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Magyar Hang – 2019. augusztus 30.  
Éghajlatváltozás: azonnal cselekednünk kell 
Özönesők, árvizek, pusztító viharok, a jégtakaró olvadása, aszály, hőhullám, erdőtűz – ezek a 
jelenségek már a mindennapok részei. Bartholy Judit meteorológussal, klímakutatóval, az ELTE 
meteorológiai tanszékének egyetemi tanárával, az MTA doktorával a globális éghajlatváltozásról 
beszélgettünk. 
 
 
Magyar Nemzet, Hétvége melléklet – 2019. augusztus 31.  
Holdudvarhatás 
Társkeresés – A fejlett világban lassan az online randevú a legelterjedtebb ismerkedési forma 
Itthon is bevett szokássá vált a világhálón ismerkedni. Az ELTE munkatársai által végzett kérdőíves 
kutatást ismertetve a Dívány.hu arról írt, hogy a 18 és 75 év közöttiek 46 százaléka regisztrált már 
életében ilyen oldalra, illetve használt a mobiltelefonján randiapplikációt, a megkérdezettek tizede 
pedig aktuálisan is aktív felhasználó volt. Ez utóbbiak fele naponta átlagosan háromszor-négyszer, 
de 41 százalékuk is hetente legalább néhányszor megnézi a profilját, illetve megnyitja az alkalmazást. 
Sokaknak (45 százalék) gyakorlatilag életformává, „a napi rutin” részévé vált, hogy rendszeresen 
ellenőrizzék üzeneteiket a társkeresőn, a megkérdezettek 41 százaléka pedig maga is úgy érzi, 
kialakult nála egyfajta függőség: „Várom/vártam, hogy ellenőrizhessem az értesítéseimet és az 
üzeneteimet.” A válaszadók közel egyharmada (27 százalék) saját bevallása szerint nem tudja/tudta 
eldönteni, mit is akar a társkeresőtől valójában. 
1., 2. oldal 
 
 
OS, MTI – 2019. augusztus 31. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye (2. rész) 
Nemzetközi porondon is bizonyították kivételes felkészültségüket és a hazai oktatás magas 
színvonalát magyar egyetemisták. A Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyen az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem csapata nyert. A legnagyobb múltú és legnagyobb szabású 
nemzetközi versenyen a magyar egyetemisták száz ország több mint 680 egyetemének diákjai között 
voltak a legjobbak, olyan tekintélyes egyetemek hallgatóit utasítva maguk mögé, mint az amerikai 
Yale és Berkeley vagy a londoni King"s College. 
 
 
nepszava.hu – 2019. szeptember 1.  
Szvák: Nem könnyű ma ruszofilnek lenni 
Interjú Szvák Gyula történésszel. Szvák Gyula történész, egyetemi tanár, professor emeritus, 
Oroszország-szakértő. Kandidátus (1984), az MTA doktora (2001), 1997-ben habilitált. Az ELTE 
Ruszisztikai Központ alapító vezetője, a Magyar–Orosz Történész Vegyesbizottság elnöke, az 
Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért elnöke. 
 
 
MR1, Gondolat-jel – 2019. szeptember 1.  
Száz éves a Waldorf-mozgalom  
A reformpedagógia szellemi közegét, az alternatív iskolák légkörét Vincze Beatrix, a PPK 
Neveléstudományi Intézet adjunktusa mutatta be. (11:08-11:17) 
 
 

https://magyarhang.org/tudomany/2019/08/30/eghajlatvaltozas-azonnal-cselekednunk-kell/
http://os.mti.hu/hirek/147522/az_emberi_eroforrasok_miniszteriumanak_kozlemenye-2_resz
https://nepszava.hu/3048300_szvak-nem-konnyu-ma-ruszofilnek-lenni
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-02_02-03-00&enddate=2019-09-02_03-00-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-02_02-03-00&enddate=2019-09-02_03-00-00&ch=mr1


penzcentrum.hu – 2019. szeptember 2. 
Ezért a szaktudásért adósodik el a legtöbb magyar 
A Diákhitel Központ Zrt. Pénzcentrumnak eljuttatott adatiból kiderült, hogy 2012 óta a Budapesti 
Gazdasági Egyetem hallgatói vették föl a legtöbb Diákhitel2-t, nevezetesen 5 350 szerződésről van 
szó, amiknek az összértéke 5 595 665 444  forint. Második helyen az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem végzett, 3 382 szerződéssel, melyeknek összértéke 2 999 108 336 forint, míg a 
harmadik helyen a Budapesti Metropolitan Egyetem csúszott be, itt 3 157 szerződés él, összesen 4 
057 528 943 forint értékben.  
További megjelenések:   inforádió.hu – 2019. szeptember 3. 

Kiderült, mely szakok végzősei indítják leginkább 
adóssággal a nagybetűs életet 
 
 

index.hu – 2019. szeptember 2. 
A kormány nem tervezi budapesti egyetemek összevonását 
A kormány felsőoktatást érintő tervei megtalálhatók a kormányzati honlapon elérhető felsőoktatási 
stratégiában, amelyben egyetemi összevonások, intézményi bezárások nem szerepelnek" - közölte 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium, miután újra megjelent egy cikk arról, hogy a kormány 
Budapest University néven esetleg egybegyúrná a jelentősebb fővárosi egyetemeket. Az ELTE is 
azt közölte, hogy sem a fenntartóval, sem más egyetemekkel nem folytat ilyen tárgyalásokat. 
 
További megjelenés:    portfolio.hu – 2019. szeptember 2.  
     Nincs tervben egyetemek összevonása 
 
     hirtv.hu – 2019. szeptember 2.  

A felsőoktatási stratégiában nem szerepelnek 
intézményi összevonások, bezárások 

 
     hirado.hu – 2019. szeptember 2.  

A felsőoktatási stratégiában nem szerepelnek 
intézményi összevonások, bezárások 

 
     atv.hu – 2019. szeptember 2. 

A felsőoktatási stratégiában nem szerepelnek 
intézményi összevonások, bezárások 

 
     eduline.hu – 2019. szeptember 2.  

Újra előkerült a legnagyobb budapesti egyetemek 
összevonásának ötlete? 

 
     népszava.hu – 2019. szeptember 4.  

Orbánék nem összevonást, hanem összetársítást 
terveznek 

 
     168ora.hu – 2019. szeptember 4.  

Társítani akarja az egyetemeket az Orbán-kormány 
 
     mandiner.hu – 2019. szeptember 4. 

Budapesti egyetemek: egyesülés helyett társulás? 
 
     Magyar Hang – 2019. szeptember 6.  

https://www.penzcentrum.hu/hitel/ezert-a-szaktudasert-adosodik-el-a-legtobb-magyar-megeri-kaszalnak-majd.1082331.html
https://infostart.hu/belfold/2019/09/03/kiderult-mely-szakok-vegzosei-inditjak-leginkabb-adossaggal-a-nagybetus-eletet
https://index.hu/belfold/2019/09/02/elte_budapest_university_egyetem_osszevonas_palkovics_laszlo_bme_semmeleis/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/itm-nincs-tervben-egyetemek-osszevonasa.336143.html
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/a-felsooktatasi-strategiaban-nem-szerepelnek-intezmenyi-osszevonasok-bezarasok-2486597
https://www.hirado.hu/belfold/cikk/2019/09/02/a-felsooktatasi-strategiaban-nem-szerepelnek-intezmenyi-osszevonasok-bezarasok
http://www.atv.hu/belfold/20190902-a-miniszterium-kozolte-a-felsooktatasi-strategiaban-nem-szerepelnek-intezmenyi-osszevonasok-bezarasok
http://eduline.hu/felsooktatas/20190902_budapesti_egyetemek_osszeolvasztasa
https://nepszava.hu/3048770_orbanek-nem-osszevonast-hanem-osszetarsitast-terveznek
https://168ora.hu/itthon/oktatas-mta-magyar-tudomanyos-akademia-felsooktatas-egyetemek-itm-173589
https://mandiner.hu/cikk/20190904_budapesti_egyetemek_egyesules_helyett_tarsulas


Új alaptantervet ígért jövőre a miniszter (3. oldal) 
 
      
RTL Klub, Fókusz  - 2019. szeptember 2.  
Hogyan készülnek a közelgő hurrikán érkezésére az emberek Floridában?  
A trópusi viharok kialakulását Pongrácz Rita, a TTK Meteorológiai Tanszék egyetemi adjunktusa 
ismertette.(4:54-05:20) 
 
 
444.hu – 2019. szeptember 3. 
Van-e a 444 olvasóinak kedvenc sztárja? 
Az ELTE pszichológusai most a rajongást tanulmányozzák, és annak összefüggéseit például az 
intelligenciával és a személyiséggel. Ehhez készült most ez az anonim online kérdőív, amit 
körülbelül 15 perc kitölteni. 
 
 
MR1, Kossuth Rádió, Napközben – 2019. szeptember 4.  
Mennyire épültek be a néhány évvel ezelőtti helyesírási szabálymódosítások a köznyelvbe?  
Laczkó Krisztina, az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék egyetemi docense a helyesírás 
változásairól.  
(09:35-09:42)  
 
 
divany.hu – 2019. szeptember 5. 
Virtuális földrajzórákkal várják idén az iskolásokat 
Az ELTE TTK szakmai támogatása mellett ingyenes virtuális földrajzórákkal várják az idei 
tanévben az általános és középiskolásokat Magyarország legnagyobb VR játék- és 
élménycentrumában. 2019. szeptember 1-től a budapesti VR MAX Játék- és Élményközpont 
elindítja általános és középiskolák számára ingyenesen elérhető, virtuális valóságon alapuló virtuális 
földrajzóra projektjét az ELTE TTK szakmai támogatása mellett. A különleges földrajzórák 
tananyaga követi a Nemzeti Alaptantervet. Az egyik túra a földünket érintő globális problémák 
helyszíneire is elviszi a tanulókat. 
 
További megjelenés:     mediapiac.hu – 2019. szeptember 5. 

Ingyenes virtuális földrajzóra indul az 
ELTE TTK támogatásával  

  
 
híradó.hu – 2019. szeptember 5.  
Digitális szövegértés-fejlesztő iskolai program indul 
Digitális szövegértés-fejlesztő iskolai pilot program indul, amelynek keretében 34 vidéki iskolában 
mintegy ezer diák kap hozzáférést az ajánlott és kötelező olvasmányok mellett a kortárs 
kedvenceket innovatív, interaktív formában kínáló könyvtárhoz. A Szegedi Egyetem és az ELTE 
tanárainak bevonásával hatástanulmány is készül majd a pilot program eredményeiről, az 
alkalmazásban olvasással töltött idő és a szövegértés-fejlesztő játékok hatékonyságát mutató mért 
adatok, illetve a programba bevont pedagógusokkal készített szakértői mélyinterjúk alapján. 
 
További megjelenés:     vg.hu – 2019. szeptember 5. 

Új módszerrel javítanák az iskolások 
szövegértését 
 

https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/magyarokat-is-evakualnak-a-pusztito-hurrikan-miatt-florida-tersegebol-2019
https://rtl.hu/rtlklub/fokusz/magyarokat-is-evakualnak-a-pusztito-hurrikan-miatt-florida-tersegebol-2019
https://444.hu/2019/09/03/van-e-a-444-olvasoinak-kedvenc-sztarja
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-04_09-15-00&enddate=2019-09-04_11-10-00&ch=mr1
https://divany.hu/szuloseg/2019/09/05/virtualis-foldrajzora/
https://vrmax.hu/
https://ttk.elte.hu/
https://www.mediapiac.com/marketing/Ingyenes-virtualis-foldrajzora-indul-az-ELTE-TTK-tamogatasaval/6656/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/05/digitalis-szovegertes-fejleszto-iskolai-program-indul
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/05/digitalis-szovegertes-fejleszto-iskolai-program-indul
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/uj-modszerrel-javitanak-az-iskolasok-szovegerteset-1729627/


webradio.hu – 2019. szeptember 5.   
Digitális szövegértés-fejlesztő iskolai program 
indul  
 

      hrglobe.hu – 2019. szeptember 5.  
Digitális szövegértés-fejlesztő iskolai program 
indul  

 
      magyarhirlap.hu – 2019. szeptember 5.  

Digitális szövegértés-fejlesztő iskolai program 
indul  

 
      origo.hu – 2019. szeptember 5.  

Mobilappal fejlesztenék a magyar diákok 
szövegértését 

 
      napi.hu – 2019. szeptember 6. 

Riasztó eredményeken változtatna egy magyar 
cég - új útra léptetnék az iskolákat 
 
magyarnemzet.hu – 2019. szeptember 6. 
Digitális szövegértés-fejlesztő iskolai program 
indul  

 

eduline.hu – 2019. szeptember 5.  
Kötelezők újraszabva: magyar startup interaktív 
könyvtárát kapja meg ezer diák 

 
 
eduline.hu – 2019. szeptember 5.  
Ezen a területen a BME-s diplomások keresnek a legtöbbet 
Messze a BME-s diplomások fizetése a legmagasabb a természettudomány területén belül, derül ki 
a nemrégiben megjelent 2018-as diplomás-pályakövetési kutatás eredményeiből. Azok a 
pályakezdők, akik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztek valamilyen 
természettudományi képzést, 340-360 ezer forint közötti bruttó havi fizetéssel számolhatnak. Az 
átlagfizetés 250 ezer forint körül alakul, amely jól látszik az ábrán is: az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, a Wesley János Főiskola és a Szegedi Tudományegyetem diplomás dolgozói 
még valamennyivel többet, 260-280 ezer forint körül keresnek, a többi egyetemről hasonló 
adatokról számoltak be. 
 
 
index.hu – 2019. szeptember 5.  
Meglopsz? Megcsalsz? Akkor megyünk hazugságvizsgálatra!  
Filmekben és realitykben időnként láthatunk hazugságvizsgálatot, de ezeknél a szakmaiságot 
feláldozzák az eladhatóság oltárán, a poligráfos teszt igazából teljesen máshogy zajlik, és a bűnügyi 
felhasználáson kívül piaca is alakult. Magyarországon vannak magáncégek, amelyek néhány tízezer 
forintért ilyen teszteket csinálnak például párkapcsolati és céges ügyekben. A hazugságvizsgálatok 
világa csupa rejtély és bizonytalanság, tele féltékenységgel, lopással, és persze folyamatos 
igazságkereséssel. Egy tesztvizsgálatot rajtam is elvégeztek, videón mutatjuk meg, milyen az, amikor 
az embert lebuktatja a légzése. 

https://webradio.hu/hirek/belfold/digitalis-szovegertes-fejleszto-iskolai-program-indul
https://hrglobe.hu/kult/digitalis-szovegertes-fejleszto-iskolai-program-indul/
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190904-digitalis-szovegertesfejleszto-iskolai-program-indul
https://www.origo.hu/techbazis/20190904-diak-szovegertes-fejlesztes-klebelsberg-bookr-kids-suli.html
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/iskola-tanitas-konyv-olvasas-starup.690987.html
https://magyarnemzet.hu/belfold/digitalis-szovegertes-fejleszto-iskolai-program-indul-7273397/
http://eduline.hu/kozoktatas/20190905_Bookr_Kids_ezer_diak
http://eduline.hu/palyakezdes/20190905_diplomas_palyakovetes_termeszettudomany
https://index.hu/gazdasag/2019/09/05/meglopsz_megcsalsz_akkor_megyunk_hazugsagvizsgalatra/


A poligráfos vizsgálatokról Schlett Katalin, az ELTE TTK Élettani és Neurobiológiai Tanszékének 

egyetemi docense nyilatkozott.   
 
 
Szombathelyi Televízió – 2019. szeptember 5. 
Az ELTE SEK is megtartotta tanévnyitóját  
Kettős jubileumot ünnepel idén az ELTE Savaria Egyetemi Központ - hangzott el a keddi 
tanévnyitón: 60 éves a szombathelyi felsőoktatás, valamint halálának 100. évfordulója alkalmából 
Eötvös Loránd-emlékév az idei. Ehhez kapcsolódóan számos rendezvényt szerveznek 
Szombathelyen és Budapesten. Borhy László rektor elmondta: nem csökkent az érdeklődés a 
szombathelyi központ iránt, a felvett hallgatók száma és a bekerülési ponthatárok is a tavalyihoz 
hasonlóan alakultak. A fiatalok harmada pedagógusképzésre jelentkezett, a második legnépszerűbb 
a gazdasági terület volt. Németh István rektorhelyettes nagy elismeréssel szólt a 60 éve végzett 
gyémántdiplomás pedagógusokról, és köszöntötte az elsőéveseket, akik ünnepélyes esküt tettek. 
 
 
híradó.hu – 2019. szeptember 6.  
Az internet is hatással van a helyesírásunkra 
Az új helyesírási szabályok megalkotására a folyamatosan „termelődő” új kifejezések, jelenségek 
miatt van szükség, hiszen ezek újabb és újabb szabályok születését vonják maguk után. A 
változtatásokon egy közel negyvenfős bizottság dolgozik, melynek tagjai közt az első osztályú 
nyelvészek mellett a különböző szakterületek képviselői is jelen vannak – derül ki Laczkó Krisztina 
Renáta, az ELTE egyetemi docensének beszámolójából. 
 
 
Inforádió, Aréna – 2019. szeptember 6.  
Lehetnek-e előrehozott választások Nagy-Britanniában? 
Boris Johnsonról, a Konzervatív Párt előtt álló lehetőségekről és a Brexitről Magyarics Tamás, az 
ELTE BTK egyetemi tanára nyilatkozott. 
 
 
MR1, Napközben – 2019. szeptember 6.  
Hogyan lehet megértetni a matematikát a diákokkal, mitől lesz élményszerű a matematika 
oktatás?  
Nyilatkozó: Vancsó Ödön, vezető, ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központ 
(09:43 – 09:55) 
 
 
magyarkurír.hu – 2019. szeptember 7.  
Együttműködés az ELTE és a piarista rend között  
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem két kara és a Piarista Rend Magyar Tartománya, valamint 
közreműködő szervezetei, a Piarista Szakképző Központ és a Kilátó Piarista Pályaorientációs és 
Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ együttműködési megállapodást kötött, melynek 
fókuszában a közös kutatásfejlesztési tevékenységek állnak. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Kara 2019 áprilisától közreműködik a megújuló gödi szakképzés kialakításában, az orientációs 
képzés szakmai vezetésében, amellyel – karöltve a Piarista Szakképző Központtal és a Kilátó 
Központtal – hozzájárul a hazai szakképzés fejlesztéséhez. Az együttműködés sarokpontjai közé 
tartoznak a szakképzéshez kapcsolódó közös hazai és nemzetközi kutatások indítása, az orientációs 
képzés pedagógiai formálása, az ehhez kapcsolódó tanárképzés kidolgozása. Mindemellett a Kilátó 
Központ vállalja az ELTE PPK munkatársai és hallgatói számára továbbképzések lebonyolítását, 
gyakorlati képzésük megszervezését. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral kötött 

http://www.sztv.hu/hirek/az-elte-sek-is-megtartotta-tanevnyitojat-20190905
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/04/az-internet-nagy-hatassal-van-a-helyesirasunkra
https://infostart.hu/arena/2019/09/06/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem-tanara
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-06_09-15-00&enddate=2019-09-06_11-10-00&ch=mr1
https://www.magyarkurir.hu/hirek/szakmai-egyuttmukodes-indult-piarista-rend-es-az-elte-kozott


jelenlegi együttműködési megállapodás céljai között ugyancsak szerepel a közös kutatási és képzési 
tevékenység megvalósítása, valamint a fogyatékos fiatalok életpálya-tervezési szolgáltatásainak 
biztosítása. Továbbá, az ELTE BGGYK kidolgozza a Kilátó Központ szakmai monitoring 
rendszerének szempontjait és a minőségbiztosítási tevékenység lépéseit, és folyamatos monitoring 
tevékenységet lát el a minőségbiztosítás közösen kitűzött céljai és módszerei szerint. 

 
 
National Geographic – 2019. szeptember 7.  
A kutyák is 
Karakterük szerint döntenek a kétesélyes helyzetekben, mutatta ki az ELTE két etológusa, Bunford 
Nóra és Csibra Barbara. Kutyáik megtanulták, hogy a Go/No-Go feladatban bizonyos alakzatok 
láttán érintsék meg a képernyőt (Go), más alakzatoknál viszont – a bevált akciót gátolva – ne tegyék 
(No-Go). Mint kiderült, az eleve impulzívabb kutyák gyakrabban böknek akkor is, amikor nem 
kellene, a magabiztos, lelkiismeretes kutyák pedig optimistábban ítélik meg a kétesélyes helyzetet. 
6. oldal 
 
 
National Geographic – 2019. szeptember 7. 
Romváros Komárom alatt 
A városban 2017-ben indult feltárások során a római kori légióváros, Brigetio maradványaiból eddig 
egy félköríves épületrészt és egy igen jó állapotú, csaknem 30 méter hosszú csatorna maradványait 
sikerült feltárni. Az ELTE szakembere, Bartus Dávid által vezetett régészcsapat most rátalált a 
vélhetően i. sz. 370 táján épült északi főkapu és a hozzá csatlakozó falak, valamint egy rövid 
útszakasz romjaira. 
7. oldal 
 
 
Népszava – 2019. szeptember 9. 
Balti költészet 
A Szépírók Társasága szeptember 18-án és 19-én rendezi a Balti Költészeti Fesztivált. A balti 
államokból érkező nyolc vendég mellett magyar költők is fellépnek a Három Hollóban, az ELTE 
BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetében és a Petőfi Irodalmi Múzeumban. 
11. oldal 
 
 
magyarnemzet.hu – 2019. szeptember 9.  
A felsősök kétharmada esik áldozatul iskolai erőszaknak 
Számos hír érkezik nyilvánosan megalázott, a valóságban és az online térben is kortársai 
kegyetlenkedéseinek kitett, sőt akár ilyesmi miatt öngyilkosságba menekült gyerekekről. A probléma 
súlyosságát mutatja, hogy az iskolai erőszak témáját egyre többen kutatják, és világszerte számos 
programot indítanak — már az óvodákban is — a megelőzésére. Mivel a felnőttek, jelen esetben a 
pedagógusok hozzáállása is normaképző lehet a bántalmazás megelőzésében, felismerésében, 
kezelésében, egy, a közelmúltban készült és az ELTE-n folyó átfogó kutatás részeként zajlott 
vizsgálatban Tóth Rebeka kifejezetten a tanárokra fókuszált. A kutató arra a következtetésre jutott, 
hogy a bántalmazás kialakulásában, felismerésében és kezelésében a leendő tanárok a már a pályán 
lévőkkel összehasonlítva a pedagógusokat jobban felelősnek látják az ilyen helyzetek kialakulásáért, 
mint a bántalmazókat. 
 
 
magyarnemzet.hu – 2019. szeptember 10.  
Három kutatási területéhez nyert támogatást az ELTE 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-felsosok-ketharmada-esik-aldozatul-iskolai-eroszaknak-7280438/
https://magyarnemzet.hu/belfold/harom-kutatasi-terulethez-nyert-tamogatast-az-elte-7289087/


A sajtótájékoztatón Borhy László, az ELTE rektora közölte: a támogatással a szintetikus kémia és 
biokémia, a mesterséges intelligencia alkalmazásai, valamint a családi és nemzeti közösségépítés 
területén zajló kutatási programokat finanszíroznak a felsőoktatási intézményben. 
 
További megjelenések:   híradó.hu – 2019. szeptember 10. 

Három kutatási területéhez nyert támogatást az 
ELTE   

 
     M5 Híradó – 2019. szeptember 10. 

Három kutatási területéhez nyert támogatást az 
ELTE  
Nyilatkozó: Borhy László rektor; Perczel András egyetemi 
tanár  
(06:14 – 08:15)  

  
     MR1, Kossuth Rádió, Krónika – 2019. szeptember 10.  

Több mint egymilliárd forintot kapott három kutatási 
területéhez az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
tématerületi kiválósági programja keretében 
Nyilatkozó: Borhy László rektor 
(22:12 – 22: 13) 
 
MR1, Jó napot, Magyarország! – 2019. szeptember 10.  
Három kutatási területéhez több mint egymilliárd 
forint támogatást kapott az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem a Tématerületi Kiválósági 
Program keretében 
Nyilatkozók: Birkner Zoltán, elnök, Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal; Borhy László, rektor, 
ELTE; Kozsik Tamás, docens, ELTE; Csorba László, 
egyetemi tanár, ELTE; Perczel Tamás, egyetemi tanár, 
ELTE 
(16:38:50 – 16:43:45) 
 
weborvos.hu – 2019. szeptember 10.  
1,7 milliárd forintos támogatást kapott kutatásaira az 
ELTE 

      
     Világgazdaság – 2019. szeptember 11.  

Az ELTE 1,7 milliárd forintot nyert el a tématerületi 
kiválósági programban (2. oldal) 

 
      
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, 

https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/10/harom-kutatasi-terulethez-nyert-tamogatast-az-eotvos-lorand-tudomanyegyetem
https://www.mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-09-10-i-adas/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-10_22-00-00&enddate=2019-09-10_22-32-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-10_16-00-00&enddate=2019-09-10_17-40-00&ch=mr1
https://weborvos.hu/hirek/17-milliard-forintos-tamogatast-kapott-kutatasaira-az-elte-254342


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 
 
 
  

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-csaladok-dinamikajat-is-kutatjak-az-elte-n-7289690/

