2020/30. hét (július 20-26.)

csalad.hu - 2020.07.20.
Baj, ha nem rajzol a gyerek?
Baj, ha nem rajzol a gyerek? Meg kell ijednünk, ha ovis gyermekünk nem rajzol?
Kimaradhat-e ez a tevékenység a világgal való ismerkedés lépcsőfokai közül? Meddig
lehetünk türelmesek e téren? Erre kerestük a választ Szerdahelyi Katalinnal, az ELTE
Gyakorló Óvoda óvópedagógusával és Antal Orsolya gyermek klinikai
szakpszichológussal.
https://csalad.hu/csaladban-elni/baj-ha-nem-rajzol-a-gyerek
eduline.hu - 2020.07.20.
Magyar siker az online tartott diákolimpián: hét érmet nyertek a diákok
Az elméleti feladatsorokat mindenki a hazájában, személyes és videofelügyelet mellett írta
meg angolul vagy oroszul, a javítást a feladatszerzőkkel szintén videokapcsolaton át
vitatták meg a versenyzők - ismertette a csapatvezető, Magyarfalvi Gábor, aki az Eötvös
Loránd Tudományegyetem (ELTE) Természettudományi Karának adjunktusa A
diákolimpiát áprilisban Budapesten rendezték volna meg, de a világjárvány miatt nem
tudták megtartani - ahogyan a többi diákolimpiát sem.
http://eduline.hu/campus_life/20200719_diakolimpia
További megjelenés:
-

-

Délmagyarország - 2020.07.20. (8. oldal)
Radnótis diáklány sikert aratott
bama.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.bama.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-azonline-mengyelejev-diakolimpian-2683517/
baon.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.baon.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-azonline-mengyelejev-diakolimpian-2853512/
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beol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.beol.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-2900195/
boon.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://boon.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-4415243/
civishir.hu - 2020.07.20.
Ezüstérmes lett egy debreceni diák a Mengyelejev-diákolimpián
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/07/ezustermes-lett-egy-debreceni-diak-amengyelejev-diakolimpian
delmagyar.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-azonline-mengyelejev-diakolimpian-6643974/
demokrata.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online diákolimpián
https://demokrata.hu/tudomany/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinediakolimpian-269652/
duol.hu - H2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.duol.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-3722390/
feol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.feol.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-4156556/
haon.hu - 2020.07.20.
Debreceni diák nyert ezüstérmet a Mengyelejev-diákolimpián
https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/debreceni-diak-nyert-ezustermet-amengyelejev-diakolimpian-4208390/
haon.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://haon.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-4208378/
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heol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.heol.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-2669942/
hiros.hu - 2020.07.20.
Bronzérmet szerzett Ficsór István Dávid az online Mengyelejev-diákolimpián
https://hiros.hu/hirek/bronzermet-szerzett-ficsor-istvan-david-az-onlinemengyelejev-diakolimpian
kemma.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-azonline-mengyelejev-diakolimpian-2719907/
kisalfold.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-azonline-mengyelejev-diakolimpian-10057529/
lokal.hu - 2020.07.20.
Jól szerepeltek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.lokal.hu/2020-07-jol-szerepeltek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian/
magyarhirlap.hu - 2020.07.20.
Óriási magyar sikerek a Mengyelejev-diákolimpián
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200719-oriasi-magyar-sikerek-amengyelejev-diakolimpian
magyarnemzet.hu - 2020.07.20.
A magyar középiskolások a legjobb kémikusok
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-magyar-kozepiskolasok-a-legjobbkemikusok-8397795/
ma.hu - 2020.07.20.
Jól szerepeltek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
http://www.ma.hu/tudomany/348388/Jol_szerepeltek_a_magyar_diakok_az_online
_Mengyelejevdiakolimpian
origo.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok a Mengyelejev-diákolimpián
https://www.origo.hu/tudomany/20200719-het-ermet-nyertek-a-magyar-diakoka-mengyelejevdiakolimpian.html
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sonline.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-azonline-mengyelejev-diakolimpian-3056978/
szeged.hu - 2020.07.20.
Jól szerepeltek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://szeged.hu/hirek/35989/jol-szerepeltek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian
szoljon.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-azonline-mengyelejev-diakolimpian-2535635/
szon.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://szon.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-4056677/
teol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.teol.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-2587013/
vaol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-4136636/
veol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.veol.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-3918773/
videk.ma - 2020.07.20.
Büszkeség: Remekeltek a magyar gimnazisták a nemzetközi diákolimpián kémiából
http://videk.ma/2020/07/buszkeseg-remekeltek-a-magyar-gimnazistak-anemzetkozi-diakolimpian-kemiabol/
vilagszam.hu - 2020.07.20.
Okosak a magyar elitdiákok
http://vilagszam.hu/cikkek/okosak-a-magyar-elitdiakok-7-erem-egy-rangosversenyrol.html/16971/
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webradio.hu - 2020.07.20.
Jól szerepeltek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/jol-szerepeltek-a-magyar-diakok-azonline-mengyelejev-diakolimpian
zaol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyertek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/het-ermet-nyertek-a-magyar-diakok-az-onlinemengyelejev-diakolimpian-4363649/
168ora.hu - 2020.07.20.
Hét érmet nyert a magyar csapat a legnehezebbnek tartott nemzetközi
kémiaversenyen
https://168ora.hu/tudas/diakok-kemia-verseny-187876
Petőfi Népe - 2020.07.20. (1,2. oldal)
Érmeket szereztek a versenyen
baon.hu - 2020.07.20.
Megyénk fiataljai is érmet szereztek a kémiai diákolimpián
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/megyenk-fiataljai-is-ermet-szerezteka-kemiai-diakolimpian-2853803/
keol.hu - 2020.07.20.
Refis siker: Bronzérmes lett Ficsór István a Mengyelejev Diákolimpián
https://keol.hu/kecskemet-bacs/refis-siker-bronzermes-lett-ficsor-istvan-amengyelejev-diakolimpian
azuzlet.hu - 2020.07.21.
Diákolimpia. Magyar éremeső 28 ország kémiaversenyén
https://azuzlet.hu/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-a-nemzetkozikemiaversenyen/
ma.hu - 2020.07.21.
A legjobb egyetemekre jutnak be a Mengyelejev-diákolimpián jól szerepelt magyar
diákok
http://www.ma.hu/belfold/348441/A_legjobb_egyetemekre_jutnak_be_a_Mengyel
ejevdiakolimpian_jol_szerepelt_magyar_diakok
bacsmegye.hu - 2020.07.21.
Jól szerepeltek a magyar diákok az online Mengyelejev-diákolimpián
https://bacsmegye.hu/megye/2020/07/jol-szerepeltek-a-magyar-diakok-azonline-mengyelejev-diakolimpian
bama.hu - 2020.07.21.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
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https://www.bama.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-2686892/
baon.hu - 2020.07.21.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.baon.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-2857559/
beol.hu - 2020.07.21.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.beol.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-2903411/
boon.hu - 2020.07.21.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://boon.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-a-nemzetkozikemiaversenyen-4417391/
dehir.hu - 2020.07.21.
Ezüstérmes lett egy debreceni diák a legnehezebbnek tartott nemzetközi
kémiaversenyen
http://www.dehir.hu/debrecen/ezustermes-lett-egy-debreceni-diak-alegnehezebbnek-tartott-nemzetkozi-kemiaversenyen/2020/07/20/
delmagyar.hu - 2020.07.21.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-6647771/
dunaujvaros.com - 2020.07.21.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://dunaujvaros.com/hirek/202007/het_ermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_
nemzetkozi_kemiaversenyen
duol.hu - 2020.07.21.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.duol.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-3723953/
eduline.hu - 2020.07.21.
A legjobb egyetemeken tanulnak majd a nemzetközi kémiaolimpia versenyzői
http://eduline.hu/campus_life/20200720_kemia_olimpia_tovabbtanulas
femina.hu - 2020.07.20.
Mengyelejev-diákolimpia
https://femina.hu/terasz/mengyelejev-diakolimpia/
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feol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.feol.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-4158755/
gyorplusz.hu - 2020.07.20.
Hét érem a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.gyorplusz.hu/nagyvilag/het-erem-a-nemzetkozi-kemiaversenyen/
haon.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://haon.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-a-nemzetkozikemiaversenyen-4210625/
heol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.heol.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-2673764/
hirado.hu - 2020.07.20.
A legjobb egyetemekre jutnak be a Mengyelejev-diákolimpián jól szerepelt magyar
diákok
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/07/20/a-legjobb-egyetemekre-jutnak-be-amengyelejev-diakolimpian-jol-szerepelt-magyar-diakok
hirek.sk - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.hirek.sk/kavezo/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen
hir.ma - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://hir.ma/tudomany/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-a-nemzetkozikemiaversenyen/761063
index.hu - 2020.07.20.
Remekül szerepeltek magyar diákok a kémiai diákolimpián
https://index.hu/techtud/2020/07/20/remekul_szerepeltek_magyar_diakok_a_kem
iai_diakolimpian/
kemma.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.kemma.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-2728106/
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kisalfold.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-10061542/
kuruc.info - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://kuruc.info/r/2/215354/
lokal.hu - 2020.07.20.
Fantasztikusan szerepeltek a magyar diákok a nemzetközi Mengyelejevdiákolimpián
https://www.lokal.hu/2020-07-fantasztikusan-szerepeltek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-mengyelejev-diakolimpian/
sonline.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.sonline.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-3061436/
szoljon.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.szoljon.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-2538782/
szon.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://szon.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-a-nemzetkozikemiaversenyen-4058378/
teol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.teol.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-2589851/
vaol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.vaol.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-4138937/
veol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.veol.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-3920975/
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webradio.hu - 2020.07.20.
A legjobb egyetemekre jutnak be a Mengyelejev-diákolimpián jól szerepelt magyar
diákok
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-legjobb-egyetemekre-jutnak-be-amengyelejev-diakolimpian-jol-szerepelt-magyar-diakok
webradio.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen
zaol.hu - 2020.07.20.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://www.zaol.hu/eletstilus/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen-4366529/
m1 Ma délelőtt - 2020.07.20.
Jól szerepelt a magyar csapat a Mengyelejev Diákolimpián
https://mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2020-07-20-i-adas-2/
baranyavar.hu - 2020.07.21.
Hét érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiaversenyen
https://baranyavar.hu/aktualis/2020/07/het-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-anemzetkozi-kemiaversenyen

pharmaonline.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyag a tartós izomgörcsök kezelésére
Az évi 30-35 ezer stroke-os beteg 30 százalékánál kialakul a betegség, valamint az évi
körülbelül ezer baleset miatti agyi vagy gerincvelői traumánál is gyakoriak a fájdalmas
izomgörcsök a végtagokban – mondta el az M1 aktuális csatornán Málnási-Csizmadia
András, az ELTE Motor Farmakológiai Kutatócsoportjának kutatásvezetője. A jelenleg
használt görcsoldók az idegrendszeren keresztül hatnak.
http://pharmaonline.hu/cikk/uj_hatoanyag_a_tartos_izomgorcsok_kezelesere
További megjelenés:
-

Ripost - 2020.07.20. (5. oldal)
Magyar megoldás a tartós izomgörcsre
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budaorsiinfo.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/07/20/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-atartos-izomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon/
kuruc.info - 2020.07.20.
Magyar szakemberek fejlesztettek ki új hatóanyagot a tartós izomgörcsök
kezelésére
https://kuruc.info/r/2/215332/
alon.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.alon.hu/egeszseg/2020/07/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon
bama.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.bama.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2684123/
baon.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.baon.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2854244/
beol.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.beol.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2900513/
boon.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://boon.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsokkezelesere-magyarorszagon-4415423/
bumm.sk - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére
https://www.bumm.sk/turmix/2020/07/19/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-atartos-izomgorcsok-kezelesere
dehir.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki Magyarországon a tartós izomgörcsök kezelésére
http://www.dehir.hu/belfold/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-magyarorszagon-atartos-izomgorcsok-kezelesere/2020/07/19/
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delmagyar.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-6644636
demokrata.hu - 2020.07.19.
Magyar siker: új hatóanyag a tartós izomgörcsök kezelésére
https://demokrata.hu/tudomany/magyar-siker-uj-hatoanyag-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-269701/
duol.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.duol.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-3722603/
feol.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.feol.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-4156877/
gyorplusz.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyag az izomgörcsök kezelésére
https://www.gyorplusz.hu/nagyvilag/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere/
haon.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://haon.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsokkezelesere-magyarorszagon-4208810/
heol.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.heol.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2670254/
hirado.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/orvostudomany/cikk/2020/07/19/ujhatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon
hirek.sk - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki tartós izomgörcsök kezelésére
https://www.hirek.sk/kavezo/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-tartos-izomgorcsokkezelesere
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hir6.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére
http://hir6.hu/cikk/156583/uj_hatoanyagot_fejlesztettek_ki_a_tartos_izomgorcsok_
kezelesere
index.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a stroke-osok kezelésére a magyar tudósok
https://index.hu/techtud/2020/07/19/uj_hatoanyagot_fejlesztettek_ki_a_strokeosok_kezelesere_a_magyar_tudosok/
kemma.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.kemma.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2720204/
kisalfold.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-10057831/
pestihirlap.hu - 2020.07.19.
Tesztelés alatt az új, magyar fejlesztésű görcsoldó
https://pestihirlap.hu/2020/07/19/teszteles-alatt-az-uj-magyar-fejlesztesugorcsoldo/
promenad.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.promenad.hu/2020/07/19/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon
sonline.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.sonline.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-3057368/
szoljon.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.szoljon.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2536211/
szon.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://szon.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsokkezelesere-magyarorszagon-4056806/
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teol.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.teol.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2587268/
vaol.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.vaol.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-4136885/
veol.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.veol.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-3919004/
webbeteg.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszsegugy/25480/uj-hatoanyagotfejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon
weborvos.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek a tartós izomgörcsök kezelésére
https://weborvos.hu/hirek/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-a-tartos-izomgorcsokkezelesere-260778
webradio.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://webradio.hu/hirek/belfold/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon
zaol.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.zaol.hu/eletstilus/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-4363880/
Jazzy Rádió Esti Híradó - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztett ki a tartós izomgörcsök kezelésére az ELTE Motor
Pharmacology Kutatócsoportja
Kossuth Rádió Krónika 12:00, 17:30, 22:00 - 2020.07.19.
Tartós izomgörcs kezelésére alkalmas hatóanyagot fejlesztett ki az ELTE Motor
Pharmacology Kutatócsoportja
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-19_12-0100&enddate=2020-07-19_13-01-00&ch=mr1
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m1 Ma délelőtt - 2020.07.19.
Hatóanyagot fejlesztett ki egy magyar kutatócsoport a stroke és más idegrendszeri
betegségek után fellépő tartós izomgörcsök kezelésére
https://mediaklikk.hu/?p=3957045
m1 Ma délután - 2020.07.19.
Hatóanyagot fejlesztett ki egy magyar kutatócsoport a stroke és más idegrendszeri
betegségek után fellépő tartós izomgörcsök kezelésére
https://mediaklikk.hu/?p=3957279
nlc.hu - 2020.07.18.
Eltüntetheti a stroke utáni izomgörcsöket a magyar kutatók felfedezése
https://nlc.hu/egeszseg/20200718/stroke-izomgorcs-kutatas/
RTL Klub Híradó - 2020.07.17.
Hamarosan embereken is tesztelni kezdik azt az új hatóanyagot, amelyet magyar
kutatók fejlesztettek ki a stroke utáni izomgöcsök kezelésére
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-07-17-c_12649049
infodebrecen.hu - 2020.07.19.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:uj-hatoanyagot-fejlesztettekki-a-tartos-izomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2020-07-20-080500
infoesztergom.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:uj-hatoanyagotfejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2020-07-20080500
marketingpirula.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére
https://www.marketingpirula.hu/hirek/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere/
napidoktor.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://napidoktor.hu/napi-hirek/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon/
infonyiregyhaza.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:uj-hatoanyagotfejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2020-07-20080500
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infotatabanya.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:uj-hatoanyagotfejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon-2020-07-20080500
innoportal.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
http://www.innoportal.hu/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsokkezelesere-magyarorszagon
hazipatika.com - 2020.07.20.
Új hatóanyag a tartós izomgörcsök kezelésére
https://www.hazipatika.com/eletmod/fajdalom/cikkek/uj_hatoanyag_a_tartos_izo
mgorcsok_kezelesere/20200720095111
radio88.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://www.radio88.hu/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartos-izomgorcsokkezelesere-magyarorszagon/
behir.hu - 2020.07.20.
Új magyar hatóanyag tartós izomgörcs ellen
https://behir.hu/uj-magyar-hatoanyag-tartos-izomgorcs-ellen
librarius.hu - 2020.07.20.
Új hatóanyag az izomgörcsök ellen
https://librarius.hu/2020/07/20/uj-hatoanyag-az-izomgorcsok-ellen/
Kossuth Rádió Krónika 7:00 - 2020.07.20.
Tartós izomgörcs kezelésére alkalmas hatóanyagot fejlesztett ki az ELTE Motor
Pharmacology Kutatócsoportja
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-20_07-0100&enddate=2020-07-20_07-25-00&ch=mr1
Retro Rádió Hírek 8:00 - 2020.07.20.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki magyarok a stroke utáni izomgörcsök kezelésére
kanizsaujsag.hu - 2020.07.21.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére Magyarországon
https://kanizsaujsag.hu/hir/202007/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere-magyarorszagon
szimpatika.hu - 2020.07.21.
Új hatóanyagot fejlesztettek ki a tartós izomgörcsök kezelésére

https://szimpatika.hu/cikkek/9382/uj-hatoanyagot-fejlesztettek-ki-a-tartosizomgorcsok-kezelesere
baon.hu - 2020.07.19.
A világjárvány nyelvi lenyomata a szótár a halasi nyelvész szerint
Dr. Veszelszki Ágnes kiskunhalasi születésű nyelvész, a Budapesti Corvinus Egyetem
Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense fél év
alatt 400 szót vagy kifejezést gyűjtött össze a július 13-án megjelent Karanténszótárba,
mely kór- és kordokumentumként szolgál. (…) Balázs Gézának, az ELTE professzorának
támogatásával lett a szótár gondolata puszta ötletből kézzel fogható alkotás.
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vilagjarvany-nyelvi-lenyomata-a-szotar-ahalasi-nyelvesz-szerint-2845532/
hvg.hu - 2020.07.19.
Ha a szenvedélybeteg nő várandós és anya lesz
Kaló Zsuzsa, az ELTE Pszichológiai Intézetének kutatója 2019-es tanulmányában foglalta
össze a szerhasználó várandós és kisgyermekes nők anyaság-fogalmával kapcsolatos saját
és nemzetközi kutatási eredményeket.
https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20200719_Ha_a_szenvedelybeteg_no_varandos_es_
anya_lesz
index.hu - 2020.07.19.
Az a középosztály, amiről a politikusok beszélnek, nem létezik
Éber Márk, az ELTE Társadalomtudományi karának adjunktusa viszont a most megjelent,
A Csepp - A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete című könyvében 40-50
éves időtávban és a globális gazdaság fejlődése szempontjából igyekszik leírni, hogyan is
néz ki a magyar társadalom.
https://index.hu/gazdasag/2020/07/19/hol_a_penz_eber_mark_tarsadalmi_egyenlotlense
g_szociologia/
infostart.hu - 2020.07.19.
Ritka, súlyos betegség okát derítették fel magyar kutatók
Magyar kutatók vezetésével, több mint egy évtizeden át tartó genetikai nyomozással
jutott el egy nemzetközi kutatócsoport egy család férfitagjait három generáció óta sújtó
kórkép eredetéhez. (...) Ehhez volt fontos a gén által kódolt fehérje szerkezetének a
vizsgálata, amit Karancsiné Menyhárd Dóra végzett az ELTE-n a fehérjemodellező
kutatócsoportban. Az egyetem tudományos főmunkatársa mutatott rá arra, hogy a

nyálkahártya-, bőr- és körömeltérésekkel járó betegség, amit eddig ezen génhez
kapcsoltan ismertek, a fehérje egy teljesen más régióját érinti.
https://infostart.hu/tudomany/2020/07/19/ritka-sulyos-betegseg-okat-deritettek-felmagyar-kutatok
Bors - 2020.07.18. (18. oldal)
A malacok önállóbbak a kutyáknál
Az ELTE Természettudományi Kar Etológia Tanszék kutatói a családban élő fiatal
törpemalacok és kutyák emberekkel való kommunikációs viselkedését hasonlították
össze. Semleges helyzetben a malacok közel azonos gyakorisággal kezdeményeznek
interakciót az emberrel, mint a kutyák, problémamegoldás közben azonban a kutyákkal
ellentétben önállóan próbálkoznak elvégezni a feladatot.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

Kelet-Magyarország - 2020.07.20. (8. oldal)
Okosabbak, mint hinnénk
Vas Népe - 2020.07.18. (16. oldal)
Kutya és malac
budaorsiinfo.hu - 2020.07.18.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/07/18/a-malacok-a-kutyakhozhasonloan-kepesek-kommunikalni-az-emberrel/
hellovidek.hu - 2020.07.18.
Elképesztő felfedezés: kutyákhoz hasonló módon kommunikálnak a malacok
https://www.hellovidek.hu/gazdasag/2020/07/18/elkepeszto-felfedezeskutyakhoz-hasonlo-modon-kommunikalnak-a-malacok
infostart.hu - 2020.07.18.
Különleges hasonlóságot mutatnak a malacok és a kutyák
https://infostart.hu/tudomany/2020/07/18/kulonleges-hasonlosagot-mutatnak-amalacok-es-a-kutyak
lokal.hu - 2020.07.18.
A malacok is képesek kommunikálni az emberrel
https://www.lokal.hu/2020-07-kutatas-a-malacok-is-kepesek-kommunikalni-azemberrel/
magyarhirlap.hu - 2020.07.18.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
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https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200717-a-malacok-a-kutyakhozhasonloan-kepesek-kommunikalni-az-emberrel
nyugat.hu - 2020.07.18.
A malacok jobb háziállatok, mint a kutyák?
https://www.nyugat.hu/cikk/malacok_kutyak_jobb_haziallat_elte_kutatas
player.hu - 2020.07.18.
A malacok úgy kommunikálnak az emberrel, mint a kutyák, csak önállóbban oldják
meg a problémákat
https://player.hu/napunk/a-malacok-ugy-kommunikalnak-az-emberrel-mint-akutyak-csak-onallobban-oldjak-meg-a-problemakat/
raketa.hu - 2020.07.18.
Vajon kedvencként nevelt törpemalacaink vagy kutyáink a jobb
problémamegoldók?
https://raketa.hu/vajon-kedvenckent-nevelt-torpelamacaink-vagy-kutyaink-ajobb-problemamegoldok
szimpatika.hu - 2020.07.18.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://szimpatika.hu/cikkek/9367/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel
agronaplo.hu - 2020.07.18.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://agronaplo.hu/hirek/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel
atv.hu - 2020.07.18.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
http://www.atv.hu/belfold/20200717-a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloankepesek-kommunikalni-az-emberrel
azuzlet.hu - 2020.07.17.
A malacok úgy kommunikálnak, akár a kutyák
https://azuzlet.hu/a-malacok-ugy-kommunikalnak-akar-a-kutyak/
hirek.sk - 2020.07.17.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.hirek.sk/kavezo/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel
hvg.hu - 2020.07.17.
A malacok majdnem kutyák, csak önállóbbak
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https://hvg.hu/tudomany/20200717_A_malacok_madjnem_kutyak_csak_onallobba
k
kozepsuli.hu - 2020.07.17.
A kutyákról tudható, de a malacok is képesek kommunikálni az emberrel?
https://kozepsuli.hu/kutyakrol-tudhato-de-malacok-kepesek-kommunikalni-azemberrel/
magyarnarancs.hu - 2020.07.17.
A törpemalacok már majdnem kutyák, legalábbis az emberrel való
kommunikációjukat nézve
https://magyarnarancs.hu/tudomany/a-torpemalacok-mar-majdnem-kutyak-azemberrel-valo-kommunikaciojukat-nezve-131561
nlc.hu - 2020.07.17.
Hivatalos: a malacok önállóbbak a kutyáknál
https://nlc.hu/lelek/20200717/torpemalac-kutya-kommunkacio-kutaas/
nuus.hu - 2020.07.17.
A törpemalacok talpraesettebb állatok, mint a kutyák?
https://nuus.hu/unatkozom/erdekes/0717/a-torpemalacok-talpraesettebballatok-mint-a-kutyak/
origo.hu - 2020.07.17.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.origo.hu/tudomany/20200717-magyar-kutatok-a-malacok-akutyakhoz-hasonloan-kepesek-kommunikalni-az-emberrel.html
qubit.hu - 2020.07.17.
A törpemalacok még nem kutyák, de már majdnem
https://qubit.hu/2020/07/17/a-torpemalacok-meg-nem-kutyak-de-mar-majdnem
radio88.hu - 2020.07.17.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.radio88.hu/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel/
webradio.hu - 2020.07.17.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloankepesek-kommunikalni-az-emberrel
24.hu - 2020.07.17.
A kutyákhoz hasonlóan viszonyulnak a malacok az emberhez
https://24.hu/tudomany/2020/07/17/malacok-kutyak-etologia-elteproblemamegoldas-haziasitas/
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Bihari Napló - 2020.07.21. (12. oldal)
A malacok is képesek kommunikálni az emberrel
Szabadság - 2020.07.21. (12. oldal)
A malacok képesek kommunikálni az emberrel, mint a kutyák
bama.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.bama.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-2687027/
baon.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.baon.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-2857910/
beol.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.beol.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-2903825/
boon.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://boon.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-4417619/
delmagyar.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.delmagyar.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloankepesek-kommunikalni-az-emberrel-6648224/
duol.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.duol.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-3724124/
feol.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.feol.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-4159034/
haon.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://haon.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-4210829/
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heol.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.heol.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-2673971/
karpatinfo.net - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/07/20/malacok-kutyakhozhasonloan-kepesek-kommunikalni-az-emberrel
kemma.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.kemma.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-2728322/
kisalfold.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.kisalfold.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-10061723/
sonline.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.sonline.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-3061583/
szoljon.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.szoljon.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-2539061/
szon.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://szon.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-4058567/
teol.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.teol.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-2590100/
vaol.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.vaol.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-4139105/
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veol.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.veol.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-3921134/
zaol.hu - 2020.07.20.
A malacok a kutyákhoz hasonlóan képesek kommunikálni az emberrel
https://www.zaol.hu/egyperces/a-malacok-a-kutyakhoz-hasonloan-kepesekkommunikalni-az-emberrel-4366709/
Ripost - 2020.07.23. (9. oldal)
Törpemalacmánia
Magyar Nemzet - 2020.07.23
Akkor néz ránk, ha éhes
magyarnemzet.hu - 2020.07.23.
Akkor néz ránk, ha éhes
https://magyarnemzet.hu/mozaik/masolat-akkor-nez-rank-ha-ehes-8416542/

infostart.hu - 2020.07.18.
Rezsiügy: sért is uniós jogot, meg nem is
Mivel az Európai Bizottság és Magyarország nem tudott megállapodni, az ügy az Európai
Unió Bíróságára került. Ez az egyik kérdésben a Bizottságnak, a másikban
Magyarországnak adott igazat – magyarázza a friss ítéletet Kende Tamás, az ELTE
Nemzetközi Jogi Tanszékének docense.
https://infostart.hu/gazdasag/2020/07/18/rezsiugy-sert-is-unios-jogot-meg-nem-is
marieclaire.hu - 2020.07.18.
"Baromira nincsen szükség ennyi ruhára, és ez nagyon megterheli a környezetet" –
interjú Szentesi Réka divatkutatóval
Kimondottan a divat működése, mechanizmusa iránti érdeklődésem az egyetem alatt jött.
Történészként végeztem az ELTE-n, és most is ott vagyok a Társadalomtörténeti
Tanszéken, jelenleg a doktori dolgozatom készül. Tehát nem mentem el teljesen a divat
irányába, mindig is elméleti kutató alkat voltam, de ilyen módon össze tudtam hozni ezt
a két területet.
https://marieclaire.hu/divat/2020/07/18/baromira-nincsen-szukseg-ennyi-ruhara-es-eznagyon-megterheli-a-kornyezetet-interju-szentesi-reka-divatkutatoval/

qubit.hu - 2020.07.18.
Miért vált súlytalanná és jelentéktelenné a filozófia?
Ha valaki megkérdezné tőled, hogy hány kortárs filozófust ismersz, és miért tartod nagyra
a gondolataikat, mit válaszolnál? Ha nem jut eszedbe azonnal megfelelő válasz, ne aggódj,
mert valószínűleg sokan vannak így ezzel, még az egyébként meglehetősen művelt és
intelligens emberek körében is. (…) A szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Filozófiatudományi Doktori Iskolájának végzős hallgatója.
https://qubit.hu/2020/07/18/miert-valt-sulytalanna-es-jelentektelenne-a-filozofia
alfoldonline.hu - 2020.07.17.
Horváth Márk – Lovász Ádám – Nemes Z. Márió: A poszthumanizmus változatai.
Ember, embertelen és ember utáni
„A poszthumanitás a 21. század alapvető kulturális, társadalmi és tudományos kérdései
köré szerveződik.” Ezzel a mondattal kezdődik Horváth Márk, Lovász Ádám és Nemes Z.
Márió közös kötete, és A poszthumanizmus változatai valóban komolyan is veszi ezt az
állítást. (…) A szerző Bartha Ádám 1989-ben született Budapesten. Irodalmár, az ELTE
esztétika doktori programjának doktorandusza.
http://alfoldonline.hu/2020/07/alapkoletetel/

budapesttimes.hu - 2020.07.17.
Attempted coup a night of 'unimaginable treason'
July 15, 2020 is the fourth anniversary of one of the darkest chapters in modern Turkey's
history, the country's Ambassador to Hungary, Ahmet Akif Oktay, said at an event to
commemorate the Democracy and National Unity Day of Turkey in Elte University Library.
"Four years ago, on an otherwise quiet summer night, our country's peace was violently
broken," Ambassador Oktay recalled.
https://www.budapesttimes.hu/2020/07/17/attempted-coup-night-unimaginabletreason
eduline.hu - 2020.07.17.
Még egy lehetőség, ha szeptembertől kollégiumban laknátok: részletek a
szakkollégiumokról
Arról, hogy az általatok választott egyetemen milyen szakkollégiumok működnek, az
intézmény honlapján tudtok tájékozódni. Miért jó a szakkollégium? Az ilyen típusú
kollégiumok nagyrésze külön intézményben, saját lakrésszel működik, vagyis a kollégium

jelentheti a szó szerinti értelembe vett kollégiumban lakást is. Ilyen például az ELTE Eötvös
József Collegium vagy éppen a Mathias Corvinus Collegium is.
https://www.budapesttimes.hu/2020/07/17/attempted-coup-night-unimaginabletreason
eduline.hu - 2020.07.17.
A legjobb alternatív diplomaosztók: így igyekeznek kárpótolni a diákokat a magyar
egyetemek
Azokon az egyetemeken, ahol végül elmaradtak a diplomaosztók, egészen egyedi
ötletekkel álltak elő. Mutatunk ezekből néhányat, érdemes őket megnézni. Egyedül a
diplomaosztón Sonkoly Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem dékánja talárban,
egy nagy üres előadóteremben videóban mondja el ünnepi köszöntőjét az egész
intézmény nevében a friss diplomásoknak.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200717_diplomasok_koszonto
eduline.hu - 2020.07.17.
Jó hír nemcsak könyvmolyoknak: újra nyitva vannak a budapesti könyvtárak
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtári szolgáltatásai már 2020. június 17. óta
igénybe vehetők. Július 13-tól azonban az Egyetemi Levéltár is újra várja a kutatókat a
szokásos nyitva tartással, keddtől csütörtökig 9 és 16 óra között - tette közzé a könyvtár
honlapján. Az intézmények a koronavírus-fertőzés miatt kialakult járványügyi szabályok
betartására külön felhívták a figyelmet.
http://eduline.hu/campus_life/20200717_konyvtarak_ujra_nyitva
librarius.hu - 2020.07.17.
Megvan a PesText RESET – az irodalom most is összeköt írópályázat győztese
A PesText Fesztivál idei írópályázatára a tavalyinál kétszer több, 437 pályázatból a szakmai
zsűri tagjai, Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, prózaíró, műfordító, esszéista, egyetemi tanár
(ELTE), Terék Anna, Csáth Géza-díjjal jutalmazott költőnő, és Hász Róbert, a Tiszatáj
folyóirat főszerkesztője ítélték oda az előzsűri által kiválasztott 12 írásból a szakmai díjat
Abafáy-Deák Csillagnak a Csillagharcos című prózaírásáért, ami ITT olvasható.
https://librarius.hu/2020/07/17/csillagharcos-erkezett-megvan-a-pestext-reset-azirodalom-most-is-osszekot-iropalyazat-gyoztese/

qubit.hu - 2020.07.17.
Vágykutatást indítottak az ELTE pszichológusai, és te is részt vehetsz benne
Az ELTE Pszichológiai Intézetében Demetrovics Zsolt és File Domonkos vezetésével
nemrég kezdődött egy vizsgálat, amelynek az a célja, hogy feltérképezze a túlzásba vitt
tevékenységek jutalmazómechanizmusait. A kutatók a legális és illegális szerekkel
kapcsolatos függőségek mellett a viselkedéses addikciókat – szerencsejáték, kényszeres
vásárlás, internetfüggőség – megelőző állapotokról szeretnének többet megtudni.
https://qubit.hu/2020/07/17/vagykutatast-inditottak-az-elte-pszichologusai-es-te-isreszt-vehetsz-benne
RTL Klub - Fókusz - 2020.07.17.
Összeállítás: Hogyan értelmezték a fóti asszonykórus tagjai az egyik rapzene
szövegét?
Megszólaló: Gecső Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vezetője
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-07-17-c_12649121
elomagazin.com - 2020.07.20.
Új könyvekkel indult újra az élet
Az Örökölt sors népszerűsége töretlen, témája sokak számára izgalmas, hiszen a szerző
állítása szerint frusztrációink okait családunk múltjában kell keresni. Ez sokszor nem
könnyű feladat, mivel felmenőink traumáit generációról generációra adjuk tovább.
Ablonczy Balázs az ELTE BTK oktatója és az MTA Történettudományi Intézetének
tudományos főmunkatársa új megvilágításba helyezi a Magyarországot 100 évvel ezelőtt
szétszakító trianoni diktátum társadalmi következményeit.
http://elomagazin.com/2020/07/uj-konyvekkel-indult-ujra-az-elet/
hirado.hu - 2020.07.20.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg Klímaváltozás és Magyarország címmel
Az, hogy egy környezeti probléma mennyire fontos, értékválasztáson alapuló, azaz
kizárólag racionális úton el nem dönthető kérdés - ebből indul ki Antal Miklós, az MTAELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoport vezetője a kötetben közölt írásában. Az
ismeretterjesztő kötetben olvasható még több más témájú előadás szövege is.
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/07/20/ismeretterjeszto-kotet-jelentmeg-klimavaltozas-es-magyarorszag-cimmel
További megjelenés:
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dehir.hu - 2020.07.20.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg Klímaváltozás és Magyarország címmel
http://www.dehir.hu/belfold/ismeretterjeszto-kotet-jelent-meg-klimavaltozas-esmagyarorszag-cimmel/2020/07/20/
pestisracok.hu - 2020.07.20.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg Klímaváltozás és Magyarország címmel
https://pestisracok.hu/ismeretterjeszto-kotet-jelent-meg-klimavaltozas-esmagyarorszag-cimmel/
ma.hu - 2020.07.20.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg Klímaváltozás és Magyarország címmel
http://www.ma.hu/vilagvege/348435/Ismeretterjeszto_kotet_jelent_meg_Klimavalt
ozas_es_Magyarorszag_cimmel
webradio.hu - 2020.07.20.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg Klímaváltozás és Magyarország címmel
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/ismeretterjeszto-kotet-jelent-megklimavaltozas-es-magyarorszag-cimmel
alternativenergia.hu - 2020.07.20.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg Klímaváltozás és Magyarország címmel
http://www.alternativenergia.hu/ismeretterjeszto-kotet-jelent-meg-klimavaltozases-magyarorszag-cimmel/90676
bevezetem.eu - 2020.07.20.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg Klímaváltozás és Magyarország címmel
https://bevezetem.eu/2020/07/21/ismeretterjeszto-kotet-jelent-megklimavaltozas-es-magyarorszag-cimmel
mta.hu - 2020.07.20.
Visszafordíthatatlan változások lehetősége – új kötet a klímaváltozásról
https://mta.hu/tudomany_hirei/visszafordithatatlan-valtozasok-lehetosege-ujkotet-a-klimavaltozasrol-110692
nrgreport.com - 2020.07.21.
Ismeretterjesztő kötet jelent meg Klímaváltozás és Magyarország címmel
http://nrgreport.com/cikk/2020/07/21/ismeretterjeszto-kotet-jelent-megklimavaltozas-es-magyarorszag-cimmel
greenfo.hu - 2020.07.22.
Klímaváltozás és Magyarország
https://greenfo.hu/kiadvanyok/klimavaltozas-es-magyarorszag/

kamaraonline.hu - 2020.07.20.
Estek az árak, bővült a kínálat az albérletpiacon
A Takarék Index elemzése szerint a járvány hatására Budapesten könnyebb helyzetbe
kerülhetnek az albérletet kereső egyetemisták, mivel a turisták elmaradása miatt sokan a
korábbi rövid távú bérbeadás helyett a hosszabb időtávra kiadást választhatják.
Rámutattak, hogy a kollégiumoknál is több a bizonytalanság, az ELTE esetében például
már be is jelentették, hogy a fertőzésveszély elkerülése érdekében csökkentik az egy
kollégiumi szobában lakók számát.
https://kamaraonline.hu/estek-az-arak-bovult-a-kinalat-az-alberletpiacon/
További megjelenés:
-

Napló - 2020.07.21. (5. oldal)
A nagy kínálat miatt estek az albérleti árak
m1 Híradó 12:00 - 2020.07.20.
Csökkentek az árak és bővült a kínálat az albérletpiacon
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-07-20-i-adas-8/

marieclaire.hu - 2020.07.20.
Házikedvencek és anyaság: terápiás hatás helyett depresszió?
Azonban azoknál a fiatal anyukáknál, akiknek megterhelő az anyaság, gyakrabban
fordulnak elő a szülés utáni depresszió tünetei, ha még egy házikedvencről is
gondoskodniuk kell , derült ki az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatásából.
https://marieclaire.hu/lelek/2020/07/20/hazikedvencek-es-anyasag-terapias-hatashelyett-depresszio/
sztv.hu - 2020.07.17.
A Zalaegerszegi Egyetemi Központ vezetője lett Németh István
Új tudásközpontot hoz létre a Pannon Egyetem Zalegerszegen a hazai felsőoktatás
struktúraváltása következtében: a Zalaegerszegi Egyetemi Központ vezetője Németh
István lett, aki az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektorhelyettese volt eddig. Munkája
egyik eredménye, hogy a pedagógusképzés megerősödött Szombathelyen.
http://www.sztv.hu/hirek/a-zalaegerszegi-egyetemi-kozpont-vezetoje-lett-nemethistvan-20200717

Nők Lapja - 2020.07.22. (18,19,20. oldal)
Az elvek csapodár természete
A túlzásba vitt elvek károsak – vallja Mérő László matematikus, pszichológus, aki mégis
hisz abban, hogy nagy üzletet csak tisztességes eszközökkel lehet kötni. A tudóssal a
kegyes hazugságokról, az önvezető autók etikájáról és az egyforintos leányzóról Pór Attila
beszélgetett.
Nők Lapja - 2020.07.22. (30. oldal)
Új utakat keresve
„Fontos, hogy tudjunk nevetni magunkon is” – Gyerekként kicsit mindig koravén voltam,
felnőttnek meg talán kicsit infantilis – vallja be Finy Petra író, költő, mesekönyvszerző, aki
negyvenkét évesen harminc önálló kötet, és legalább ennyi antológia alkotója, és akit a
Nők Lapja hasábjairól is ismerhetünk. (…) Petra már gimnazistaként is verseket írt, sokáig
mégis tervezőgrafikus szeretett volna lenni. Végül az ELTE magyar–francia szakán kötött
ki, és reklámszövegíróként kereste a kenyerét. A szépirodalmi pályán végül az az első
köteteseknek szóló pályázat indította el, melyre a Histeria grandiﬂ ora című verseskötet
tervével jelentkezett.
További megjelenés:
-

noklapja.hu - 2020.07.22
Inspiráló nők: Finy Petra író, költő
https://www.noklapja.hu/noklapja-podcast/2020/07/22/inspiralo-nok-finy-petrairo-ko%cc%88lto%cc%8b/

eduline.hu - 2020.07.21.
„Mi leszek, ha nagy leszek?” - mit tanultok majd a népszerű szakokon
Nagyon kedvelitek a közgazdász diplomát adó képzéseket, így a második helyen a
kereskedelem és marketing szak áll, a legnépszerűbb egyetem pedig ezzel a szakkal az
ELTE. Az oklevélben szereplő szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing
alapképzési szakon. A képzési idő itt is 7 félév és az összegyűjtendő kreditek száma szintén
180 + 30 kredit. A kereskedelem és marketing szak is gyakorlatorientált, 60-70 százalék
arányban.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200721_a_3_legnepszerubb_szak

elteonline.hu - 2020.07.21.
Füvészkerti jóga – második felvonás
Itt a BEAC füvészkerti jógasorozatának folytatása! A nyár derekán sem hagyunk titeket
exkluzív jóga nélkül. Július 29-től szeretettel várunk minden érdeklődőt Magyarország
első botanikus kertjében, ahol igazán pihentető környezetben tudunk együtt jógázni.
http://elteonline.hu/sport/2020/07/21/fuveszkerti-joga-masodik-felvonas/
raketa.hu - 2020.07.21.
A Földnek van még egy holdja, ráadásul magyar kutatók bizonyították a létezését
A 2018-as vizsgálat eredményét az ELTE kutatói – Slíz Judit, Barta András és Horváth Gábor
– a Monthly Notices of the Royal Society folyóiratban megjelent kétrészes cikkben tették
közzé. A vizsgálatot egy képalkotó polariméterrel fölszerelt földi távcsővel végezték. Ezen
a módon pedig új, polarizációs bizonyítékot találtak a Föld-Hold rendszer L5 Lagrangepontja körüli porhold létezésére. Az öt Lagrange-pont nem egyformán stabil.
https://raketa.hu/a-foldnek-van-meg-egy-holdja-raadasul-magyar-kutatok-fedeztek-fel
vaol.hu - 2020.07.21.
A napokban vették volna át diplomájukat a szombathelyi egyetemisták
Németh István, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója személyes
üzenetben gratulál és köszönti a szombathelyi frissdiplomásokat. (…) Ha a koronavírusjárvány nem szól közbe, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szombathelyen a napokban
tartotta volna Diplomaosztó ünnepségét.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-napokban-vettek-volna-at-diplomajukat-aszombathelyi-egyetemistak-4141994/
Jelen - 2020.07.23. (24, 25, 26, 27. oldal)
Éber Márk Áron: a kevesek kezében lévő hatalommal szemben együtt kell fellépniük
az alávetett sokaknak
Éber Márk áron a napvilág kiadónál megjelent, a csepp – a félperifériás magyar társadalom
osztályszerkezete című könyvében feltárja az okokat, amelyek a jelenig vezettek. (…) Éber
Márk Áron Szociológus. Kutatási területe: tudásszociológia, társadalomszerkezet,
osztályszerkezet, globális poli- tikai gazdaságtan. 1981-ben született. Az ELTE
Társadalomtudományi Kar Szociológiai Tanszékének oktatója.

delzalapress.hu - 2020.07.23.
Nagykanizsán rendezik az idei Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát
A Közép-Európai Informatikai Diákolimpia régiónk legfontosabb informatikai tanulmányi
versenye, amelyet 1994 óta rendeznek meg azzal a céllal, hogy fokozza a diákok
érdeklődését az informatika és infokommunikációs technológiák iránt. A verseny a
Neumann Társaság és az ELTE Informatikai Karának rendezésében, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatásával valósul meg.
https://delzalapress.hu/hirek/nagykanizsan-rendezik-az-idei-kozep-europaiinformatikai-diakolimpiat/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

hajdupress.hu - 2020.07.22.
Nagykanizsán rendezik az idei Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát
http://www.hajdupress.hu/cikk/nagykanizsan-rendezik-az-idei-kozep-europaiinform
hir.ma - 2020.07.22.
Nagykanizsán rendezik az idei Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát
https://hir.ma/technika/informatika-2/nagykanizsan-rendezik-az-idei-kozepeuropai-informatikai-diakolimpiat/761178
bdpst24.hu - 2020.07.22.
Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://bdpst24.hu/2020/07/22/kozep-europai-informatikai-diakolimpianagykanizsan/
newtechnology.hu - 2020.07.22.
Augusztus 23. és 29. között Magyarország rendezi a Közép-Európai Informatikai
Diákolimpiát
https://newtechnology.hu/augusztus-23-es-29-kozott-magyarorszag-rendezi-akozep-europai-informatikai-diakolimpiat/
technokrata.hu - 2020.07.22.
CEOI 2020 - Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://www.technokrata.hu/esemeny/2020/07/23/ceoi-2020-diakolimpianagykanizsa/
itcafe.hu - 2020.07.22.
CEOI 2020 – Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://itcafe.hu/hir/ceoi_2020_nagykanizsa_njszt_elte.html
webradio.hu - 2020.07.22.

-

-

-

-

-

Nagykanizsán rendezik az idei Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát
https://webradio.hu/hirek/kultura/nagykanizsan-rendezik-az-idei-kozep-europaiinformatikai-diakolimpiat
zaol.hu - 2020.07.22.
Nagykanizsán rendezik az idei Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nagykanizsan-rendezik-az-idei-kozepeuropai-informatikai-diakolimpiat-4371383/
karpatinfo.net - 2020.07.23.
Nagykanizsán rendezik az idei Informatikai Diákolimpiát
https://www.karpatinfo.net/kultura/2020/07/23/nagykanizsan-rendezik-az-ideiinformatikai-diakolimpiat
zalaegerszeginapilap.hu - 2020.07.23.
Nagykanizsán rendezik az idei Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát
http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Nagykanizsan_rendezik_az_idei_KozepEuropai_Informatikai_Diakolimpiat/232538/
markamonitor.hu - 2020.07.24.
CEOI 2020 - Közép-Európai Informatikai Diákolimpia Nagykanizsán
https://markamonitor.hu/2020/07/24/ceoi-2020-kozep-europai-informatikaidiakolimpia-nagykanizsan/
nagykanizsainapilap.hu - 2020.07.23.
Nagykanizsán rendezik az idei Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Nagykanizsan_rendezik_az_idei_KozepEuropai_Informatikai_Diakolimpiat/232538/

eduline.hu - 2020.07.23.
Ma jönnek a ponthatárok: minden, amit a menetrendről tudni kell
Az állami ösztöndíjas képzéseket 81 350-en jelölték meg elsőként, míg az önköltséges
képzési formát 10 110-en vállalnák. Az első helyre történő jelentkezések alapján a
legnépszerűbb képzési terület idén a gazdaságtudományi (20 171), a
bölcsészettudományi (10 972) és a műszaki (9888) szakirány; a legtöbben változatlanul az
Eötvös Loránd Tudományegyetemet választották, amelyet a Debreceni Egyetem és a
Szegedi Tudományegyetem követ.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200723_ponthatarok
További megjelenés:
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alfahir.hu - 2020.07.23.
Nyilvánosságra hozzák ma este a felsőoktatási ponthatárokat
https://alfahir.hu/2020/07/23/felsooktatas
atv.hu - 2020.07.23.
Ma minden kiderül: este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
http://www.atv.hu/belfold/20200723-ma-minden-kiderul-este-hozzaknyilvanossagra-a-felsooktatasi-ponthatarokat
bama.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.bama.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel2694269/
baon.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.baon.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel2864906/
beol.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.beol.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel2911592/
boon.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://boon.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel4424213/
civilhetes.net - 2020.07.23.
Este hozzák nyilvánosságra a felvételi ponthatárokat, de idén nem lesz pontváróbuli
https://civilhetes.net/este-hozzak-nyilvanossagra-a-felveteli-ponthatarokat-deiden-nem-lesz-pontvaro-buli
delmagyar.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemreveszik-fel-6658170/
demokrata.hu - 2020.07.23.
Ma este megismerjük a felsőoktatási ponthatárokat
https://demokrata.hu/magyarorszag/ma-este-megismerjuk-a-felsooktatasiponthatarokat-270984/
duol.hu - 2020.07.23.
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Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.duol.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel3728243/
feol.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.feol.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel4164734/
gyorplusz.hu - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a ponthatárokat
https://www.gyorplusz.hu/nagyvilag/ma-este-hozzak-nyilvanossagra-afelsooktatasi-ponthatarokat/
haon.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://haon.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel4217570/
heol.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.heol.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel2685047/
hvg.hu - 2020.07.23.
Diákok ezrei várták ezt a napot: ma este jönnek a ponthatárok
https://hvg.hu/kultura/20200723_felveteli_ponthatarok_2020_felsooktatas
infostart.hu - 2020.07.23.
Eljött a nap, amikor fiatalok tízezrei fognak sírni
https://infostart.hu/belfold/2020/07/23/eljott-a-nap-amikor-fiatalok-tizezreifognak-sirni
kemma.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszikfel-2741138/
kisalfold.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszikfel-10073381/
life.hu - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
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https://www.life.hu/hirek/20200723-ma-este-hozzak-nyilvanossagrafelsooktatasi-ponthatarokat.html
nool.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.nool.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel3353651/
origo.hu - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://www.origo.hu/itthon/20200723-felveteli-ma-este-hozzak-nyilvanossagraa-felsooktatasi-ponthatarokat-elozetes.html
penzcentrum.hu - 2020.07.23.
Felvételi: jönnek a ponthatárok, 91460 magyar fiatal sorsa dől el hamarosan
https://www.penzcentrum.hu/karrier/felveteli-jonnek-a-ponthatarok-91460magyar-fiatal-sorsa-dol-el-hamarosan.1099694.html
pestisracok.hu - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://pestisracok.hu/ma-este-hozzak-nyilvanossagra-a-felsooktatasiponthatarokat/
sonline.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.sonline.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszikfel-3073343/
szoljon.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszikfel-2546783/
szon.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://szon.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel4064708/
teol.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.teol.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel2598941/
vaol.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
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https://www.vaol.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel4145015/
veol.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.veol.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel3926498/
zaol.hu - 2020.07.23.
Este kiderül, kit melyik egyetemre veszik fel
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/este-kiderul-kit-melyik-egyetemre-veszik-fel4372487/
24.hu - 2020.07.23.
Kihirdetik a felsőoktatási ponthatárokat, a Pont Ott Parti elmarad
https://24.hu/belfold/2020/07/23/felveteli-ponthatarok-kihirdetese-2020-pontott-parti-elmarad/
blikk.hu - 2020.07.23.
Na, ki izgul már? Ma este végre kiderülnek a felvételi ponthatárok – Így kapnak
értesítést a diákok az eredményről
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/ma-este-kiderulnek-ponthatarokfelsooktatas-jelentkezes/rzks4f5
mfor.hu - 2020.07.23.
Este hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat
https://mfor.hu/cikkek/makro/este-hirdetik-ki-a-felsooktatasi-ponthatarokat.html
nlc.hu - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://nlc.hu/szabadido/20200723/felvi-ponthatar-felsooktatas-egyetemfoiskola/
nepszava.hu - 2020.07.23.
Este nyilvánosságra hozzák a felsőoktatási ponthatárokat
https://nepszava.hu/3085893_este-nyilvanossagra-hozzak-a-felsooktatasiponthatarokat
hirtv.hu - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/ma-este-hozzak-nyilvanossagra-a-felsooktatasiponthatarokat-2505562
888.hu - 2020.07.23.
Ma este tudjuk meg a felvételi ponthatárokat

-

-

https://888.hu/ketharmad/ma-este-tudjuk-meg-a-felveteli-ponthatarokat4262887/
lokal.hu - 2020.07.23.
Hamarosan nyilvánosságra hozzák a felsőoktatási ponthatárokat
https://www.lokal.hu/2020-07-hamarosan-nyilvanossagra-hozzak-a-felsooktatasiponthatarokat/
vg.hu - 2020.07.23.
Este kiderülnek a felvételi ponthatárok
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/este-kiderulnek-a-felveteli-ponthatarok2496977/

eduline.hu - 2020.07.23.
Milyen ponthatárokat húztak tavaly a pedagógusképzéseken?
Idén a legtöbben a pedagógusképzések közül a gyógypedagógia szakra jelentkeztek összesen 2713-an. Éppen ezért talán nem is meglepő, hogy a tavalyi felvételin is ezen a
pedagógusképzésen volt a legmagasabb a ponthatár, az ELTE-n például majdnem 400
pontot kellett gyűjteniük a jelentkezőknek. De a többi szakra már jóval kevesebb pont is
elég volt - egyes felsőoktatási intézményekbe már a minimumponthatárral (280 pont) is
be lehetett kerülni.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200722_pedagoguskepzes
eduline.hu - 2020.07.22.
2020-as számok: ezekre az egyetemi karokra lesz a legnehezebb bejutni
A jelentkezési adatokból kiderül: az összes jelentkezőt tekintve a idén is a Budapesti
Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara vezeti a karok népszerűségi sorrendjét,
több mint 3089 első helyes jelentkezővel. Több mint 2500 jelentkező választotta első
helyen a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karát így 2455 első helyes
jelentkezővel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara csak
harmadik a listán.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200721_legnepszerubb_karok
portfolio.hu - 2020.07.22.
Új kortárs gyűjteményt alapozhatnak meg Bak Imre alkotásai
A világ leghíresebb kortárs múzeumaiba kerültek be az elmúlt évtizedben Bak Imre képei.
(...) A Szakértői Bizottság tagja Dr. Fabényi Júlia a budapesti Ludwig Múzeum - Kortárs
Művészeti Múzeum igazgatója; Dr. Keserü Katalin művészettörténész, a Műcsarnok
egykori igazgatója, az ELTE Művészettörténeti Tanszékének professor emeritusa és Dr.

Spengler Katalin műgyűjtő, szakújságíró, szerkesztő, a párizsi Centre Pompidou – Musée
National d’Art Moderne IC Central Europe Bizottságának alapító tagja, a MOME
Konzisztóriumának elnöke.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200722/uj-kortars-gyujtemenyt-alapozhatnak-megbak-imre-alkotasai-442102
Magyar Nemzet - 2020.07.24. (1,6. oldal)
Kihirdették a ponthatárokat, az ELTE a legnépszerűbb
A legtöbb hallgatót ebben az évben is az Eötvös Loránd Tudományegyetemre vették fel.
Több felsőoktatási képzésre is a négyszázat meghaladó pontszámmal lehetett bejutni
idén is a felvételizőknek – derült ki, miután az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta az
ősszel induló felsőoktatási képzések ponthatárait.
További megjelenés:
-

-

-

-

Magyar Hírlap - 2020.07.24. (1. oldal)
Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat. 91 ezer jelentkező sorsa dőlt el tegnap
este, az ELTE jogászképzéséhez 472 pont kellett
Népszava - 2020.07.24. (1, 2. oldal)
Negatív egyetemi rekord
Fejér Megyei Hírlap - 2020.07.24. (1, 3. oldal)
Felvételi ponthatárok
Kelet-Magyarország - 2020.07.24. (1. oldal)
Egy rövid üzenet, ami meghatározza a jövőt
alfahir.hu - 2020.07.24.
68 ezer ember örülhetett a ponthatároknak
https://alfahir.hu/2020/07/24/felsooktatas_ponthatarok
atv.hu - 2020.07.24.
Felvételi: megvan, hová kellett a legtöbb pont a bejutáshoz
http://www.atv.hu/belfold/20200724-felveteli-megvan-hova-kellett-a-legtobbpont-a-bejutashoz
civilhetes.net - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
https://civilhetes.net/nyilvanossagra-hoztak-idei-felsooktatasi-ponthatarokat-ajelentkezok-haromnegyedet-felvettek
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demokrata.hu - 2020.07.24.
A felsőoktatásba jelentkezők háromnegyedét felvették
https://demokrata.hu/magyarorszag/a-felsooktatasba-jelentkezokharomnegyedet-felvettek-271643/
eduline.hu - 2020.07.24.
Változik a pótfelvételi, a jelentkezők háromnegyede bekerült az egyetemre
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200723_felveteli_statisztikak
fecsego.eu - 2020.07.24.
Rekordkevés jelentkező az idei felvételin – íme, a legnépszerűbb szakok és a
ponthatárok
http://www.fecsego.eu/2020/07/24/rekordkeves-jelentkezo-az-idei-felvetelinime-a-legnepszerubb-szakok-es-a-ponthatarok/
gyorplusz.hu - 2020.07.24.
A jelentkezők háromnegyedét felvették
https://www.gyorplusz.hu/belfold/a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek/
hvg.hu - 2020.07.24.
Felvételi 2020: A jelentkezők háromnegyede bejutott valamelyik képzésre
https://hvg.hu/kultura/20200724_Felveteli_2020_kepzes
medicalonline.hu - 2020.07.24.
Itt vannak a ponthatárok, a jelentkezők háromnegyedét felvették
http://medicalonline.hu/cikk/itt_vannak_a_ponthatarok__a_jelentkezok_haromneg
yedet_felvettek
nyugat.hu - 2020.07.24.
Felsőoktatási ponthatárok 2020 - Rangsor, számok, trendek
https://www.nyugat.hu/cikk/felsooktatasi_ponthatarok_2020_rangsor_szamok
profitline.hu - 2020.07.24.
Az ELTE most nagyobb arányban vett fel hallgatókat, mint valaha
http://profitline.hu/Az-ELTE-most-nagyobb-aranyban-vett-fel-hallgatokat-mintvalaha-410483
profitline.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat!
http://profitline.hu/Nyilvanossagra-hoztak-idei-felsooktatasi-ponthatarokat410493
ugytudjuk.hu - 2020.07.24.
Felvételi: A jelentkezők háromnegyedét felvették
https://ugytudjuk.hu/cikk/felveteli-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek
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adozona.hu - 2020.07.24.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://adozona.hu/koronavirus_jarvany/Ma_este_hozzak_nyilvanossagra_a_felsoo
ktata_8JTMWG
aktualis.blogstar.hu - 2020.07.24.
Megvannak az idei felsőoktatási ponthatárok – Aktuális
https://aktualis.blogstar.hu/2020/07/23/megvannak-az-idei-felsooktatasiponthatarok/98114/
alfahir.hu - 2020.07.24.
Hivatalosak a felvételi ponthatárok
https://alfahir.hu/2020/07/23/felveteli_felsooktatas_bodis_jozsef
alon.hu - 2020.07.24.
Felsőoktatás - Az idén 68 ezer diákot vettek fel
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/07/egyetemi-felveteli-nyilvanossagrahoztak-idei-felsooktatasi-ponthatarokat-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettekiden-68-ezer-diakot-vettek-fel-az-idenalon.hu - 2020.07.24.
Felvételi 2020 - Nyilvánosak a felsőoktatási ponthatárok
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/07/felveteli-2020-nyilvanosak-afelsooktatasi-ponthatarok
atv.hu - 2020.07.24.
Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat
http://www.atv.hu/belfold/20200723-kihirdettek-az-idei-felsooktatasiponthatarokat
borsodihir.hu - 2020.07.24.
Meghúzzák a ponthatárokat: kiderül, felvettek-e
https://borsodihir.hu/campus/2020/07/meghuzzak-a-ponthatarokat-kiderulfelvettek-e
borsonline.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
http://www.borsonline.hu/aktualis/nyilvanossagra-hoztak-az-idei-felsooktatasiponthatarokat/206330
civishir.hu - 2020.07.24.
Meghúzzák a ponthatárt: kiderül, felvettek-e
https://civishir.hu/campus/2020/07/meghuzzak-a-ponthatart-kiderul-felvettek-e
dehir.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
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http://www.dehir.hu/belfold/nyilvanossagra-hoztak-az-idei-felsooktatasiponthatarokat/2020/07/23/
eduline.hu - 2020.07.24.
Megvan, melyik szakon húzták a legmagasabb ponthatárt
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200723_legmagasabb_ponthatarok
eduline.hu - 2020.07.24.
Rekord alacsonyan kezdik el az egyetemet szeptembertől
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200723_Hanyan_kezdik_meg_az_egyeteme
t
eduline.hu - 2020.07.24.
Jó hír a felvételizőknek: az előzetes ponthatárokhoz hasonló pontok születtek
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200723_elozetes_vegleges_ponthatarok
eduline.hu - 2020.07.24.
Megvannak a 2020-as ponthatárok: ennyivel lehet bekerülni a 10 legnépszerűbb
alapszakra
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200723_legnepszerubb_alapszakok
egerhirek.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://www.egerhirek.hu/2020/07/23/nyilvanossagra-hoztak-az-ideifelsooktatasi-ponthatarokat/oktatas/szavolyrichard
hajdupress.hu - 2020.07.24.
Ma este kiderülnek a ponthatárok, de a Pont Ott Parti elmarad
http://www.hajdupress.hu/cikk/ma-este-kiderulnek-a-ponthatarok-de-a-pontott-par
eduline.hu - 2020.07.24.
Az ELTE-n összesen 9 918 elsőéves kezdheti meg tanulmányait szeptemberben
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200723_ELTE
hellovidek.hu - 2020.07.24.
Sokan vártak erre az időpontra: több ezer ember jövője múlhat rajta
https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/07/23/sokan-vartak-erre-az-idopontratobb-ezer-ember-jovoje-mulhat-rajta
hirklikk.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosak a felvételi ponthatárok
https://hirklikk.hu/kozelet/nyilvanosak-a-felveteli-ponthatarok/367087/
hvg.hu - 2020.07.24.
Itt kereshető az összes ponthatár
https://hvg.hu/kultura/20200723_Itt_talahato_az_osszes_ponthatar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

hvg.hu - 2020.07.24.
Most dől el 91 ezer diák sorsa - élőben a ponthatárokról
https://hvg.hu/kultura/20200723_felveteli_felsooktatas_ponthatar_egyetem_foisko
la_diak
index.hu - 2020.07.24.
Mi történt a jogászképzés ponthatáraival? 100-nál is több pontnyi különbség van
a karok között
https://index.hu/belfold/2020/07/23/jogaszkepzes_jogi_kar_ponthatar_keretszam_
allamilag_finanszirozott_elte_pazmany_miskolci_debrceni_pecsi_szegedi_egyetem/
infostart.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felvételi ponthatárokat
https://infostart.hu/belfold/2020/07/23/nyilvanossagra-hoztak-az-idei-felveteliponthatarokat-a-nap-hirei
infostart.hu - 2020.07.23.
ELTE-s szak az idei csúcstartó
https://infostart.hu/belfold/2020/07/23/elte-s-szak-az-idei-csucstarto
infostart.hu - 2020.07.23.
A diákok háromnegyede örülhet
https://infostart.hu/belfold/2020/07/23/a-diakok-haromnegyede-orulhet-iden445-pont-volt-a-legmagasabb
infostart.hu - 2020.07.23.
Megvannak a ponthatárok, néhány változás az élmezőnyben
https://infostart.hu/belfold/2020/07/23/megvannak-a-ponthatarok-nehanyvaltozas-az-elmezonyben
infostart.hu - 2020.07.23.
A legtöbb diákot az ELTE-re vették fel
https://infostart.hu/belfold/2020/07/23/a-legtobb-diakot-az-elte-re-vettek-fel
infostart.hu - 2020.07.23.
91 ezren várják a mai estét
https://infostart.hu/belfold/2020/07/23/91-ezren-varjak-a-mai-estet
kanizsaujsag.hu - 2020.07.23.
Nagykanizsán rendezik az idei Közép-Európai Informatikai Diákolimpiát
https://kanizsaujsag.hu/hir/202007/nagykanizsan-rendezik-az-idei-kozepeuropai-informatikai-diakolimpiat
kuruc.info - 2020.07.23.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://kuruc.info/r/2/215515/
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kuruc.info - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://kuruc.info/r/1/215480/
magyarhang.org - 2020.07.23.
Eldőlt, kit vettek fel egyetemre és kit nem
https://magyarhang.org/belfold/2020/07/23/eldolt-kit-vettek-fel-egyetemre-eskit-nem/
magyarhirlap.hu - 2020.07.23.
Csütörtökön este lesznek nyilvánosak a felvételi ponthatárok
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200723-csutortokon-este-leszneknyilvanosak-a-felveteli-ponthatarok
magyarnemzet.hu - 2020.07.23.
Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási felvételi ponthatárokat
https://magyarnemzet.hu/belfold/nyilvanossagra-hoztak-felsooktatasi-felveteliponthatarokat-8420064/
magyarnemzet.hu - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://magyarnemzet.hu/mozaik/masolat-akkor-nez-rank-ha-ehes-8416542/
mandiner.hu - 2020.07.23.
Közzétették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat
https://mandiner.hu/cikk/20200723_kozzetettek_az_idei_felsooktatasi_felveteli_po
nthatarokat
ma.hu - 2020.07.23.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
http://www.ma.hu/belfold/348603/Nyilvanossagra_hoztak_az_idei_felsooktatasi_p
onthatarokat
mfor.hu - 2020.07.23.
Kijöttek az idei egyetemi ponthatárok!
https://mfor.hu/cikkek/makro/kijottek-az-idei-egyetemi-ponthatarok.html
minap.hu - 2020.07.23.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://minap.hu/cikk/nyilvanossagra-hoztak-az-idei-felsooktatasi-ponthatarokat
napi.hu - 2020.07.23.
Megjöttek a felvételi ponthatárok
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/felveteli-ponthatarok-oktatasfelsooktatas.710451.html
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nepszava.hu - 2020.07.23.
Kihirdették az egyetemi ponthatárokat
https://nepszava.hu/3085984_kihirdettek-az-egyetemi-ponthatarokat
nlc.hu - 2020.07.23.
Kiderültek a 2020-as felvételi ponthatárok!
https://nlc.hu/lelek/20200723/felveteli-ponthatarok-2020/
noizz.hu - 2020.07.23.
Pont Ott Parti nélkül: fogyatkozó diáksereggel jön ma este az egyetemi
ponthatárok kihirdetése
https://noizz.hu/city-life/pont-ott-parti-nelkul-fogyatkozo-diaksereggel-jon-maeste-az-egyetemi-ponthatarok/htm9hek
nool.hu - 2020.07.23.
Közzétették a felvételi ponthatárokat
https://www.nool.hu/eletstilus/hamarosan-kiderulnek-a-felveteli-ponthatarok3355448/
novekedes.hu - 2020.07.23.
Megjelentek felvételi ponthatárok – A jelentkezők háromnegyede bejutott
valamilyen képzésre
https://novekedes.hu/hirek/megjelentek-felveteli-ponthatarok-a-jelentkezokharomnegyede-bejutott-valamilyen-kepzesre
webradio.hu - 2020.07.23.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
https://webradio.hu/hirek/belfold/felveteli-nyilvanossagra-hoztak-ideifelsooktatasi-ponthatarokat-a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek
origo.hu - 2020.07.23.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://www.origo.hu/itthon/20200723--nyilvanossagra-hoztak-az-ideifelsooktatasi-ponthatarok.html
pestihirlap.hu - 2020.07.23.
A jelentkezők háromnegyedét felvették a felsőoktatásba
https://pestihirlap.hu/2020/07/23/a-jelentkezok-haromnegyedet-felvettek-afelsooktatasba/
pestisracok.hu - 2020.07.23.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://pestisracok.hu/nyilvanossagra-hoztak-az-idei-felsooktatasiponthatarokat/
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portfolio.hu - 2020.07.23.
Megvannak a 2020-as felvételi számok - Hogyan alakultak a ponthatárok a
legnépszerűbb üzleti szakokon
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200723/megvannak-a-2020-as-felveteliszamok-hogyan-alakultak-a-ponthatarok-a-legnepszerubb-uzleti-szakokon442286
portfolio.hu - 2020.07.23.
Megvannak a felvételi ponthatárok
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200723/megvannak-a-felveteliponthatarok-442286
privatbankar.hu - 2020.07.23.
Megvan, kiket vettek fel az egyetemekre!
https://privatbankar.hu/cikkek/makro/megvan-kiket-vettek-fel-azegyetemekre.html
propeller.hu - 2020.07.23.
Felvételi ponthatárok 2020 – az összes szak és oktatási intézmény
https://propeller.hu/itthon/3558488-felveteli-ponthatarok-2020-osszes-szakoktatasi-intezmeny
ripost.hu - 2020.07.23.
Már nem kell sokat izgulni: hamarosan kiderülnek a felsőoktatási ponthatárok
https://ripost.hu/politik/insider/mar-nem-kell-sokat-izgulni-hamarosankiderulnek-a-felsooktatasi-ponthatarokat-2509579/
szabolcsihir.hu - 2020.07.23.
Meghúzzák a ponthatárt: kiderül, hogy felvettek-e
https://szabolcsihir.hu/campus/2020/07/meghuzzak-a-ponthatart-kiderul-hogyfelvettek-e
szakszervezetek.hu - 2020.07.23.
Este nyilvánosságra hozzák a felsőoktatási ponthatárokat
https://szakszervezetek.hu/hirek/23177-este-nyilvanossagra-hozzak-afelsooktatasi-ponthatarokat
szegedma.hu - 2020.07.23.
Nyilvánosságra hozták felsőoktatási felvételi ponthatárokat
https://szegedma.hu/2020/07/nyilvanossagra-hoztak-felsooktatasi-felveteliponthatarokat
szeged.hu - 2020.07.23.
Megvannak az idei felsőoktatási felvételi ponthatárok: az ELTE és a Debreceni
Egyetem után Szegedre vették fel a legtöbb elsőst
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https://szeged.hu/hirek/36070/megvannak-az-idei-felsooktatasi-felveteliponthatarok-az-elte-es-a-debreceni-egyetem-utan-szegedre-vettek-fel-alegtobb-elsost
tatabanyahirado.hu - 2020.07.23.
Este nyolc órától nyilvánosak a ponthatárok!
http://tatabanyahirado.hu/este-nyolc-oratol-nyilvanosak-a-ponthatarok
vaol.hu - 2020.07.23.
Ennyi ponttal juthattak be a leendő hallgatók a szombathelyi egyetemekre
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ennyi-ponttal-juthattak-be-a-leendohallgatok-a-szombathelyi-egyetemekre-4147046/
vehir.hu - 2020.07.23.
Nyilvánosak a felvételi ponthatárok!
https://vehir.hu/cikk/56371-nyilvanosak-a-felveteli-ponthatarok
vg.hu - 2020.07.23.
Száz felvételizőből tizenegy az ELTE-re jutott be
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/szaz-felvetelizobol-tizenegy-az-elte-re-jutottbe-2503838/
webradio.hu - 2020.07.23.
Felvételi - ELTE: nagyobb arányban vett fel hallgatókat az intézmény, mint valaha
https://webradio.hu/hirek/belfold/felveteli-elte-nagyobb-aranyban-vett-felhallgatokat-az-intezmeny-mint-valaha
webradio.hu - 2020.07.23.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://webradio.hu/hirek/belfold/felveteli-nyilvanossagra-hoztak-az-ideifelsooktatasi-ponthatarokat
168ora.hu - 2020.07.23.
Rekordkevés jelentkező az idei felvételin – íme, a legnépszerűbb szakok és a
ponthatárok
https://168ora.hu/itthon/felveteli-ponthatarok-188082
444.hu - 2020.07.23.
Kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat
https://444.hu/2020/07/23/kihirdettek-a-felsooktatasi-ponthatarokat
atv Esti Híradó - 2020.07.23.
Csaknem két évtizede nem jelentkeztek olyan kevesen egyetemre vagy főiskolára,
mint idén
http://www.atv.hu/videok/video-20200724-atv-esti-hirado-2020-07-23
hírTV Híradó 10.00, 12:00 - 2020.07.23.
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Ma este nyolc órakor hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://hirtv.hu/video/238558
KarcFM Déli News - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
Kossuth Rádió Krónika 22:00 - 2020.07.23.
Nyilvánosak a felsőoktatási felvételi ponthatárok
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-23_22-0000&enddate=2020-07-23_22-36-00&ch=mr1
Kossuth Rádió Krónika 20:00 - 2020.07.23.
Közzétették az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-23_20-0000&enddate=2020-07-23_20-20-00&ch=mr1
Kossuth Rádió Krónika 16:00, 17:30 - 2020.07.23.
Ma este nyolckor a felvi.hu oldalon hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási
ponthatárokat
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-23_17-3000&enddate=2020-07-23_18-04-00&ch=mr1
Kossuth Rádió Krónika 12:00, 15:00 - 2020.07.23.
Este nyolckor hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-23_15-0000&enddate=2020-07-23_15-21-00&ch=mr1
Kossuth Rádió Krónika 10:00 - 2020.07.23.
Ma este nyolc órakor hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-23_10-0000&enddate=2020-07-23_10-21-00&ch=mr1
m1 Híradó 22:00, 23:00 - 2020.07.23.
Kiderültek a felsőoktatási felvételi ponthatárok
https://mediaklikk.hu/musor/hirado/
m1 Híradó 21:00 - 2020.07.23.
Kiderültek a felvételi ponthatárok a felvi.hu oldalon
https://mediaklikk.hu/musor/hirado/
m1 Ma este - 2020.07.23.
Sajtótájékoztatón ismerteti és értékeli a felsőoktatási ponthatárokat az Innovációs
és Technológiai Minisztérium és az Oktatási Hivatal
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2020-07-23-i-adas/
m1 Híradó 19:30 - 2020.07.23.
Nemsokára nyilvánosságra hozzák a felsőoktatási felvételi ponthatárokat

-

-

-

-

-

-

-

-

https://mediaklikk.hu/musor/hirado/
m1 Híradó 18:00 - 2020.07.23.
Ma este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
https://mediaklikk.hu/musor/hirado/
Petőfi Rádió Hírek 12:00, 19:00 - 2020.07.23.
Ma este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat
Trend FM Hírek 13:00 - 2020.07.23.
Este hozzák nyilvánosságra a felsőoktatási ponthatárokat
hrportal.hu - 2020.07.24.
Az ELTE-re vették fel a legtöbb hallgatót
https://www.hrportal.hu/hr/az-elte-re-vettek-fel-a-legtobb-hallgatot20200723.html
kozepsuli.hu - 2020.07.24.
Kihirdették a ponthatárokat: a jelentkezők háromnegyedét felvették
https://kozepsuli.hu/itt-vannak-felveteli-ponthatarok-jelentkezokharomnegyedet-felvettek/
orientpress.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási ponthatárokat
https://orientpress.hu/cikk/2020-07-24_nyilvanossagra-hoztak-az-ideifelsooktatasi-ponthatarokat
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.07.24.
Ponthatárok: a jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ponthatarok-a-jelentkezokharomnegyedet-felvettek-valamilyen-kepzesre/
szakszervezetek.hu - 2020.07.24.
Kihirdették az egyetemi ponthatárokat
https://szakszervezetek.hu/hirek/23188-kihirdettek-az-egyetemi-ponthatarokat
tatabanyainapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
salgotarjaninapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették

-

-

-

-

-

http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
szolnokinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
szombathelyinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
papainapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.papainapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
komloinapilap.hu - 2020.07.24.
Felvételi - Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Felveteli__Nyilvanossagra_hoztak_idei_felsooktatasi_ponthatarokat__a_jelentkezok_haromn
egyedet_felvettek/232562/
kanizsaujsag.hu - 2020.07.24.
Nyilvánosságra hozták idei felsőoktatási ponthatárokat, a jelentkezők
háromnegyedét felvették
https://kanizsaujsag.hu/hir/202007/nyilvanossagra-hoztak-idei-felsooktatasiponthatarokat-a-jelentkezok-haromnegyedet

kultura.hu - 2020.07.23.
Képzéseket indít a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
A képzésen olyan neves szakemberek adják át tudásukat, mint például dr. Arapovics
Mária, a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt szakmai vezetője,

az ELTE Szociális Tanulmányok Intézete docense, Göndör Vera, az Óbudai Egyetem
Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetének oktatója, illetve minőségmenedzsment
szakértője, vagy a Kiváló Múzeumpedagógus címmel is elismert Joó Emese.
https://kultura.hu/kepzeseket-indit-a-muzeumi-oktatasi-es-modszertani-kozpont/
novekedes.hu - 2020.07.23.
Good prospects for Hungarian coronavirus drug
Our original goal was to produce an effective medicine as quickly as possible, and we
didn’t deal with that issue. Now, however, although the original purpose is still in focus,
researchers at ELTE and Richter are already working on new versions that can make this
medicine more effective and, at the same time, suitable to be patent ed , which would
bring long-term success for the pharmaceutic al industry.
https://novekedes.hu/english/good-prospects-for-hungarian-coronavirus-drug
player.hu - 2020.07.23.
Kávét a széles közönségnek! – Megnyitott az Arch and Beans
Az udvart nyitható üvegtetővel fedték be, és így hatalmas, 300 négyzetméteres télikert
jött létre, amit étteremnek használtak. Ettől balra és jobbra angol stílusú társalgók
készültek, ahonnan át lehetett menni a kávéházba, a játékszobákba, a könyvtárba, illetve
az olvasótermekbe. Napjainkban az ELTE BTK tulajdonában van, ők adják ki
vállalkozóknak.
https://player.hu/eletmod/gasztro/megnyitott-az-arch-and-beans/
qubit.hu - 2020.07.23.
Illúzió, hogy kivonhatjuk magunkat a klímaváltozás hatásai alól
Antal Miklós, az MTA-ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoport vezetője arról értekezik, hogy
egy környezeti probléma fontossága értékválasztás kérdése, vagyis kizárólag racionális
úton nem eldönthető. Szerinte ilyen normatív kérdés, hogy miként vegyük figyelembe a
klímaváltozás különböző időpontokban felmerülő hatásait, arra gondolva, hogy a mai
folyamatok ezer években mérhető következményekkel járnak.
https://qubit.hu/2020/07/23/illuzio-hogy-kivonhatjuk-magunkat-a-klimavaltozashatasai-alol

welovebudapest.com - 2020.07.20.
A Távol-Kelet igézete, buja füvészkertek vagy bódító rózsaillat – egzotikus kertek és
parkok Budapesten
Ha nem is tudunk utazgatni, főleg nem távoli tájakra, azért Budapesten sem vagyunk
megfosztva az egészen különleges hangulatú, sokszor külön kis világot alkotó egzotikus
kertek varázsától. Most összeszedtünk 9 varázslatos helyszínt, a japán- és rózsakertektől
az arborétumokig.
https://welovebudapest.com/toplista/tavol-kelet-igezete-buja-fuveszkertek-vagybodito-rozsaillat-10-egzotikus-kert-es-park-budapesten-1
Kossuth Rádió Napközben - 2020.07.23.
Idén is kiválasztásra kerül az év szava
Megszólaló: Pölcz Ádám adjunktus, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és
Irodalmi Tanszék
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-23_09-0000&enddate=2020-07-23_10-55-00&ch=mr1

