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A PROJEKT CÍME: Szegedi úti Campus infrastrukturális fejlesztése 

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-4.2.1-16-2017-00025 

 

A PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ MEGJELENÉSEK 

Média: www.baon.hu 

Megjelenés címe: Több mint 200 millió forintból újult meg a bajai főiskola campusa 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-mint-200-millio-forintbol-ujult-meg-a-

bajai-foiskola-campusa-3579352/ 

 

Média: www.amve.hu 

Megjelenés címe: Több mint 200 millióból újult meg az EJF campusa 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: https://amve.hu/2021/01/31/tobb-mint-200-millio-forintbol-ujult-meg-az-ejf-campusa/ 

 

Média: www.sugopart.hu 

Megjelenés címe: Több mint 200 millió forintból újult meg az Eötvös József Főiskola campusa 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: https://sugopart.hu/kozelet/tobb-mint-200-millio-forintbol-ujult-meg-az-eotvos-jozsef-

foiskola-campusa 

 

Média: www.baja.hu 

Megjelenés címe: Megújult a bajai főiskola 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: http://baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/12356-megujult-a-bajai-foiskola 

 

Média: www.bacskaiharsona.hu 

Megjelenés címe: Elkészült az EJF felújítása 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: https://bacskaiharsona.hu/elkeszult-az-ejf-felujitasa/ 

 

Média: Bajai TV - Híradó 

Megjelenés címe: Elkészült a bajai Eötvös József Főiskola Szegedi úti Campusának fejlesztése, 

amelyhez az intézmény közel 204 millió forint vissza nem térítendő kormányzati támogatást kapott. 

Ahogyan sok más területen, úgy a felsőoktatásban is elengedhetetlenek a képzéseket korszerűbbé, 

vonzóbbá és versenyképesebbekké tevő beruházások. A most lezárult munkálatok eredményeként a 

főiskola épületének infrastrukturális fejlesztése mellett az oktatási eszközpark is bővülhetett. 

Megjelenés dátuma: 2021. február 4. 

url. elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=Fo1x2781H9M 
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Média: www.hirtv.hu 

Megjelenés címe: Több mint 200 millió forintból újult meg 

az Eötvös József Főiskola campusa 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: https://hirtv.hu/kultura/tobb-mint-200-millio-

forintbol-ujult-meg-az-eotvos-jozsef-foiskola-campusa-2516002 

 

Média: www.profitline.hu 

Megjelenés címe: 200 millióból újult meg az Eötvös József Főiskola campusa 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: https://profitline.hu/200-millio-forintbol-ujult-meg-az-Eotvos-Jozsef-Foiskola-campusa-

417670 

 

Média: www.magyarhirlap.hu 

Megjelenés címe: Több mint 200 millió forintból újult meg az Eötvös József Főiskola campusa 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20210131-tobb-mint-200-millio-forintbol-ujult-

meg-az-eotvos-jozsef-foiskola-campusa 

 

Média: www.kormany.hu 

Megjelenés címe: Több mint 200 millió forintból újult meg az Eötvös József Főiskola campusa 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: https://kormany.hu/hirek/tobb-mint-200-millio-forintbol-ujult-meg-az-eotvos-jozsef-

foiskola-campusa 

 

Média: www.demokrata.hu 

Megjelenés címe: Megújult az Eötvös József Főiskola campusa 

Megjelenés dátuma: 2021. január 31. 

url. elérhetőség: https://demokrata.hu/magyarorszag/megujul-az-eotvos-jozsef-foiskola-campusa-

342447/ 

 
Média: Bajai TV - Híradó 
Megjelenés címe: Célegyenesben a fejlesztések 
Megjelenés dátuma: 2019. szeptember 17. 
url. elérési link: https://www.youtube.com/watch?v=_sA9xMo80CY 

Média: www.baja.hu 
Megjelenés címe: Jó ütemben halad a munka 
Megjelenés dátuma: 2019. szeptember 17. 
url. elérési link: http://baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/9838-jo-utemben-halad-a-munka 

Média: www.baja.hu 
Megjelenés címe: Megújuló főiskola 
Megjelenés dátuma: 2019. szeptember 2. 
url. elérési link: http://baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/9764-megujulo-foiskola 
 
Média: www.bacsmegye.hu 
Megjelenés címe: Megújul az Eötvös József Főiskola Szegedi úti kampusza 
Megjelenés dátuma: 2019. július 4. 
url. elérhetőség: https://bacsmegye.hu/baja/2019/07/megujul-az-eotvos-jozsef-foiskola-szegedi-uti-
kampusza 
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Média: www.baja.hu 

Megjelenés címe: 900 milliós felújítás 

Megjelenés dátuma: 2019. július 3. 

url. elérhetőség: http://baja.hu/index.php/aktualis-

hirek/item/9584-900-millios-felujitas 

 

Média: www.baja.hu 

Megjelenés címe: Megújul a főiskola épülete 

Megjelenés dátuma: 2019. június 14. 

url. elérhetőség: http://baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/9505-megujul-a-foiskola-epulete 

 

Média: www.sugopart.hu 

Megjelenés címe: Megújul a főiskola  

Megjelenés dátuma: 2019. június 14. 

url. elérhetőség: https://sugopart.hu/kozelet/megujul-a-foiskola 

 
Média: Bácskai Napló 
Megjelenés címe: Sajtóközlemény  
Megjelenés dátuma: 2017. szeptember 21. 
url. elérési link: http://baja.hu/images/media/bacskainaplo/2017/2017.09.21.pdf 
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