
 

 
  

 

  
 

 
Beszámoló a (MTA KIK 20) 

3D poszterek eljuttatása határon túli iskolákba 
c. feladatról 

 

  
Eötvös 100 tárgyakat (nem csak posztereket!) személyesen vagy postán juttattuk el, elektronikus anyagokat 
interneten elkérhetővé tettük és azokról köremail-híreket adtunk. Az elérhető elektronikus anyagok között 
egyrészt arculati anyagok (különféle – 3D – konferencia- és kifejezetten iskolásoknak szóló poszterek, 
szórólapok, az Archívumban tárolt piublilkációk és videók, valamint sajtóvisszhangok is találhatók. Ezek 
listája a Függelékben szerepel. 
 
Az Emlékév során Eötvös 100 tornazsákot, tollat és karkötőt terveztettünk és készíttettünk. Ezekből és az 
év közben megjelent kiadványokból (Eötvös ingák: MOM Emlékalapítvány, Honismeret Eötvös-
különszám) személyesen vagy postán juttatunk el különféle Eötvös 100 ajándéktárgyakat az Eötvös Loránd 
Jubileumi Emlékverseny mindazon résztvevőinek (az Emléklappal együtt), akik teljesítették az vetélkedő 
mind az öt internetes körét. A középiskolai vetélkedőre 224 csapat nevezett be. Közel 10%-uk határon 
túlról. Kolozsváron összesen 12 csapat (Báthory István Elméleti Líceum és Apáczai Csere János Elméleti 
Líceum), Szatmárnémetiben kettő, Székelyudvarhelyen 1, Csíkszeredában 8, Zentán kettő, a kárpátaljai 
Péterfalván és Karácsfalván 1-1, Dunaszerdahelyen egy csapat révén jutott el nyomtatott poszter, szórólap 
és ajándékcsomag határon túli iskolákba.  Az MTA KAB segítségével nyomtatott anyagokat: szórólapokat 
és nagyméretű (A0) posztereket is küldtünk.  
A határon túli kiutazások alkalmával (Egbell, Selmecbánya, Léva, Nagybánya, Temesvár, Kolozsvár, 
Újvidék) iskolákba szánt Eötvös 100 posztereket, szórólapokat és egyéb dokumentumokat (pl. Honismeret 
Eötvös-különszámot) is magunkkal vittünk.  Az újvidéki Európa Kollégiumon keresztül Zentára is jutott pl. 
nagyméretű poszter. 
 
Számos Eötvös 100 dokumentumot, így szórólapjainkat és az 1 oldalas posztereket (magyar, angol, német 
és olasz változatokat, A3 és A0 méretben) elektronikusan tölthették le mindazok, akikhez eljutott ezek híre. 
Nem csak poszterekre és szórólapokra, hanem 3D és normál fényképekre, videokra, filmekre és eredeti 
Eötvös 100 publikációkra, Eötvös 100 előadásokra is felhívtuk a figyelmet.  
 
A Magyar Természettudományi Társulat levelező listáján az összes határon túli iskolába megküldtük a 
poszter és a szórólap internetes elérhetőségét. 
 
Függelék: Arculati anyagok, Archívum, Hírek listája (2019. december 29.) 
 
ARCULATI ANYAGOK 

 Roll-up  

 Borítókép  

 EGU 2019 Kiállítás  

 EAGE London  

 IUGG Montreal pop-up wall  

 FKK és GIREP, 6 A0  

 Magyar nyelvű Eötvös 100 szórólap  

 Egy oldalas Eötvös 100 poszter magyarul, A3 méretben, 3D képpel  

 Egy oldalas Eötvös 100 poszter magyarul, A0 méretben, 3D képpel  

http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos100_1x2m_rollup.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos100_cover_2.jpg
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/EGU_KIALLITAS-POSZTEREK.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Posters_EAGE_190524.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos_pop-up_3x3_190616.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/E1_Posters_841x1189.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/eotvos_flyer_04_HU_99x210.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos_HU_A3.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos_HU_A0.pdf


 

 
  

 

  
 

 Egy oldalas Eötvös 100 poszter angolul, A3 méretben, 3D képpel  

 Egy oldalas Eötvös 100 poszter angolul, A0 méretben, 3D képpel  

 Egy oldalas Eötvös 100 poszter németül, A3 méretben, 3D képpel  

 Egy oldalas Eötvös 100 poszter németül, A0 méretben, 3D képpel  

 Egy oldalas Eötvös 100 poszter olaszul, A3 méretben, 3D képpel  

 Egy oldalas Eötvös 100 poszter olaszul, A0 méretben, 3D képpel  

 Az Eötvös 100 fényképkiállítás 3 posztere (Toblach/Dobbiaco, 2019.08.09. - 2019.09.21)  
 
A www.eotvos100.hu ARCHÍVUM-ból letölthető Eötvös 100 dokumentumok listája  
 
Eötvös 100 Világemlékezeti lista  
https://eotvos100.hu/hu/page/unesco_lista 
 
Eötvös Loránd tömörlátvány (3D) képei  
https://eotvos100.hu/hu/page/tomorlatvany_kepek 
 
Eötvös 100 nyitórendezvény (2019. január 14.) előadásai 
https://eotvos100.hu/hu/page/nyitorendezveny 
 
Eötvös Loránd-emléknap és kapcsolódó rendezvények (2019.04.08-09.) 
https://eotvos100.hu/hu/page/emleknap  
 
A 2019. évi MTA-közgyűléshez kapcsolódó Eötvös 100 előadások (2019. május) 
https://eotvos100.hu/hu/page/mta_kozgyules 
 
WSF-kapcsolódású események 
https://eotvos100.hu/hu/page/WSF_related_events 
2019.11.19. Eötvöstől Eötvösig 
2019.11.20. Eötvös 100 a Tudományos Világfórumon (Budapest, 2019. november 20-23.) 
2019.11.22. Eötvös 100 időszaki kiállítás 
2019.11.23. Az Eötvös Loránd Jubileumi Emlékverseny döntője, benne: a döntő összefoglalója (Groma 
István előadásával); Kiselőadások; Pácsonyi Péter kiselőadása; Csimma Viktor kiselőadása; 
Eredményhirdetés 
2019.11.26. Eötvös Loránd Emlékalbum (Könyvbemutató) 
2019.11.28. Diákok az Akadémián 
 
Nagyrendezvényeken kívüli Eötvös 100 előadások, publikációk 
https://eotvos100.hu/hu/page/tovabbi_eloadasok 
 
Videotár, filmek  
https://eotvos100.hu/hu/page/videotar 
Eötvös Loránd temetése (Filmhíradó, 1919. április 11.) 
A karthauzi fia (angol felirattal, 2019) 
Az Eötvös-ingáról közérthetően 
Via Eötvös (angol felirattal, 2019) 
Eötvös Loránd: Eötvös inga és hazafiság 
Eötvös Loránd és az Eötvös-inga 
Eötvös Loránd Kerékpáros Expedíció (2019.06.06-08.) 

http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos_EN_A3.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos_EN_A0.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos_DE_A3.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos_DE_A0.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos_IT_A3.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Eotvos_IT_A0.pdf
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/arculat/Rollup_190731_2x1m.pdf
http://www.eotvos100.hu/
https://eotvos100.hu/hu/page/unesco_lista
https://eotvos100.hu/hu/page/tomorlatvany_kepek
https://eotvos100.hu/hu/page/nyitorendezveny
https://eotvos100.hu/hu/page/emleknap
https://eotvos100.hu/hu/page/mta_kozgyules
https://eotvos100.hu/hu/page/WSF_related_events
https://eotvos100.hu/hu/page/tovabbi_eloadasok
https://eotvos100.hu/hu/page/videotar


 

 
  

 

  
 

Eötvös 100 projektösszegző értekezlet (2019.12.05.) 
Az MTE Eötvös 100 emléktúrája a Dolomitokban (2019.09.08-11.) 
 
Eötvös Loránd-emlékhelyek 
https://eotvos100.hu/hu/page/memorial_places 
 
Általános iskolai Eötvös Loránd-emlékverseny, benne Plósz Katalin Eötvös 100 tablói 
https://eotvos100.hu/hu/page/eotvos100verseny 
 
Eötvös Emlékmaraton Sorozat 
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/other/Eotvos100_Emlekmaraton-sorozat.pdf 
 
Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény, virtuális bemutató 
https://eotvos100.hu/hu/page/emlekgyujtemeny 
Határon túli rendezvények  
https://eotvos100.hu/hu/page/cross_border_events 
 
HÍREK listája 
2019.12.05. Eötvös 100 értékelő összejövetel 
Fényképes beszámoló az Eötvös Loránd-emlékévről  
 
2019.11.29. Eötvös-emléknap Léván 
Az első fotók, Eötvös Loránd és József, Fizika, kémia, Geocaching, Hegymászófelszerelés, Heidelberg, 
Kémia és ének, Természet, Turista  
 
2019.11.26. Eötvös Loránd Emlékalbum (Könyvbemutató) 
http://ujkor.hu/esemeny/eotvos-lorand-emlekalbum-konyvbemutato 
http://www.uni-miskolc.hu/~ombkeeo/ombke_l/2019/eotvos_konyv.docx 
http://www.uni-miskolc.hu/~ombkeeo/ombke_l/2019/eotvos_tartalom.pdf 
https://magyarnemzet.hu/kultura/mindenki-eotvos-lorandja-7591532/ 
Beszámoló  
 
2019.11.23. Eötvös Loránd Jubileumi Emlékverseny döntője 
http://www.nagykanizsaiszc.hu/?p=7118 
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2019/11/23/lezarult-az-eotvos-lorand-jubileumi-
emlekverseny/ 
https://youtu.be/PsHbVPlkbiU 
http://tollal.hu/mu/az-eotvos-100-kereteben-meghirdetett-eotvos-lorand-jubileumi-emlekverseny-
eredmenye 
http://www.bgrg.hu/content/bethlenes-siker 
https://keol.hu/kecskemet-bacs/bronzermesek-lettek-az-eotvos-lorand-emlekversenyen-a-katonasok 
http://www.cserhati.hu/index.php/hireink/422-reszt-vettunk-az-eotvos-lorand-emlekev-kereteben-
megrendezett-jubileumi-emlekversenyen 
Fényképgaléria  
Kiselőadások 

 Csimma Viktor angol feliratos kiselőadása  
A Eötvös 100 vetélkedő eredményhirdetése  
 
2019.11.22. A pontosság bűvöletében - Eötvös Loránd élete és munkássága - kiállítás  

https://eotvos100.hu/hu/page/memorial_places
https://eotvos100.hu/hu/page/eotvos100verseny
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/other/Eotvos100_Emlekmaraton-sorozat.pdf
https://eotvos100.hu/hu/page/emlekgyujtemeny
https://eotvos100.hu/hu/page/cross_border_events
http://ujkor.hu/esemeny/eotvos-lorand-emlekalbum-konyvbemutato
http://www.uni-miskolc.hu/~ombkeeo/ombke_l/2019/eotvos_konyv.docx
http://www.uni-miskolc.hu/~ombkeeo/ombke_l/2019/eotvos_tartalom.pdf
https://magyarnemzet.hu/kultura/mindenki-eotvos-lorandja-7591532/
http://www.nagykanizsaiszc.hu/?p=7118
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2019/11/23/lezarult-az-eotvos-lorand-jubileumi-emlekverseny/
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2019/11/23/lezarult-az-eotvos-lorand-jubileumi-emlekverseny/
https://youtu.be/PsHbVPlkbiU
http://tollal.hu/mu/az-eotvos-100-kereteben-meghirdetett-eotvos-lorand-jubileumi-emlekverseny-eredmenye
http://tollal.hu/mu/az-eotvos-100-kereteben-meghirdetett-eotvos-lorand-jubileumi-emlekverseny-eredmenye
http://www.bgrg.hu/content/bethlenes-siker
https://keol.hu/kecskemet-bacs/bronzermesek-lettek-az-eotvos-lorand-emlekversenyen-a-katonasok
http://www.cserhati.hu/index.php/hireink/422-reszt-vettunk-az-eotvos-lorand-emlekev-kereteben-megrendezett-jubileumi-emlekversenyen
http://www.cserhati.hu/index.php/hireink/422-reszt-vettunk-az-eotvos-lorand-emlekev-kereteben-megrendezett-jubileumi-emlekversenyen


 

 
  

 

  
 

https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/megnyilt-az-eotvos-kiallitas 
https://www.elte.hu/content/eotvos-lorand-elete-es-munkassaga.e.12249 
https://www.elte.hu/content/a-pontossag-buvoleteben.t.20017 
 
2019.11.22. Az Eötvös-verseny eredményhirdetése 
http://eik.bme.hu/~vanko/fizika/eotvos/Eotvos_2019_dijazottak.pdf 
http://eik.bme.hu/~vanko/fizika/eotvos/Eotvos_2019_meghivo.pdf 
 
2019.11.20. Eötvös 100 a Tudományos Világfórumon (Budapest, 2019. november 20-23.) 
https://worldscienceforum.org/programme/2019-11-20-eotvos-100novelties-from-the-roland-eotvos-
commemorative-year-142 
https://en.unesco.org/events/celebrations-100th-anniversary-death-roland-eotvos-framework-budapest-
world-science-forum-wsf 
https://fr.unesco.org/events/celebrations-du-100e-anniversaire-mort-roland-eotvos-cadre-du-forum-
mondial-science-budapest 
https://en.unesco.org/commemorations (Highlighted) 
https://www.keh.hu/beszedek/2706-
Ader_Janos_koztarsasagi_elnok_beszede_a_World_Science_Forum_unnepelyes_megnyitojan_a_Muvesze
tek_Palotajaban&pnr=1 
https://mta.hu/mta_hirei/megkezdodott-a-world-science-forum-110119 
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/11/20/ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny 
https://magyarnemzet.hu/belfold/ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny-7514552/ 
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20191120-ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny 
https://www.bama.hu/orszag-vilag/ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny-2134935/ 
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny-6573258/ 
Eötvös 100 "Son et lumière" on the facade of the Academy Palace. Budapest, November 20-23, 2019 
mp4  
Fényképgaléria  
Fotógaléria: https://www.flickr.com/photos/mtasajto/sets/72157711919074002/ 
Session Report  
Áder János, Magyarország köztársasági elnökének üdvözlő beszéde a WSF megnyitó ünnepségén  
https://ng.hu/tudomany/2019/11/24/egyre-fontosabba-valik-a-tudas-es-annak-megosztasa/ 
https://mta.hu/english/science-ethics-and-responsibility-world-science-forum-kicks-off-in-budapest-
110126 
http://abouthungary.hu/news-in-brief/president-ader-opens-world-science-forum-in-budapest/ 
http://www.iugg.org/publications/ejournals/IUGGej1911.pdf (6. oldal) 
 
2019.11.19. "Eötvöstől Eötvösig" ELTE konferencia, Budapest 
https://ttk.elte.hu/content/eotvostol-eotvosig.e.399 
http://www.oszk.hu/hirek/munkatarsaink-eloadasai-az-eotvostol-eotvosig-cimu-konferencian 
 
2019.11.18-19-20-21. Fizikusnapok Debrecenben 
https://www.dehir.hu/debrecen/fizikusnapokat-tartanak-debrecenben/2019/11/09/ 
http://atomki.mta.hu/files/2019/11/Fizikusnapok_2019_PlakatA3.pdf 
https://hirek.unideb.hu/hu/esemeny/191113_fizikusnapok-2019-ertekteremto-tudomany 
 
2019.11.05. Finiséhez érkezett az Eötvös Loránd-vetélkedő  
 
2019.11.05. GTTSZ "Eötvös 100", Nagykanizsa 

https://konyvtar.elte.hu/hu/cikk/megnyilt-az-eotvos-kiallitas
https://www.elte.hu/content/eotvos-lorand-elete-es-munkassaga.e.12249
https://www.elte.hu/content/a-pontossag-buvoleteben.t.20017
http://eik.bme.hu/~vanko/fizika/eotvos/Eotvos_2019_dijazottak.pdf
http://eik.bme.hu/~vanko/fizika/eotvos/Eotvos_2019_meghivo.pdf
https://worldscienceforum.org/programme/2019-11-20-eotvos-100novelties-from-the-roland-eotvos-commemorative-year-142
https://worldscienceforum.org/programme/2019-11-20-eotvos-100novelties-from-the-roland-eotvos-commemorative-year-142
https://en.unesco.org/events/celebrations-100th-anniversary-death-roland-eotvos-framework-budapest-world-science-forum-wsf
https://en.unesco.org/events/celebrations-100th-anniversary-death-roland-eotvos-framework-budapest-world-science-forum-wsf
https://fr.unesco.org/events/celebrations-du-100e-anniversaire-mort-roland-eotvos-cadre-du-forum-mondial-science-budapest
https://fr.unesco.org/events/celebrations-du-100e-anniversaire-mort-roland-eotvos-cadre-du-forum-mondial-science-budapest
https://en.unesco.org/commemorations
https://www.keh.hu/beszedek/2706-Ader_Janos_koztarsasagi_elnok_beszede_a_World_Science_Forum_unnepelyes_megnyitojan_a_Muveszetek_Palotajaban&pnr=1
https://www.keh.hu/beszedek/2706-Ader_Janos_koztarsasagi_elnok_beszede_a_World_Science_Forum_unnepelyes_megnyitojan_a_Muveszetek_Palotajaban&pnr=1
https://www.keh.hu/beszedek/2706-Ader_Janos_koztarsasagi_elnok_beszede_a_World_Science_Forum_unnepelyes_megnyitojan_a_Muveszetek_Palotajaban&pnr=1
https://mta.hu/mta_hirei/megkezdodott-a-world-science-forum-110119
https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2019/11/20/ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny
https://magyarnemzet.hu/belfold/ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny-7514552/
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20191120-ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny
https://www.bama.hu/orszag-vilag/ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny-2134935/
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/ader-janos-a-tudomany-ma-is-kozos-epitmeny-6573258/
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/sets/72157711919074002/
https://ng.hu/tudomany/2019/11/24/egyre-fontosabba-valik-a-tudas-es-annak-megosztasa/
https://mta.hu/english/science-ethics-and-responsibility-world-science-forum-kicks-off-in-budapest-110126
https://mta.hu/english/science-ethics-and-responsibility-world-science-forum-kicks-off-in-budapest-110126
http://abouthungary.hu/news-in-brief/president-ader-opens-world-science-forum-in-budapest/
http://www.iugg.org/publications/ejournals/IUGGej1911.pdf
https://ttk.elte.hu/content/eotvostol-eotvosig.e.399
http://www.oszk.hu/hirek/munkatarsaink-eloadasai-az-eotvostol-eotvosig-cimu-konferencian
https://www.dehir.hu/debrecen/fizikusnapokat-tartanak-debrecenben/2019/11/09/
http://atomki.mta.hu/files/2019/11/Fizikusnapok_2019_PlakatA3.pdf
https://hirek.unideb.hu/hu/esemeny/191113_fizikusnapok-2019-ertekteremto-tudomany


 

 
  

 

  
 

https://kanizsaujsag.hu/hir/201911/eotvos-emleknapot-tartottak-a-medgyaszay-hazban 
 
2019.11.05. KAB-Sapientia "Eötvös 100", Kolozsvár 
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/eotvos-lorandra-emlekezik-a-kab-es-a-sapientia-emte 
https://cluj.com/evenimente/eotvos-lorand-emlekules/ 
https://audiomack.com/song/agnus-rdi/aktulis-etvs-lrnd-emlkls 
http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/MTA_MTK_Eb_hirlevel_2019
_11_15.pdf (8. oldal) 
 
2019.11.04. Természet Világa, 150, 10. Eötvös 100 különszám 
https://termvil.hu/2019/11/04/2019-novemberi-szamunkbol/ 
 
2019.10.30. ROLAND EÖTVÖS (1848 – 1919): THE SCIENTIST AND THE MAN. 
Talk by L. Szarka, Branch of SANU (Serbian Academy of Sciences) in Novi Sad 
https://www.ogranak.sanu.ac.rs/akademik-madjarske-akademije-nauka-laslo-sarka/ 
https://www.dnevnik.rs/novi-sad/predavane-o-nauci-u-platoneumu-30-10-2019 
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vodic/226696/Danas-u-Novom-Sadu-sreda-30-oktobar.html 
https://www.vesti.rs/Kultura/Roland-Etvs-The-Scientis-and-the-Man-NS.html 
http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/MTA_MTK_Eb_hirlevel_2019
_11_15.pdf (7. oldal) 
 
2019.10.29. Eötvös Loránd élete és munkássága. Európa Kollégium, Újvidék (Novi Sad, Szerbia) 
https://europakollegium.com/eotvos-100/?future=all 
Magyar Szó, 2019. november 1., 10. oldal (Újvidék)  
 
2019.10.15. GTTSZ "Eötvös 100", Zalaegerszeg 
Zalai Hírlap online (zaol.hu)  
Fényképes beszámoló  
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eotvos-hagyateka-utat-mutat-a-kovetkezo-nemzedeknek-is-
3411516/ 
https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/oktato/emlekezes-a-fizika-fejedelmere 
 
2019.10.12. Eötvös 100 Cegléden 
http://cegledipanorama.hu/wp-content/uploads/2016/07/Pan-XIII-20-1018.pdf (11. oldal) 
 
2019.10.05. Eötvös Loránd-emlékfa ültetése 
https://www.eotvoslorand.hu/promocio/emlekfat-ultettek/306 
https://www.eotvoslorand.hu/galeria-megtekintes/emlekfat-ultettek/83 
Eötvös Loránd-emlékfa Balatonfüreden  
 
2019.10.03-05. Geológus és Geofizikus Vándorgyűlés (Balatonfüred) 
Beszámoló a Geológus és Geofizikus Vándorgyűlésről  
A Magyarhoni földtani Társulat szakmai beszámolója  
 
2019.10.02. Az Eötvös-kráter a Holdon. 
https://www.mcse.hu/egyesulet/egyesuleti-hirek/egyesuleti-hirek-2019/az-eotvos-krater-a-holdon/ 
 
2019.09.30. Eötvös 100: 2019 szeptember-október-november-december 
http://artnews.hu/2019/10/08/eotvos-lorand-emlekev-2019-osz-tel/ 

https://kanizsaujsag.hu/hir/201911/eotvos-emleknapot-tartottak-a-medgyaszay-hazban
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/eotvos-lorandra-emlekezik-a-kab-es-a-sapientia-emte
https://cluj.com/evenimente/eotvos-lorand-emlekules/
https://audiomack.com/song/agnus-rdi/aktulis-etvs-lrnd-emlkls
http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/MTA_MTK_Eb_hirlevel_2019_11_15.pdf
http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/MTA_MTK_Eb_hirlevel_2019_11_15.pdf
https://termvil.hu/2019/11/04/2019-novemberi-szamunkbol/
https://www.ogranak.sanu.ac.rs/akademik-madjarske-akademije-nauka-laslo-sarka/
https://www.dnevnik.rs/novi-sad/predavane-o-nauci-u-platoneumu-30-10-2019
https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vodic/226696/Danas-u-Novom-Sadu-sreda-30-oktobar.html
https://www.vesti.rs/Kultura/Roland-Etvs-The-Scientis-and-the-Man-NS.html
http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/MTA_MTK_Eb_hirlevel_2019_11_15.pdf
http://mta.hu/data/dokumentumok/magyar_tudomanyossag_kulfoldon/MTA_MTK_Eb_hirlevel_2019_11_15.pdf
https://europakollegium.com/eotvos-100/?future=all
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eotvos-hagyateka-utat-mutat-a-kovetkezo-nemzedeknek-is-3411516/
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eotvos-hagyateka-utat-mutat-a-kovetkezo-nemzedeknek-is-3411516/
https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/oktato/emlekezes-a-fizika-fejedelmere
http://cegledipanorama.hu/wp-content/uploads/2016/07/Pan-XIII-20-1018.pdf
https://www.eotvoslorand.hu/promocio/emlekfat-ultettek/306
https://www.eotvoslorand.hu/galeria-megtekintes/emlekfat-ultettek/83
https://www.mcse.hu/egyesulet/egyesuleti-hirek/egyesuleti-hirek-2019/az-eotvos-krater-a-holdon/
http://artnews.hu/2019/10/08/eotvos-lorand-emlekev-2019-osz-tel/


 

 
  

 

  
 

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/eotvos-lorand-emlekev-2019-osz-tel/67859.html 
https://ttk.elte.hu/content/az-eotvos-lorand-emlekev-esemenyei.e.369 
http://tollal.hu/mu/eotvos-lorand-emlekev-2019osz-tel 
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-sajto/eotvos-lorand-emlekev 
 
2019.09.26. Szarka László, Zelei Gábor: Rövid összefoglaló az Eötvös 100 emlékévről (ATOMCSILL) 
http://www.youtube.com/watch?v=v9mxB-sT_Vs 
 
2019.09.26. Timár Gábor: Eötvös Loránd mérései a geodéziában és adaléka a Föld alakjához 
http://www.galileowebcast.hu/live/live_20190926.html 
 
2019.09.23. Geocaching, Eötvös-csúcs 
https://www.geocaching.hu/caches.geo?id=5738 
 
2019.09.21. Magyar Örökség Díj báró Eötvös Loránd világhírű fizikus-geofizikusnak a magyar tudományt 
és oktatást példamutatóan szolgáló életművéért 
https://magyarnemzet.hu/kultura/magyar-orokseg-dij-ujabb-elismereseket-adnak-at-szombaton-
7318901/ 
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/19/ujabb-magyar-orokseg-dijakat-adnak-at 
http://www.magyarorokseg.hu/aktualitasok#junius 
https://felvidek.ma/2019/09/hazaszeretet-nelkul-nem-lehetunk-sem-europaiak-sem-vilagpolgarok/ 
https://papageno.hu/intermezzo/2019/09/magyar-orokseg-dijat-kapott-snetberger-ferenc/ 
Dr. Gazda István laudációja  
Fényképes beszámoló  
https://www.elte.hu/content/erdemeket-magadnak-kell-szerezned.t.19611 
 
2019.09.19. Eötvös 5 km futóverseny 
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/idus-tobb-mint-husz-magyar-egyetem-es-foiskola-
csatlakozott-2722803 
 
2019.09.17. A heidelbergi Eötvös Loránd-emléktábla megkoszorúzása 
https://www.elte.hu/content/eotvos-lorandra-emlekeztunk-heidelbergben.t.19577 
 
2019.09.12-13. Eötvös 100 Celldömölkön 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vilaghiru-fizikus-tiszteletere-emlektablat-avattak-
konferenciat-tartottak-kiallitas-nyilt-celldomolkon-3259161/ 
http://letoltes.celldomolk.hu/ujkmalja/2019/uk_19_17_NET.pdf 5. oldal 
http://tv-cell.hu/news.php 2019.09.15. 
 
2019.09.08. Tóavatás az Eötvös Loránd által alapított Eötvös József Collegiumban 
https://hu.ambafrance.org/Az-Eotvos-Collegium-uj-diszudvaranak-megnyitoja-2019-szeptember-9-en 
https://hu.ambafrance.org/Inauguration-de-la-nouvelle-Cour-d-honneur-du-Collegium-Eotvos-le-9-
septembre 
https://www.elte.hu/content/tanevnyito-toavatassal-az-eotvos-collegiumban.e.11809 
https://www.youtube.com/watch?v=A51lONjHxHU 
https://ujbuda.hu/ujbuda/megujult-az-eotvos-collegium-belso-udvara 
 
2019.09.08. A Magyar Turista Egyesület Eötvös Loránd-túrája és emléktábla-avatása a Dolomitokban 
https://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2019/08/02/news/targa-su-cima-eotvos-in-memoria-del-

http://forrasfigyelo.hu/palyazat/eotvos-lorand-emlekev-2019-osz-tel/67859.html
https://ttk.elte.hu/content/az-eotvos-lorand-emlekev-esemenyei.e.369
http://tollal.hu/mu/eotvos-lorand-emlekev-2019osz-tel
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-sajto/eotvos-lorand-emlekev
http://www.youtube.com/watch?v=v9mxB-sT_Vs
http://www.galileowebcast.hu/live/live_20190926.html
https://www.geocaching.hu/caches.geo?id=5738
https://magyarnemzet.hu/kultura/magyar-orokseg-dij-ujabb-elismereseket-adnak-at-szombaton-7318901/
https://magyarnemzet.hu/kultura/magyar-orokseg-dij-ujabb-elismereseket-adnak-at-szombaton-7318901/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/09/19/ujabb-magyar-orokseg-dijakat-adnak-at
http://www.magyarorokseg.hu/aktualitasok#junius
https://felvidek.ma/2019/09/hazaszeretet-nelkul-nem-lehetunk-sem-europaiak-sem-vilagpolgarok/
https://papageno.hu/intermezzo/2019/09/magyar-orokseg-dijat-kapott-snetberger-ferenc/
https://www.elte.hu/content/erdemeket-magadnak-kell-szerezned.t.19611
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/idus-tobb-mint-husz-magyar-egyetem-es-foiskola-csatlakozott-2722803
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/idus-tobb-mint-husz-magyar-egyetem-es-foiskola-csatlakozott-2722803
https://www.elte.hu/content/eotvos-lorandra-emlekeztunk-heidelbergben.t.19577
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vilaghiru-fizikus-tiszteletere-emlektablat-avattak-konferenciat-tartottak-kiallitas-nyilt-celldomolkon-3259161/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vilaghiru-fizikus-tiszteletere-emlektablat-avattak-konferenciat-tartottak-kiallitas-nyilt-celldomolkon-3259161/
http://letoltes.celldomolk.hu/ujkmalja/2019/uk_19_17_NET.pdf
http://tv-cell.hu/news.php
https://hu.ambafrance.org/Az-Eotvos-Collegium-uj-diszudvaranak-megnyitoja-2019-szeptember-9-en
https://hu.ambafrance.org/Inauguration-de-la-nouvelle-Cour-d-honneur-du-Collegium-Eotvos-le-9-septembre
https://hu.ambafrance.org/Inauguration-de-la-nouvelle-Cour-d-honneur-du-Collegium-Eotvos-le-9-septembre
https://www.elte.hu/content/tanevnyito-toavatassal-az-eotvos-collegiumban.e.11809
https://www.youtube.com/watch?v=A51lONjHxHU
https://ujbuda.hu/ujbuda/megujult-az-eotvos-collegium-belso-udvara
https://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2019/08/02/news/targa-su-cima-eotvos-in-memoria-del-barone-ungherese-1.37295356


 

 
  

 

  
 

barone-ungherese-1.37295356 
Omaggio a Loránd von Eötvös. Amico del Popolo, 2019.09.12  
Auf den Spuren von Roland Eötvös. Dolomiten  
Fotógaléria  
https://magyarturistaegyesulet.hu/2019-11-13_eotvos-emlektura-2019-dolomitok/ 
 
2019.09.06. Eötvös Loránd-kerékpártúra indult a Dolomitokba 
https://www.szekesfehervar.hu/szekesfehervarrol-indult-a 
https://www.feol.hu/galeria/eotvos-lorand-kerekparos-emlektura-fehervaron/ 
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szeretnenek-hagyomanyt-teremteni-a-kerekparos-turaval-
3262702/ 
https://szurkolo.sk/egyeni-sportok/elstartolt-az-eotvos-lorand-kerekparos-expedicio 
http://www.ma.hu/sport/334371/Elstartolt_az_Eotvos_Lorand_Kerekparos_Expedicio 
https://www.hirstart.hu/hk/20190907_elstartolt_az_eotvos_lorand_kerekparos_expedicio 
https://kozszolgalat.hu/elstartolt-az-eotvos-lorand-kerekparos-expedicio/ 
https://www.facebook.com/fidesz.szekesfehervar/posts/2345788998791489 
http://hir-ozon.hu/hirek/elstartolt-az-eotvos-lorand-kerekparos-expedicio 
https://fmc.hu/2019/09/06/hirado-2019-szeptember-6/ (13:55-től) 
https://mozduljra.hu/cikk/elstartolt_az_eotvos_lorand_kerekparos_expedicio/ 
Eötvös Loránd Kerékpáros Expedíció (kisfilm, angol felirattal)  
 
2019.09.04. "Eötvös Loránd" győzött a XII. kerület által indított parkelnevezési szavazáson 
https://www.hegyvidekujsag.hu/kozelet/uj-park-szuletik-egykori 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=241708612686830&story_fbid=1213268948864120 
 
2019.08.22. Magyar Fizikus Vándorgyűlés 
http://elft.hu/magyar-fizikus-vandorgyules-2019/ 
http://elft.hu/fizikusvandorgyules/ 
 
2019.08.09-09.21 Sztereofénykép-kiállítás Eötvös Loránd Dolomit-beli képeiből, Toblach (Dél-Tirol) 
https://www.buongiornosuedtirol.it/2019/08/lungheria-e-dobbiaco-commemorano-il-grande-scienziato-
barone-roland-eotvos/ 
https://kultur.bz.it/it/evento/roland-eotvos-foto-stereografiche-delle-dolomiti-1875-14915-e27077 
https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2019/08/blz-mostre-Dobbiaco-foto-tridimensionali-ritratti-
Mahler-Eotvoss-Giorgi-d1d1c877-e907-4839-89dc-eb4eaf5e2ded.html 
http://www.tagesschau.rai.it/it/index.php?media=Ttv1565465700 (11:30-) 
http://www.tagesschau.rai.it/de/index.php?media=Ttv1566072000 (14:44-) 
https://www.bibliothek-toblach.com/2019/08/eotvos-der-baron-in-toblacht.html 
https://www.drei-zinnen.info/de/hochpustertal/veranstaltungen/alle-events/rid-
96C1FDA80FDB42519201172473F1449E-ausstellung-roland-eoetvoes-stereographische-bergfotografien-
aus-den-dolomiten.html 
Fotókiállítás nyílt Dél-Tirolban Eötvös Loránd fényképeiből  
Képgaléria 
Toblachból: https://photos.google.com/share/AF1QipMUOu7yruSxXG34Ir4XH2ovPAZoL88hhBcgD
Wc-g74MavviNyfUX3e8-rDhZVOFcw?key=dkJQNGs5akwtRnJFUGNRWi1ibV92VWdMc3MxN0h3 
http://www.interpressmagazin.hu/cikkek/187-
fotokiallitas_nyilt_del_tirolban_eotvos_lorand_fenykepeibol 
https://www.aif.it/una-mostra-a-dobbiaco/ 
http://artnews.hu/2019/08/18/fotokiallitas-nyilt-del-tirolban-eotvos-lorand-fenykepeibol/ 

https://corrierealpi.gelocal.it/belluno/cronaca/2019/08/02/news/targa-su-cima-eotvos-in-memoria-del-barone-ungherese-1.37295356
https://magyarturistaegyesulet.hu/2019-11-13_eotvos-emlektura-2019-dolomitok/
https://www.szekesfehervar.hu/szekesfehervarrol-indult-a
https://www.feol.hu/galeria/eotvos-lorand-kerekparos-emlektura-fehervaron/
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szeretnenek-hagyomanyt-teremteni-a-kerekparos-turaval-3262702/
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szeretnenek-hagyomanyt-teremteni-a-kerekparos-turaval-3262702/
https://szurkolo.sk/egyeni-sportok/elstartolt-az-eotvos-lorand-kerekparos-expedicio
http://www.ma.hu/sport/334371/Elstartolt_az_Eotvos_Lorand_Kerekparos_Expedicio
https://www.hirstart.hu/hk/20190907_elstartolt_az_eotvos_lorand_kerekparos_expedicio
https://kozszolgalat.hu/elstartolt-az-eotvos-lorand-kerekparos-expedicio/
https://www.facebook.com/fidesz.szekesfehervar/posts/2345788998791489
http://hir-ozon.hu/hirek/elstartolt-az-eotvos-lorand-kerekparos-expedicio
https://fmc.hu/2019/09/06/hirado-2019-szeptember-6/
https://mozduljra.hu/cikk/elstartolt_az_eotvos_lorand_kerekparos_expedicio/
https://www.hegyvidekujsag.hu/kozelet/uj-park-szuletik-egykori
https://www.facebook.com/permalink.php?id=241708612686830&story_fbid=1213268948864120
http://elft.hu/magyar-fizikus-vandorgyules-2019/
http://elft.hu/fizikusvandorgyules/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2019/08/lungheria-e-dobbiaco-commemorano-il-grande-scienziato-barone-roland-eotvos/
https://www.buongiornosuedtirol.it/2019/08/lungheria-e-dobbiaco-commemorano-il-grande-scienziato-barone-roland-eotvos/
https://kultur.bz.it/it/evento/roland-eotvos-foto-stereografiche-delle-dolomiti-1875-14915-e27077
https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2019/08/blz-mostre-Dobbiaco-foto-tridimensionali-ritratti-Mahler-Eotvoss-Giorgi-d1d1c877-e907-4839-89dc-eb4eaf5e2ded.html
https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2019/08/blz-mostre-Dobbiaco-foto-tridimensionali-ritratti-Mahler-Eotvoss-Giorgi-d1d1c877-e907-4839-89dc-eb4eaf5e2ded.html
http://www.tagesschau.rai.it/it/index.php?media=Ttv1565465700
http://www.tagesschau.rai.it/de/index.php?media=Ttv1566072000
https://www.bibliothek-toblach.com/2019/08/eotvos-der-baron-in-toblacht.html
https://www.drei-zinnen.info/de/hochpustertal/veranstaltungen/alle-events/rid-96C1FDA80FDB42519201172473F1449E-ausstellung-roland-eoetvoes-stereographische-bergfotografien-aus-den-dolomiten.html
https://www.drei-zinnen.info/de/hochpustertal/veranstaltungen/alle-events/rid-96C1FDA80FDB42519201172473F1449E-ausstellung-roland-eoetvoes-stereographische-bergfotografien-aus-den-dolomiten.html
https://www.drei-zinnen.info/de/hochpustertal/veranstaltungen/alle-events/rid-96C1FDA80FDB42519201172473F1449E-ausstellung-roland-eoetvoes-stereographische-bergfotografien-aus-den-dolomiten.html
https://photos.google.com/share/AF1QipMUOu7yruSxXG34Ir4XH2ovPAZoL88hhBcgDWc-g74MavviNyfUX3e8-rDhZVOFcw?key=dkJQNGs5akwtRnJFUGNRWi1ibV92VWdMc3MxN0h3
https://photos.google.com/share/AF1QipMUOu7yruSxXG34Ir4XH2ovPAZoL88hhBcgDWc-g74MavviNyfUX3e8-rDhZVOFcw?key=dkJQNGs5akwtRnJFUGNRWi1ibV92VWdMc3MxN0h3
http://www.interpressmagazin.hu/cikkek/187-fotokiallitas_nyilt_del_tirolban_eotvos_lorand_fenykepeibol
http://www.interpressmagazin.hu/cikkek/187-fotokiallitas_nyilt_del_tirolban_eotvos_lorand_fenykepeibol
https://www.aif.it/una-mostra-a-dobbiaco/
http://artnews.hu/2019/08/18/fotokiallitas-nyilt-del-tirolban-eotvos-lorand-fenykepeibol/


 

 
  

 

  
 

https://librarius.hu/2019/08/18/eotvos-lorand-tobb-mint-100-eves-sztereofenykepei/ 
https://papageno.hu/intermezzo/2019/08/olaszorszagban-nyilt-kiallitas-eotvos-lorand-fenykepeibol/ 
http://tollal.hu/mu/fotokiallitas-nyilt-del-tirolban-eotvos-lorand-fenykepeibol 
https://euroastra.blog.hu/2019/08/21/fotokiallitas_nyilt_del-tirolban_eotvos_lorand_fenykepeibo 
https://ttk.elte.hu/content/eotvos-lorand-fotokiallitasa-del-tirolban.t.2291 
https://www.burghuegel.it/it/eventi/mostre-arte/dobbiaco-mostra-roland-eoetvoes-fotografie-
stereografiche-delle-dolomiti.html 
https://www.pustertal.net/events-
veranstaltungen.asp?EventId=96C1FDA80FDB42519201172473F1449E 
https://www.elte.hu/content/kiallitas-eotvos-lorand-fotoibol-del-tirolban.t.19435 
http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=6319 
https://mta.hu/tudomany_hirei/fotokiallitas-nyilt-eotvos-lorand-kepeibol-toblachban-109928 
L'Amico del Popolo  
 
2019.07.05. Bódis József: A fizika rendkívül fontos tudományág 
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/bodis-jozsef-a-fizika-rendkivul-fontos-tudomanyag-
2483878?utm_source=feed&utm_medium=rss 
https://magyarnemzet.hu/belfold/bodis-jozsef-a-fizika-rendkivul-fontos-tudomanyag-7092494/ 
 
2019.07.03-05. "Eötvös 100" a Magyar Hidrológiai Társaság pécsi országos vándorgyűlésén  
 
2019.07.01-05. GIREP 2019 
https://tudomanyplaza.hu/fizikatanarok-budapesten/ 
https://mta.hu/tantargy-pedagogiai-kutatasi-program/mta-elte-fizika-tanitasa-kutatocsoport-a-girep-
konferencian-109851 
 
2019.07.01. Eötvös 100 előadások a GIREP 2019-en ( https://girep2019.hu ) 
Scientist, educator, statesman – legacy of Roland Eötvös (András PATKÓS), The impact of Equivalence 
Principle on physics teaching – The ongoing opposition in teaching of Weight-Gravity (Igal GALILI), 
The Eötvös effect and his rotational balance (István GROMA), From Loránd Eötvös to space gravimetry 
(Annamária KOMÁROMI), Motion on the rotating Earth: a guided tour for high school students from 
carousels to cyclones (with a tribute to the Eötvös balance experiment) (Ákos SZEIDEMANN, Tamás 
TÉL, Andrea GRÓF), Educational Escape Rooms for Physics of Fluids (Alpár István Vita VÖRÖS) 
Abstracts: https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf 
 
2019.06.10-14. International Conference on Precision Physics and Fundamental Physical Constants (FFK-
2019) 
https://wigner.mta.hu/hu/node/1229 
 
2019.06.07. Itthon vagy! Ság hegy 
https://www.mediaklikk.hu/video/itthon-vagy-2019-06-07-i-adas-2/ 
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/06/07/a-banyamunka-nyoman-idokapszula-
keletkezett-a-sag-hegyen/ 
 
2019.06.03-06. 81. EAGE konferencia és kiállítás 
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/other/Jelentes_az_EAGE_Londonrol_hun.pdf 
 
2019.05.29. Interjú Patkós Andrással 
https://www.elte.hu/content/nem-mondhatunk-le-a-jelensegek-megertesenek-igenyerol.t.19020 

https://librarius.hu/2019/08/18/eotvos-lorand-tobb-mint-100-eves-sztereofenykepei/
https://papageno.hu/intermezzo/2019/08/olaszorszagban-nyilt-kiallitas-eotvos-lorand-fenykepeibol/
http://tollal.hu/mu/fotokiallitas-nyilt-del-tirolban-eotvos-lorand-fenykepeibol
https://euroastra.blog.hu/2019/08/21/fotokiallitas_nyilt_del-tirolban_eotvos_lorand_fenykepeibo
https://ttk.elte.hu/content/eotvos-lorand-fotokiallitasa-del-tirolban.t.2291
https://www.burghuegel.it/it/eventi/mostre-arte/dobbiaco-mostra-roland-eoetvoes-fotografie-stereografiche-delle-dolomiti.html
https://www.burghuegel.it/it/eventi/mostre-arte/dobbiaco-mostra-roland-eoetvoes-fotografie-stereografiche-delle-dolomiti.html
https://www.pustertal.net/events-veranstaltungen.asp?EventId=96C1FDA80FDB42519201172473F1449E
https://www.pustertal.net/events-veranstaltungen.asp?EventId=96C1FDA80FDB42519201172473F1449E
https://www.elte.hu/content/kiallitas-eotvos-lorand-fotoibol-del-tirolban.t.19435
http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=6319
https://mta.hu/tudomany_hirei/fotokiallitas-nyilt-eotvos-lorand-kepeibol-toblachban-109928
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/bodis-jozsef-a-fizika-rendkivul-fontos-tudomanyag-2483878?utm_source=feed&utm_medium=rss
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/bodis-jozsef-a-fizika-rendkivul-fontos-tudomanyag-2483878?utm_source=feed&utm_medium=rss
https://magyarnemzet.hu/belfold/bodis-jozsef-a-fizika-rendkivul-fontos-tudomanyag-7092494/
https://tudomanyplaza.hu/fizikatanarok-budapesten/
https://mta.hu/tantargy-pedagogiai-kutatasi-program/mta-elte-fizika-tanitasa-kutatocsoport-a-girep-konferencian-109851
https://mta.hu/tantargy-pedagogiai-kutatasi-program/mta-elte-fizika-tanitasa-kutatocsoport-a-girep-konferencian-109851
https://girep2019.hu/
https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf
https://wigner.mta.hu/hu/node/1229
https://www.mediaklikk.hu/video/itthon-vagy-2019-06-07-i-adas-2/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/06/07/a-banyamunka-nyoman-idokapszula-keletkezett-a-sag-hegyen/
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/06/07/a-banyamunka-nyoman-idokapszula-keletkezett-a-sag-hegyen/
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/other/Jelentes_az_EAGE_Londonrol_hun.pdf
https://www.elte.hu/content/nem-mondhatunk-le-a-jelensegek-megertesenek-igenyerol.t.19020


 

 
  

 

  
 

 
2019.05.29. Eötvös 100 Emlékversenyek 
http://eotvos100.info/emlekverseny/EOTVOS100_SAJTOKOZLEMENY_2019_05_29_corr.pdf 
https://mta.hu/mta_hirei/eotvos-lorand-jubileumi-emlekverseny-felhivas-kozepiskolasok-szamara-
109760 
http://tollal.hu/mu/eotvos-100-emlekversenyek 
http://artnews.hu/2019/06/03/eotvos-100-emlekversenyek/ 
http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=6205 
 
2019.05.23. EMT XX. Földmérő Találkozó, Marosvásárhely (Ádám József előadása) 
https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/hireink/21-hir-a-foldalra/557-emt-xx-foldmer-talalkozo-
marosvasarhely 
 
2019.05.23. Májusi Eötvös 100 programok 
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/other/Eotvos100_2019_0508_21ora.pdf 
 
2019.05.21. Emléktábla-avatás a balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolában 
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/emlektablat-avattak-nevadojuk-tiszteletere-a-furedi-eotvos-
lorand-iskolaban-2875091/ 
https://www.eotvoslorand.hu/galeria-megtekintes/tablaavato/57 
Képek 
 
2019.05.15. Eötvös Loránd, a földtudós 
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157680417241138 
 
2019.05.15. Eötvös Loránd nyomában Pestszentlőrincen - akadályverseny a világhírű fizikus élete nyomán 
http://www.tovabb18.hu/akadalyverseny-eotvos-nyomaban/ 
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/18600-akadalyverseny-eotvos-nyomaban 
 
2019.05.11-12. Eötvös Loránd Országos Természettudományi Verseny 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/verseny-a-sag-hegyen-eotvos-lorandra-emlekeztek-az-
orszagos-vetelkedovel-3007003/ 
Eredmény: https://eotvos100verseny.hu/ 
 
2019.05.09. ELTE TTK Eötvös-nap 
https://ttk.elte.hu/content/eotvos-nap.e.265 
 
2019.05.08. A gravitáció modern elméletei 
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157706986149831 
 
2019.05.07. ELTE "5vös5" futóverseny 
https://mozduljra.hu/cikk/ut_tokioba_az_elte_is_tamogatja_csere_gaspar_olimpiai_felkeszuleset/ 
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/szombathely_siker_elte_hagyomanyos_futoverseny 
 
2019.04.11. Szeged, Eötvös Loránd Kollégium: Eötvözet Konferencia 
http://tiszatajonline.hu/?p=123173 
 
2019.04.08. A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola megemlékezése 
https://furedtv.hu/video/programsorozat-indult-az-etvs-iskolban-a-nvad-tiszteletre 

http://eotvos100.info/emlekverseny/EOTVOS100_SAJTOKOZLEMENY_2019_05_29_corr.pdf
https://mta.hu/mta_hirei/eotvos-lorand-jubileumi-emlekverseny-felhivas-kozepiskolasok-szamara-109760
https://mta.hu/mta_hirei/eotvos-lorand-jubileumi-emlekverseny-felhivas-kozepiskolasok-szamara-109760
http://tollal.hu/mu/eotvos-100-emlekversenyek
http://artnews.hu/2019/06/03/eotvos-100-emlekversenyek/
http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=6205
https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/hireink/21-hir-a-foldalra/557-emt-xx-foldmer-talalkozo-marosvasarhely
https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/hireink/21-hir-a-foldalra/557-emt-xx-foldmer-talalkozo-marosvasarhely
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/other/Eotvos100_2019_0508_21ora.pdf
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/emlektablat-avattak-nevadojuk-tiszteletere-a-furedi-eotvos-lorand-iskolaban-2875091/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/emlektablat-avattak-nevadojuk-tiszteletere-a-furedi-eotvos-lorand-iskolaban-2875091/
https://www.eotvoslorand.hu/galeria-megtekintes/tablaavato/57
http://eotvos100.info/mediagyujtemeny/other/Bfured_Emlektabla_avatas/index.html
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157680417241138
http://www.tovabb18.hu/akadalyverseny-eotvos-nyomaban/
https://www.bp18.hu/hirek/keruleti-hirek/item/18600-akadalyverseny-eotvos-nyomaban
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/verseny-a-sag-hegyen-eotvos-lorandra-emlekeztek-az-orszagos-vetelkedovel-3007003/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/verseny-a-sag-hegyen-eotvos-lorandra-emlekeztek-az-orszagos-vetelkedovel-3007003/
https://eotvos100verseny.hu/
https://ttk.elte.hu/content/eotvos-nap.e.265
https://www.flickr.com/photos/mtasajto/albums/72157706986149831
https://mozduljra.hu/cikk/ut_tokioba_az_elte_is_tamogatja_csere_gaspar_olimpiai_felkeszuleset/
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/szombathely_siker_elte_hagyomanyos_futoverseny
http://tiszatajonline.hu/?p=123173
https://furedtv.hu/video/programsorozat-indult-az-etvs-iskolban-a-nvad-tiszteletre


 

 
  

 

  
 

 
2019.04.08. Emlékérme Eötvös Loránd tiszteletére 
https://ujbuda.hu/ujbuda/emlekerme-eotvos-lorand-tiszteletere 
 
2019.04.08-09. Eötvös 100 központi ünnepségek 
http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=6097 
https://mta.hu/english/report-on-the-eotvos-100-exhibition-held-at-the-assembly-of-the-european-
geoscience-union-egu-vienna-8-12-april-2019-109625 
https://mta.hu/tudomany_hirei/eotvos-lorand-evfordulo-tudomanyos-palya-eletrajz-kutatasi-
eredmenyek-109572 
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/eotvos-lorand-emleknap-a-
magyar-tudomanyos-akademian 
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian 
https://magyarnemzet.hu/belfold/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian-6629747/ 
http://www.hmeirt.hu/partner/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian 
https://hir.ma/tudomany/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian/745331 
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/04/08/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-
tudomanyos-akademian 
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190408-eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-
akademian 
http://ww2.infovilag.hu/2019/04/08/eotvos-emleknap-belyeggel 
https://www.hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2019/04/06/szaz-eve-hunyt-el-a-fizika-egyik-
fejedelme 
http://tollal.hu/mu/eotvos-lorand-emlekerme 
https://www.mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2019/04/09/kulturpercek-eotvos-lorandra-emlekezunk/ 
https://www.mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2019/04/09/eotvos-lorand-100/ 
https://www.mediaklikk.hu/video/magyar-tortenelmi-arckepcsarnok-eotvos-lorand-1848-1919/ 
https://www.mediaklikk.hu/video/magyar-tortenelmi-arckepcsarnok-eotvos-lorand-1848-1919/ 
https://www.elte.hu/content/szabadon-szolgal-a-szellem.t.18637 
http://www.boon.hu/eotvos-lorandra-emlekeztek-a-fiumei-uti-sirkertben/4200115 
https://turizmus.com/desztinaciok/a-turista-eotvos-lorand-1163279 
https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/emlekermek/2019/emlekerme-kibocsatas-eotvos-lorand-
halalanak-100-evfordulojan 
http://pestbuda.hu/cikk/20190410_putz_orsolya_100_eve_halt_meg_baro_eotvos_lorand_a_fizikus_pol
itikus_akademikus_egyetemi_tanar_kolto_es_hegymaszo_nyomaban_budapesten 
https://www.banyasz.hu/index.php/23-nem-besorolt/425-eotvos-lorand-emleknap 
https://www.3szek.ro/load/cikk/122116/szaz-eve-hunyt-el-eotvos-lorand-fizikus 
https://www.televizio.sk/2019/04/eotvos-lorand-1848-1919/ 
https://webradio.hu/hirek/kultura/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-
alkalmabol-az-mnb 
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2019/04/ballagasi-ajandekra-vagy-gyujtoknek-igy-nez-ki-az-uj-
eotvos-emlekerem 
https://hir.ma/kult/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol-az-
mnb/745318 https://24.hu/fn/gazdasag/2019/04/08/mnb-eotvos-lorand-halala-100-evfordulo-
emlekerme/ 
http://azuzlet.hu/eotvos-lorand-emlekermet-bocsajt-ki-a-magyar-nemzeti-bank/ 
https://magyarnemzet.hu/kultura/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-
alkalmabol-az-mnb-6629261/ 
https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/uj-emlekermek-evfordulo-magyar-nemzeti-bank 

https://ujbuda.hu/ujbuda/emlekerme-eotvos-lorand-tiszteletere
http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=6097
https://mta.hu/english/report-on-the-eotvos-100-exhibition-held-at-the-assembly-of-the-european-geoscience-union-egu-vienna-8-12-april-2019-109625
https://mta.hu/english/report-on-the-eotvos-100-exhibition-held-at-the-assembly-of-the-european-geoscience-union-egu-vienna-8-12-april-2019-109625
https://mta.hu/tudomany_hirei/eotvos-lorand-evfordulo-tudomanyos-palya-eletrajz-kutatasi-eredmenyek-109572
https://mta.hu/tudomany_hirei/eotvos-lorand-evfordulo-tudomanyos-palya-eletrajz-kutatasi-eredmenyek-109572
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian
https://magyarnemzet.hu/belfold/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian-6629747/
http://www.hmeirt.hu/partner/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian
https://hir.ma/tudomany/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian/745331
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/04/08/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian
https://www.hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/04/08/eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190408-eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/20190408-eotvos-lorand-emleknap-a-magyar-tudomanyos-akademian
http://ww2.infovilag.hu/2019/04/08/eotvos-emleknap-belyeggel
https://www.hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2019/04/06/szaz-eve-hunyt-el-a-fizika-egyik-fejedelme
https://www.hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2019/04/06/szaz-eve-hunyt-el-a-fizika-egyik-fejedelme
http://tollal.hu/mu/eotvos-lorand-emlekerme
https://www.mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2019/04/09/kulturpercek-eotvos-lorandra-emlekezunk
https://www.mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2019/04/09/eotvos-lorand-100/
https://www.mediaklikk.hu/video/magyar-tortenelmi-arckepcsarnok-eotvos-lorand-1848-1919/
https://www.mediaklikk.hu/video/magyar-tortenelmi-arckepcsarnok-eotvos-lorand-1848-1919/
https://www.elte.hu/content/szabadon-szolgal-a-szellem.t.18637
http://www.boon.hu/eotvos-lorandra-emlekeztek-a-fiumei-uti-sirkertben/4200115
https://turizmus.com/desztinaciok/a-turista-eotvos-lorand-1163279
https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/emlekermek/2019/emlekerme-kibocsatas-eotvos-lorand-halalanak-100-evfordulojan
https://www.mnb.hu/bankjegy-es-erme/emlekermek/2019/emlekerme-kibocsatas-eotvos-lorand-halalanak-100-evfordulojan
http://pestbuda.hu/cikk/20190410_putz_orsolya_100_eve_halt_meg_baro_eotvos_lorand_a_fizikus_politikus_akademikus_egyetemi_tanar_kolto_es_hegymaszo_nyomaban_budapesten
http://pestbuda.hu/cikk/20190410_putz_orsolya_100_eve_halt_meg_baro_eotvos_lorand_a_fizikus_politikus_akademikus_egyetemi_tanar_kolto_es_hegymaszo_nyomaban_budapesten
https://www.banyasz.hu/index.php/23-nem-besorolt/425-eotvos-lorand-emleknap
https://www.3szek.ro/load/cikk/122116/szaz-eve-hunyt-el-eotvos-lorand-fizikus
https://www.televizio.sk/2019/04/eotvos-lorand-1848-1919/
https://webradio.hu/hirek/kultura/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol-az-mnb
https://webradio.hu/hirek/kultura/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol-az-mnb
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2019/04/ballagasi-ajandekra-vagy-gyujtoknek-igy-nez-ki-az-uj-eotvos-emlekerem
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2019/04/ballagasi-ajandekra-vagy-gyujtoknek-igy-nez-ki-az-uj-eotvos-emlekerem
https://hir.ma/kult/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol-az-mnb/745318%20https:/24.hu/fn/gazdasag/2019/04/08/mnb-eotvos-lorand-halala-100-evfordulo-emlekerme/
https://hir.ma/kult/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol-az-mnb/745318%20https:/24.hu/fn/gazdasag/2019/04/08/mnb-eotvos-lorand-halala-100-evfordulo-emlekerme/
https://hir.ma/kult/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol-az-mnb/745318%20https:/24.hu/fn/gazdasag/2019/04/08/mnb-eotvos-lorand-halala-100-evfordulo-emlekerme/
http://azuzlet.hu/eotvos-lorand-emlekermet-bocsajt-ki-a-magyar-nemzeti-bank
https://magyarnemzet.hu/kultura/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol-az-mnb-6629261/
https://magyarnemzet.hu/kultura/emlekermet-bocsat-ki-eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja-alkalmabol-az-mnb-6629261/
https://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/uj-emlekermek-evfordulo-magyar-nemzeti-bank


 

 
  

 

  
 

https://index.hu/techtud/2019/04/08/eotvos_lorand_emleke_elott_tiszteleg_az_mnb_a_posta_es_az_
mta/ 
https://www.origo.hu/gazdasag/20190408-mnb-uj-emlekeremek.html 
http://www.orientpress.hu/cikk/2019-04-08_eotvos-lorandra-emlekezik-az-mnb 
https://szemlelek.net/2019/04/08/eotvos_878 
https://adf2019.com/2019/04/08/a-mi-akademiank-eotvos-lorand-halalanak-100-evfordulojara/ 
https://magyarnemzet.hu/belfold/eotvos-lorandra-emlekeztek-a-fiumei-uti-sirkertben-6661337/ 
http://intezet.nori.gov.hu/workshop/baro-eotvos-lorand-emleke/ 
 
2019.04.06. Eötvös 100 turista-megemlékezés, Dobogókő 
Képek:  
 
2019.04.06. Az Eötvös Loránd-évforduló előtti hétvége sajtómegjelenéséből 
https://demokrata.hu/tudomany/szaz-eve-hunyt-el-eotvos-lorand-118009/ 
http://pestiferences.ferences.eu/2019/04/05/eotvos-lorand-temetesenek-100-evforduloja/ 
http://mtsz.org/cikk/eotvos_100_emlekev 
https://168ora.hu/itthon/harom-akademikus-bojkottalja-az-mta-egyik-unnepseget-mert-a-vezeto-
eloadast-egy-kormanyzati-szereplo-tartja-166123 
A távolba hatás kérdéséről. https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/a-tavolba-hatas-kerdeserol-6335396 
Novum magazin https://www.youtube.com/watch?v=XBX9aOG2A_A 
 
2019.04.05. Kaposvári SzC Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola rendezvénye 
http://www.elmki.sulinet.hu/node/352 
 
2019.04.02. Eötvös Lorándra, a klasszikus fizika egyik fejedelmére emlékezik ország-világ 
https://ww2.infovilag.hu/2019/04/01/eotvos-lorandra-a-klasszikus-fizika-egyik-fejedelmere-emlekezik-
orszag-vilag 
http://tollal.hu/mu/eotvos-emleknap 
http://artnews.hu/2019/04/03/e/ 
http://www.kultura.hu/kulturpolitika/2019-eotvos-lorand 
 
2019.04.01. Eötvös Loránd nyomában Pestszentlőrincen 
http://www.tovabb18.hu/eotvos-lorand-nyomaban/ 
https://www.youtube.com/watch?v=vhyeTRbv-VM 
 
2019.03.29-30. 50. Ifjú Szakemberek Ankétja 
http://www.rackeve.hu/letoltes/rackevei-ujsag/3110-rackevei-ujsag-2019-majusi-szama.html 
 
2019.03.21. Global Surveyor Day, Council of European Geodetic Surveyors, Sofia 
Loránd Eötvös (HU): "Surveyor of the Year 2019"  
Zsolt Vidovenyecz: Loránd (Roland) Eötvös (1848-1919)  
https://www.clge.eu/wp-content/uploads/2019/09/CLGE_Eotvos_19.pdf 
https://www.mfttt.hu/mftttportal/index.php/hireink/21-hir-a-foldalra/548-foldmerk-vilagnapja-europai-
foldmerk-es-geoinformatikusok-napja?jjj=1575659471615 
 
2019.03.13. Eötvös 100 nyitórendezvény Kaposváron: Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
(Eötvös 100 Opening Event in Kaposvár: Eötvös Loránd Technical High School, Vocational Secondary 
School and College, Kaposvár Vocational Training Centre) 
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http://kapos.hu/hirek/kultura/2019-03-13/a_nevadora_emlekeznek.html 
http://74nullanulla.hu/videok/2019/03/15/lecsekkoltuk-milyen-kiserleteket-raktak-ossze-a-sracok-a-
gepesz-fizika-versenyere-vide.html 
http://elmki.sulinet.hu/ 
https://photos.google.com/share/AF1QipNbm-
yABWl44b7a6xYSgYB1Hrjuoha5eUPtz0aOlfgTLKBFQgb8vixJayxJGbTMWw?key=dmlzQVBld2pycGd
2c0gtS0JTZGlRaFpfRDQyamt3 
 
2019. 03.10. Preparation of the GIREP-ICPE-EPEC-MPTL 2019 Conference, Budapest, 1-5 July, 2019 
https://girep2019.hu/general-information/about-roland-eotvos/ 
 
2019.03.10. Eötvös Loránd Országos Természettudományi Verseny (Roland Eötvös National Science 
Competition) 
https://www.eotvos100verseny.hu/ 
 
2019.03.06. „Eötvös100”, Lebenswerk von Loránd Eötvös (T. Ormos, 79. Jahrestagung, Deutsche 
Geophysikalische Gesellschaft) 
 
 
 
2019.02.13 Akadémiai Esték – az Eötvös-emlékév jegyében (Academy Evenings - in the spirit of the 
Eötvös Year) 
https://minap.hu/cikkek/akademiai-estek-az-eotvos-emlekev-jegyeben 
 
2019.01.14. Digitalizált Eötvös-jegyzetek 
https://ujbuda.hu/ujbuda/digitalizalt-eotvos-jegyzetek 
 
2019.01.14 Sajtóvisszhang a nyitó tudományos ülésszakról (Press coverage of the opening scientific 
meeting) 
https://www.mediaklikk.hu/cikk/2019/01/15/eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja/ 
https://www.elte.hu/content/a-felgyorsult-vilagra-a-szellemi-felkeszultseg-jelent-gyogyirt.t.18052 
https://mta.hu/tudomany_hirei/eotvos-lorand-halalanak-100-evfordulojara-emlekeztek-az-akademian-
109297 
http://kronikavideomagazin.hu/2019/01/15/eotvos-lorand-100th/ 
http://artnews.hu/2019/01/17/eotvos-lorand-emlekev-a-nagy-tudos-halalanak-100-evforduloja-
alkalmabol-tudomanyos-ulesszak-a-magyar-tudomanyos-akademian/  
https://www.mediaklikk.hu/video/novum-2019-02-02-i-adas/ 
https://ttk.elte.hu/content/eotvos-jubileum.t.1746 
http://osszmagyar-oromhir.blogspot.com/2019/01/eotvos-100.html 
 
2018.10.12 Emléktábla-avatás (Plaque Inauguration) 
https://ttk.elte.hu/content/eotvos-100.t.1474 
 
2018.09.07 Megnyílt az Eötvös-év (The Eötvös Year was opened) 
https://www.elte.hu/content/megnyilt-az-eotvos-ev.t.17254 
 
2018.09.07 Emléktáblával tisztelgünk a BEAC elnökei előtt (Commemoration in front of the presidents of 
the BEAC) 
https://www.beac.hu/hirek/elte/emlektablaval-tisztelgunk-a-beac-elnokei-elott/ 
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2018.01.01. 2019: 100th anniversary of the death of Roland Eötvös is commemorated in association with 
UNESCO (201ö: Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója az UNESCO-val közös megemlékezésű év) 
http://ulis2.unesco.org/images/0024/002489/248900E.pdf 
 
2016.06.07. Ouvre of Roland Eötvös is on the UNESCO "Memory of the World" list (Eötvös Loránd 
munkássága az UNESCO Világemlékezet listáján)  
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-
list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/three-documents-related-to-the-two-most-
outstanding-results-of-the-work-of-roland-eoetvoes/ 
http://www.unesco.hu/eotvos-lorand-eletmuve 
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http://www.unesco.hu/eotvos-lorand-eletmuve

