi-borvizfogyasztasi-szokasokrol-vegez-kutatast-a-sapientia-emte
https://uh.ro/toltsd-ki-mit-iszol/
http://www.zetapress.hu/belfold/103899


Rádió1 - Hírek 7:00 - 2019.10.11. 
Nyílt napot tart ma az ELTE 
Nyílt napot tart ma az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az ELTEfesztre elsősorban pályaválasztás előtt 
álló középiskolásokat várnak, mondta az egyetem marketingvezetője. A nyílt napot az intézmény Múzeum 
körúti campusán tartják, ahol mintaórákkal, interaktív workshopokkal, sportprogramokkal és előadásokkal 
várják az érdeklődőket. Az ehhez hasonló nyílt napokon évente körülbelül két-háromezren vesznek részt. A 
leendő hallgatók számára több mint százféle programot szerveznek. 
 
keol.hu - 2019.10.15. 
E-learning kurzus nyelvtanároknak és diákoknak a Piárban 
Nyelvtanároknak szóló újabb szakmai délutánra került sor a Piarista Iskolában 2019. október 14-én, hétfőn. 
A program a Piarista Iskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésében valósult meg, a 
"Nyelvtanulással a boldogulásért" (EFOP-3.2.14-17) pályázat keretében. A mostani alkalom előadója Dr. 
Kálmán Csaba, az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének adjunktusa volt, aki két ingyenes e-
learning tananyagot mutatott be a megjelent nyelvtanároknak. 
 
ma.hu - 2019.10.14. 
Olasz elismerést vehetett át Molnár Antal történész 
Premio Roma díjjal tüntették ki Molnár Antal történészt, az MTA BTK Történettudományi Intézetének 
igazgatóját szerdán a Budapesti Olasz Kultúrintézet épületében. (…Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) Bölcsészettudományi Karán végzett latin-történelem szakon, illetve a párizsi Ecole Normale 
Supérieure hallgatója volt. PhD fokozatot a Szegedi Egyetemen szerzett irodalomtudományból 1999-ben, 
illetve a Sorbonne-on történettudományból 2002-ben. Az ELTÉ-n habilitált 2007-ben. (…) 

https://keol.hu/kecskemet-bacs/e-learning-kurzus-nyelvtanaroknak-es-diakoknak-a-piarban
http://www.ma.hu/tudomany/328922/Olasz_elismerest_vehetett_at_Molnar_Antal_tortenesz

