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bdpst24.hu - 2019.11.19. 

Less be velünk november 23-án és 24-én az univerzum rejtélyes világába! 

Idén is lenyűgöző előadásokkal, valamint az Utazó Planetárium fantasztikus képi világával 

várja vendégeit az AsiaCenter Kozmosz Kalauz november 18-24-ig. (…) A programban 

változatos témájú, érthető nyelvezetű planetáriumi műsorok szerepelnek, amelyek 

középpontjában a Naprendszer, a Hold, a Nap, a maja csillagászat és az emberiség kozmikus 

eredete áll. Akit pedig teljesen elvarázsolt a tudomány, annak november 23-án, szombaton 

érdemes ellátogatni Kis-Tóh Ágnes, az ELTE doktoranduszának fizikai előadásaira is. 

https://bdpst24.hu/2019/11/19/less-be-velunk-november-23-an-es-24-en-az-univerzum-

rejtelyes-vilagaba/ 

 

eduline.hu - 2019.11.19. 

Friss világrangsor: négy magyar egyetem orvosi képzései a legjobbak között 

(...) A bölcsészettudományi rangsorba Magyarországról az ELTE, a gazdasági és üzleti 

rangsorba pedig a Corvinus került be. Az informatikai listában és a műszaki képzések 

rangsorában két-két magyar intézmény szerepel. A társadalomtudomány területén is jól 

teljesítettek a magyar egyetemek: a Corvinus, az ELTE, a BME és a Debreceni Egyetem is 

bekerült a legjobbak közé. Az egyetemek nyújtotta oktatási és tanulási lehetőségeket, illetve az 

egyetemi légkört pontozó részrangsorban négy magyar intézmény kapott helyet. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191119_Friss_vilagrangsor_negy_magyar_egyetem_orvosi_k

epzesei_a_legjobbak_kozott 

 

Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2019.11.19. 

Pályaorientációs tudományfesztivált rendeztek ma a Csodák Palotájában 

Megszólaló: Raffai Péter, az ELTE Fizikai Intézetének asztrofizikusa 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-20_16-00-00&enddate=2019-11-

20_17-40-00&ch=mr1 

 

M5 - Kulturális híradó - 2019.11.19. 

Mohayné Katanics Mária idén lenne kilencvenéves, ebből az alkalomból javított és 

bővített változatban újra kiadják könyvét 

Megszólaló: Mindszenty Zsuzsanna, az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet volt 

docense 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-11-19-i-adas/# 

 

Hvg - 2019.11.21. (40,41. oldal) 

Egy helyben lefelé 

A globális felsőoktatási rangsorokban a magyar intézmények egymáshoz viszonyított helyzete 

nem változott. A régiós egyetemekhez viszonyítva a magyar pozíciók enyhe romlása a jellemző. 

(...) A döntő mértékben a publikációs teljesítményeket és a legmagasabb tudományos 
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elismeréseket figyelembe vevő ARWU-ranking („sanghaji rangsor”) az ELTE-t az 501–600-as 

csoportba sorolja, ami a magyar intézmények közül a legjobb helyezés. 

 

Hvg - 2019.11.21. (38,39. oldal) 

Túlkínálat 

Bőven van még hely az egyetemeken, bár a keresztféléves eljárásban leginkább a 

diplomásoknak van esélyük a továbbtanulásra, hiszen ott túlnyomó részben mesterképzéseket 

hirdetnek meg. (...) Csak az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (ELTE) bejuthatna akár 23 

ezer hallgató, a BME több mint 15 ezer, a Szegedi Tudományegyetem mintegy 14 ezer fiatalt 

tudna fogadni, és több mint tízezer hely áll rendelkezésre Győrben és Pécsett is. 

 

vaol.hu - 2019.11.21. 

A Savaria Műszaki Intézet oktatói nemzetközi konferenciákon mutatták be 

eredményeiket 

Az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézetének oktatói nemzetközi porondon is 

bemutathatták kutatásaikat a közelmúltban az olaszországi Vicenzában. A reneszánszkori 

település a múltját tekintve arról híres, hogy belvárosa és Palladio-villái a világörökség listájára 

kerültek, a jelenkorban pedig a világ minden tájáról hívja oda a tudományos élet szakembereit. 

 

További megjelenés: 

 

- Vas Népe - 2019.11.21. (12. oldal) 

Újdonságok terepe  

 

eduline.hu - 2019.11.20. 

Újabb világrangsorban tarolnak a magyar egyetemek 

Hat magyar egyetem került be a Times Higher Education 2020-as élettudományi képzéseket 

rangsoroló listájába: az ELTE, a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi 

Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Szent István Egyetem is a legjobbak 

között van. Újabb tudományterületi rangsort tett közzé november 19-én a londoni székhelyű 

Times Higher Education (THE): az élettudományi listában 821 intézmény biológiai, 

állatorvostudományi, agrártudományi és erdészeti, illetve sporttudományi képzéseit 

rangsorolták. A magyar intézmények közül a legjobb eredményt az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem érte el: mindkettő a 301-400. helyen végzett. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191120_THE_rangsor_elettudomanyok 

 

eduline.hu - 2019.11.20.  

Friss világrangsor: öt magyar egyetem került fel a legújabb listára 

(…) 1054 egyetem került be a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) november 19-

én nyilvánosságra hozott újabb tudományterületi rangsorába. A listában kémiai, fizikai, 

csillagászati, föld- és tengeri tudományi, matematikai és statisztikai képzéseket nyújtó 

intézmények szerepelnek. A magyar egyetemek közül a legjobb eredményt az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem érte el: a 401-500. helyen végzett. Az ELTE ezzel javított a helyezésén, 

tavaly ugyanis az 501-600. helyet sikerült megszereznie. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191120_THE_rangsor_elettudomanyok


http://eduline.hu/felsooktatas/20191120_THE_rangsor_fizikai_tudomanyok 

 

os.mti.hu - 2019.11.20.  

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának közleménye 

Az egyetemi bajnokságok történetében először rendez csörgőlabda országos döntőt az ELTE és 

a BEAC. A torna célja, hogy lehetőséget adjon az integrált sportolásra, a látássérült 

hallgatótársakkal történő azonosulásra, népszerűsítse a csörgőlabda sportágat, illetve elősegítse 

a felsőoktatási parasport fejlődését. Az ELTE Inkluzív Sportnapok csörgőlabda kupáiból 

kinövő országos bajnokság - a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Egyetemi-Főiskolai 

Sportszövetség, a Magyar Kézilabda Szövetség, a HÖOK, a Nemzeti Sportközpontok, az ELTE 

és a BEAC együttműködésével - a Tüskecsarnok egyetemi tornatermében kerül megrendezésre. 

 

portfolio.hu - 2019.11.20. 

Pszichológiai szemmel néztük meg, milyen a jó iroda 

Ma már nem kérdés, hogy az iroda, mint rendszer paradigmaváltás alatt áll. Az utóbbi időben 

egyre inkább előkerülnek a munkavállalói igények és egyre többször, egyre többen beszélnek 

arról, hogy milyen irodai környezettel lehet hozzájárulni a munkavállalói elégedettséghez és 

ezáltal a hatékonyság növeléséhez. Az irodaterekről és a munkavállalói identitásról a Big Office 

Day 2019 Konferencián Dúll Andrea DSc PhD habil, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Pedagógiai és Pszichológiai Karának általános dékánhelyettese beszélt. 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20191120/pszichologiai-szemmel-neztuk-meg-milyen-a-jo-

iroda-407645 

 

További megjelenés: 

 

- szakszervezetek.hu - 2019.11.20.  

Pszichológiai szemmel néztük meg, milyen a jó iroda 

https://szakszervezetek.hu/hirek/20487-pszichologiai-szemmel-neztuk-meg-milyen-a-

jo-iroda 

 

hvg.hu - 2019.11.22. 

Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát 

A hallgatói és az oktatói kiválósági rangsorban is első lett az ELTE. Idén is az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem a HVG 2020-as felsőoktatási rangsorát - írja az Eduline. Az ELTE-t a 

Szegedi Tudományegyetem és - javítva a tavalyi eredményén - a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem követi a listán.  

https://hvg.hu/itthon/20191122_Megint_az_ELTE_vezeti_a_HVG_egyetemi_rangsora 

 

További megjelenés: 

 

- eduline.hu - 2019.11.22. 

Itt a HVG 2020-as felsőoktatási toplistája: ezek a legjobb hazai egyetemek, 

főiskolák 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191120_HVG_diploma_rangsor_2020 
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- szeged.hu - 2019.11.24.  

HVG felsőoktatási rangsor: második a Szegedi Tudományegyetem 

https://szeged.hu/hirek/31806/hvg-felsooktatasi-rangsor-masodik-a-szegedi-

tudomanyegyetem 

- nyugat.hu - 2019.11.22. 

Itt a magyar egyetemek 2019-es toplistája 

https://www.nyugat.hu/cikk/itt_a_magyar_egyetemek_2019_es_toplistaja 

- penzcentrum.hu - 2019.11.22. 

Itt a legfrissebb lista: ez jelenleg Magyarország 10 legjobb egyeteme 

https://www.penzcentrum.hu/karrier/itt-a-legfrissebb-lista-ez-jelenleg-magyarorszag-

10-legjobb-egyeteme.1085451.html 

- u-szeged.hu - 2019.11.22.  

Legújabb HVG-rangsor: a legjobb vidéki egyetem az SZTE 

https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-november/legujabb-hvg-rangsor 

- Jazzy Rádió - Reggeli híradó - 2019.11.22. 

Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát 

- Jazzy Rádió - Déli Híradó - 2019.11.22.  

Megint az ELTE vezeti a HVG egyetemi rangsorát 

- Somogyi Hírlap - 2019.11.26. (1,3. oldal) 

A társak véleménye állít igazán rangsort 

- sonline.hu - 2019.11.25. 

A kiadvány rangsorol, a hallgatók viszont nem 

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kiadvany-rangsorol-a-hallgatok-

viszont-nem-1947726/ 

 

24.hu - 2019.11.22. 

Magyar mérnökök fejlesztik a jövő önjáró autóit 

(...) A pálya fontos oktatási, üzleti, jogi, és kutatás-fejlesztési szerepet tölt be. Ugyanis azt sokan 

elfelejtik, hogy az önvezető autók bevezetéséhez nem elég egy biztonságosan és megbízhatóan 

működő járművet létrehozni, amely sofőr nélkül is képes közlekedni, de képzésre és jogi 

szabályozásra is szükség van. Előbbit pótolja a szeptemberben az ELTE-n indult mesterképzés. 

https://24.hu/tech/2017/11/12/magyar-mernokok-fejlesztik-a-jovo-onjaro-autoit/ 

 

Kisalföld - 2019.11.25. (9. oldal) 

Oktatástörténelmi pillanat Komáromban 

Még szorosabbá válik az ELTE  Bölcsészettudományi Karának  Régészettudományi Intézete  

és Komárom városa között az  együttműködés. Ez az egyik  feltétele annak, hogy a város  

valóban felkerüljön a hazai felsőoktatás térképére. Az ELTE  tudományos központja a felújítás 

alatt álló egykori kombinát  épületében kap majd helyet.  
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Vas Népe - 2019.11.25. (9. oldal) 

Már használható az online szótár 

(...)A szótárat az ELTE szlavisztikai tanszéke készítette el az Akadémia Kiadóval, a magyar 

kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A szótárba muravidéki 

tájszavakat is beemeltek a szerkesztők. 

 

eduline.hu - 2019.11.25. 

Ezek a legjobb magyar egyetemek a világrangsor szerint 

Az utóbbi időben beszámoltunk a Times Higher Education (THE) világrangsoron szereplő 

külföldi és magyar egyetemekről egyaránt. Most összegyűjtöttük a legfontosabb hazai 

eredményeket a listáról. (…) Így alakultak tehát a magyar egyetemek a rangsoron: Első hely: 

Semmelweis Egyetem, Második hely: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Harmadik hely: 

Pécsi Tudományegyetem. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191122_times_higher_education_rangsor_osszefoglalo 

 

További megjelenés: 

 

- nlc.hu - 2019.11.25. 

Ezeken a magyar egyetemeken a legjobb tanulni a világrangsor szerint 

https://nlc.hu/ezvan/20191125/legjobb-magyar-egyetemek-vilagranglista/ 

 

eduline.hu - 2019.11.25. 

Ezek a legjobb gazdasági egyetemek: itt a 2020-as felsőoktatási rangsor 

Az oktatási kiválóság alapján összeállított rangsort a Budapesti Corvinus Egyetem 

Társadalomtudományi Kara vezeti, második helyen pedig holtversenyben a Pécsi 

Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara és a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula 

Gazdaságtudományi Kara áll. A hallgatói kiválóság alapján összeállított rangsor első helyén a 

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara végzett, a második helyet az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet, a harmadikat pedig Debreceni 

Egyetem Gazdaságtudományi Kara érte el. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191122_legjobb_gazdasagi_egyetemek_hvg_diploma_rangso

r 

 

További megjelenés: 

- eduline.hu - 2019.11.24. 

Ezek 2020 legjobb egyetemei, változik az iskolaérettségi vizsgálat, elfogadták a 

szakképzési törvényt - hét hírei röviden 

http://eduline.hu/kozoktatas/20191122_het_hirei_roviden 

 

hirado.hu - 2019.11.24. 

Nyílt Nap az ELTE Informatikai Karán 

Nyílt napot tartanak kedden az ELTE informatikai karán, az érdeklődők megtudhatják milyen 

informatikus képzést érdemes választani, milyen a hallgatói élet, és tájékozódhatnak az 

ösztöndíj lehetőségekről is. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191122_times_higher_education_rangsor_osszefoglalo
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További megjelenés: 

 

- gondola.hu - 2019.11.24. 

Nyílt Nap az ELTE Informatikai Karán 

https://gondola.hu/hirek/247096-Nyilt_Nap_az_ELTE_Informatikai_Karan.html 

- minuszos.hu - 2019.11.25. 04:33:06 

Már csak délig regisztrálhatsz az ELTE Informatikai Karának nyílt napjára 

http://www.minuszos.hu/mar-csak-delig-regisztralhatsz-az-elte-informatikai-karanak-

nyilt-napjara 

- profitline.hu - 2019.11.24. 

Nyílt napot tartanak kedden az ELTE informatikai karán 

http://profitline.hu/Nyilt-napot-tartanak-kedden-az-ELTE-informatikai-karan-400531 

- webradio.hu - 2019.11.24. 

Nyílt Nap az ELTE Informatikai Karán 

https://webradio.hu/hirek/belfold/nyilt-nap-az-elte-informatikai-karan 

- budaorsiinfo.hu - 2019.11.25. 

Nyílt Nap az ELTE Informatikai Karán 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2019/11/25/nyilt-nap-az-elte-informatikai-karan/ 

- Rádió1 - Hírek 7:00 - 2019.11.25. 

Nyílt napot tart holnap az ELTE Informatikai Kara 

 

kadarka.net - 2019.11.24. 

Magyarország méretű örvények gerjesztenek óriási mágneses plazmapulzusokat a Nap 

légkörében 

Egy magyar csillagászprofesszor vezette nemzetközi kutatócsoportnak elsőként sikerült 

hatalmas mennyiségben megfigyelnie a Nobel-díjas Hannes Alfvénről elnevezett, nagy 

energiájú és egyedi tulajdonságokkal rendelkező plazmahullám-pulzusokat a Nap légkörében. 

A napfizikában áttörőnek számító eredményről a Nature Communications című folyóiratban 

számoltak be a kutatók. 

https://kadarka.net/cikkek-kat/magyarorszag-meretu-orvenyek-gerjesztenek-oriasi-magneses-

plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben 

 

civilhetes.net - 2019.11.23. 

61 helyet lépett előre a Semmelweis Egyetem a THE orvos-egészségtudományi 

világrangsorán 

(...) Az élettudományok kategóriában az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a 

Semmelweis Egyetem érte el a legjobb helyezést a hazai felsőoktatási intézmények közül, 

mindkét egyetem a 301-400. helyezés között szerepel. Az indikátor-elemzések alapján a 

hivatalosan megadott intervallumon belül az ELTE áll az élen hazai szinten. 

https://civilhetes.net/61-helyet-lepett-elore-a-semmelweis-egyetem-a-the-orvos-

egeszsegtudomanyi-vilagrangsoran 
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http://profitline.hu/Nyilt-napot-tartanak-kedden-az-ELTE-informatikai-karan-400531
https://webradio.hu/hirek/belfold/nyilt-nap-az-elte-informatikai-karan
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2019/11/25/nyilt-nap-az-elte-informatikai-karan/
https://kadarka.net/cikkek-kat/magyarorszag-meretu-orvenyek-gerjesztenek-oriasi-magneses-plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben
https://kadarka.net/cikkek-kat/magyarorszag-meretu-orvenyek-gerjesztenek-oriasi-magneses-plazmapulzusokat-a-nap-legkoreben
https://civilhetes.net/61-helyet-lepett-elore-a-semmelweis-egyetem-a-the-orvos-egeszsegtudomanyi-vilagrangsoran
https://civilhetes.net/61-helyet-lepett-elore-a-semmelweis-egyetem-a-the-orvos-egeszsegtudomanyi-vilagrangsoran


További megjelenés: 

 

- index.hu - 2019.11.22.  

61 helyezést ugrott előre a Semmelweis Egyetem az orvosképzési világranglistán 

https://index.hu/belfold/2019/11/22/semmelweis_egyetem_rangsor_ranking_times_hig

her_education_the/ 

- vg.hu - 2019.11.22. 

Ismét előre lépett a Semmelweis Egyetem egy neves felsőoktatási rangsorban 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/ismet-elore-lepett-a-semmelweis-egyetem-egy-

neves-felsooktatasi-rangsorban-1885719/ 

 

magyarkurir.hu - 2019.11.23. 

Pásztor és pedagógus vagyok – Várszegi Asztrik vall pályájáról 

Különleges interjúsorozatot indított honlapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

öregdiák-központja. A beszélgetések keretében neves ELTE-s diplomások válaszolnak az 

ELTE Alumni Központ kérdéseire, majd adják tovább a stafétát egy következő jeles 

öregdiáknak. A stafétát ezúttal Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát kapta. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/pasztor-es-pedagogus-vagyok-varszegi-asztrik-vall-

palyajarol 

 

elteonline.hu - 2019.11.22. 

Ekkor lesznek nyílt napok az ELTE-n 

2019-ben, illetve 2020-ban ismét nyílt napokon várják az érdeklődő diákokat az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem karai. A felvételizők ezen napokon tájékozódhatnak a következő évben 

induló képzésekről, a felvételi eljárásról, illetve hasznos információkhoz juthatnak az 

ösztöndíjakról, a kollégiumokról és a külföldi tanulmányi lehetőségekről is.  

http://elteonline.hu/kozelet/2019/11/22/ekkor-lesznek-nyilt-napok-az-elte-n/ 

 

index.hu - 2019.11.22. 

Aranyérmet nyertek gépi tanulásból az ELTE kutatói 

Az ELTE fizikusai aranyérmet hoztak haza a New Yorkban megrendezett Dream Challenges 

versenyről, amelyen a gépi tanulás területén mérték össze a résztvevők tudását. A Komplex 

Rendszerek Fizikája tanszék munkatársainak vérmintákból származó génexpressziós adatokból 

kellett kitalálniuk, hogy a páciens a terhesség hányadik hetében jár. 

https://index.hu/techtud/2019/11/22/aranyermet_nyertek_gepi_tanulasbol_az_elte_kutatoi/ 

 

További megjelenés: 

 

- itcafe.hu - 2019.11.25. 

Kiemelkedő magyar tudóssiker  

https://itcafe.hu/hir/elte_gepi_tanulas_verseny.html 

- msn.com - 2019.11.23. 

Fantasztikus magyar siker: az ELTE kutatói nyerték a gépi tanulásos 

világversenyt 

https://index.hu/belfold/2019/11/22/semmelweis_egyetem_rangsor_ranking_times_higher_education_the/
https://index.hu/belfold/2019/11/22/semmelweis_egyetem_rangsor_ranking_times_higher_education_the/
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/ismet-elore-lepett-a-semmelweis-egyetem-egy-neves-felsooktatasi-rangsorban-1885719/
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/ismet-elore-lepett-a-semmelweis-egyetem-egy-neves-felsooktatasi-rangsorban-1885719/
https://www.magyarkurir.hu/hirek/pasztor-es-pedagogus-vagyok-varszegi-asztrik-vall-palyajarol
https://www.magyarkurir.hu/hirek/pasztor-es-pedagogus-vagyok-varszegi-asztrik-vall-palyajarol
http://elteonline.hu/kozelet/2019/11/22/ekkor-lesznek-nyilt-napok-az-elte-n/
https://index.hu/techtud/2019/11/22/aranyermet_nyertek_gepi_tanulasbol_az_elte_kutatoi/
https://itcafe.hu/hir/elte_gepi_tanulas_verseny.html


https://www.msn.com/hu-hu/hirek/tech-tudom%C3%A1ny/fantasztikus-magyar-siker-

az-elte-kutat%C3%B3i-nyert%C3%A9k-a-g%C3%A9pi-tanul%C3%A1sos-

vil%C3%A1gversenyt/ar-BBXaaK5 

- qubit.hu - 2019.11.22. 

Fantasztikus magyar siker: az ELTE kutatói nyerték a gépi tanulásos 

világversenyt 

https://qubit.hu/2019/11/22/fantasztikus-magyar-siker-az-elte-kutatoi-nyertek-a-gepi-

tanulasos-vilagversenyt 

- hirstart.hu - 2019.11.22. 

Aranyérmet nyertek gépi tanulásból az ELTE kutatói 

https://www.hirstart.hu/hk/20191122_aranyermet_nyertek_gepi_tanulasbol_az_elte_k

utatoi 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2019.11.22. 

Ma egy Budapesten nyíló kiállításon emlékeznek Eötvös Lorándra 

Megszólalók: Schlay Georgina, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár muzeológusa 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-22_09-15-00&enddate=2019-11-

22_11-10-00&ch=mr1 

 

Magyar Hírlap - 2019.11.25. (12. oldal) 

Egy hazug korszak felszámolói voltak a valóság jegyesei 

Ötven éve jelent meg a Kilencek antológiája, az Elérhetetlen föld: az évfordulót ünnepelték a 

Polgárok Házában a hétvégén, az Eötvös Collegiumban pedig emlékművet avatnak ma. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarhirlap.hu - 2019.11.25. 

Egy hazug korszak felszámolói voltak a valóság jegyesei 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20191125-egy-hazug-korszak-felszamoloi-

voltak-a-valosag-jegyesei 

- Magyar Nemzet - 2019.11.26. (17. oldal) 

A Kilencek társaságának versei erkölcsi támaszt is jelentettek 

 

Magyar Hírlap melléklet - 2019.11.23. (1,2,3,4. oldal) 

Pázmáneum 

(...) Beke Margit, az intézmény újkori történetének monográfusa elitképzőként tartja számon, a 

XIX–XX. századi időt pedig az 1895-ben alapított, és számos kiváló tudóst, művészt, politikust 

és diplomatát nevelő Eötvös Collegiumhoz hasonlítja. A párhuzam annak ellenére találó, hogy 

kezdetben egyik intézménynek sem volt célja az elitképzés. Az Eötvös Collegium tudós tanárok 

nevelésére alakult, Pázmány pedig a második alapítólevélben maga utasította a leendő elöljárót 

arra, hogy csak kevés kispapot engedjen a hosszú ideig tartó rendszeres filozófiai és teológiai 

tanulmányokra, mert „az egyházmegye sok papot kíván”, továbbá „a jól képzettek vonakodnak 

elfogadni a gyengébb javadalmazású plébániákat. 

 

https://www.msn.com/hu-hu/hirek/tech-tudom%C3%A1ny/fantasztikus-magyar-siker-az-elte-kutat%C3%B3i-nyert%C3%A9k-a-g%C3%A9pi-tanul%C3%A1sos-vil%C3%A1gversenyt/ar-BBXaaK5
https://www.msn.com/hu-hu/hirek/tech-tudom%C3%A1ny/fantasztikus-magyar-siker-az-elte-kutat%C3%B3i-nyert%C3%A9k-a-g%C3%A9pi-tanul%C3%A1sos-vil%C3%A1gversenyt/ar-BBXaaK5
https://www.msn.com/hu-hu/hirek/tech-tudom%C3%A1ny/fantasztikus-magyar-siker-az-elte-kutat%C3%B3i-nyert%C3%A9k-a-g%C3%A9pi-tanul%C3%A1sos-vil%C3%A1gversenyt/ar-BBXaaK5
https://qubit.hu/2019/11/22/fantasztikus-magyar-siker-az-elte-kutatoi-nyertek-a-gepi-tanulasos-vilagversenyt
https://qubit.hu/2019/11/22/fantasztikus-magyar-siker-az-elte-kutatoi-nyertek-a-gepi-tanulasos-vilagversenyt
https://www.hirstart.hu/hk/20191122_aranyermet_nyertek_gepi_tanulasbol_az_elte_kutatoi
https://www.hirstart.hu/hk/20191122_aranyermet_nyertek_gepi_tanulasbol_az_elte_kutatoi
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-22_09-15-00&enddate=2019-11-22_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-22_09-15-00&enddate=2019-11-22_11-10-00&ch=mr1
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20191125-egy-hazug-korszak-felszamoloi-voltak-a-valosag-jegyesei
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20191125-egy-hazug-korszak-felszamoloi-voltak-a-valosag-jegyesei


elteonline.hu - 2019.11.25.  

ELTE Sikerek: Kolosi Tamás szociológus és vállalkozó 

Az ELTE Alumni Központ ELTE Sikerek sorozatának legutóbbi előadója Kolosi Tamás 

szociológus volt, aki 1897 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, 2016-tól pedig 

professor emeritusa. A legtöbb embernek azonban nem feltétlenül ez jut eszébe először nevének 

hallatán, hiszen ő és családja a tulajdonosa a Líra Zrt. Vállalatcsoportnak.  

http://elteonline.hu/kozelet/2019/11/25/elte-sikerek-kolosi-tamas-szociologus-es-vallalkozo/ 

 

forbes.hu - 2019.11.25. 

180 milliós befektetési kört zárt a magyar biotechnikai startup 

Valamivel több mint egy éve írtunk először az Appercell nevű magyar vállalkozásról: a startup 

a nemzetközi biotechnológiai mérőeszközök piacára törne be újításaival. (…) Az Appercell 

hazai és külföldi együttműködésen is dolgozik, például az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

és a Melbourne-i Egyetem intézeteivel folytatnak közös kutatásokat. 

https://forbes.hu/uzlet/180-millios-befektetesi-kort-zart-a-magyar-biotechnikai-startup/ 

http://elteonline.hu/kozelet/2019/11/25/elte-sikerek-kolosi-tamas-szociologus-es-vallalkozo/
https://forbes.hu/uzlet/180-millios-befektetesi-kort-zart-a-magyar-biotechnikai-startup/

