
 

 

 

 

Magyar Nemzet - 2020.01.27. (17. oldal) 

Igazi párbeszéd az ifjúsági és gyerekirodalomról 

(...) Szilágyi Márton, az ELTE professzora kiemelte, hogy legtöbbször nem fordításokról, 

legfeljebb magyarításokról lehet beszélni, de például a német és más nyelvű változatok is 

inkább átiratoknak tekinthetők, ezek pedig előszobái lehettek a robinsonád műfajának. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.01.27. 

Igazi párbeszéd az ifjúsági és gyerekirodalomról 

https://magyarnemzet.hu/kultura/igazi-parbeszed-az-ifjusagi-es-

gyerekirodalomrol-7711478/ 

 

Kisalföld - 2020.01.27. (7. oldal) 

Kisfilmtől az elemekig  

A természettudományos és  reál tárgyak iránt szeretné felkelteni a diákok figyelmét az a  

projekt, aminek egyik állomása  a soproni Berzsenyi Dániel  Evangélikus (Líceum) 

Gimnázium és Kollégium volt. (...) Az uniós támogatással létrejött Elemi Sztárok és 

TudásPresszó ötletgazdája és vezetője, az ELTE docense, dr. Fábri György akadémikus a 

Kisalföldnek elmondta: az evangélikus egyház pályázott a programra, amiben négy 

intézménye; a soproni mellett a bonyhádi, a miskolci és a nyíregyházi evangélikus 

gimnázium vett részt. 

 

További megjelenés: 

 

- sopronmedia.hu - 2020.01.25. 

Szerethető természettudományok 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/szeretheto-termeszettudomanyok 

 

 

 

2020/5. hét  (január 27- február 2.) 

https://magyarnemzet.hu/kultura/igazi-parbeszed-az-ifjusagi-es-gyerekirodalomrol-7711478/
https://magyarnemzet.hu/kultura/igazi-parbeszed-az-ifjusagi-es-gyerekirodalomrol-7711478/
https://www.sopronmedia.hu/cikkek/szeretheto-termeszettudomanyok


- kisalfold.hu - 2020.01.27. 

A pályaválasztásban segít az új projekt 

https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-palyavalasztasban-segit-az-uj-

projekt-6758073/ 

 

Vas Népe - 2020.01.27. (9. oldal) 

Az idén körbetáncolják a Kárpát-medencét  

Összetartozás 100 mottóval közös szerepléssorozatba kezdett az ELTE SEK Szökős és a 

Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes. A két vasi folklórműhely célja, hogy a 

2020-as esztendőben minden, a határokon túl élő magyar közösséghez ellátogasson 

műsorával. Első állomásuk Lendva volt, ahol a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 

által rendezett magyar kultúra napi gálaesten léptek fel. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.01.27. 

Az idén körbetáncolják a Kárpát-medencét a vasi néptáncosok 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-iden-korbetancoljak-a-karpat-

medencet-3510810/ 

- elteonline.hu - 2020.01.30. 

Fellépések, ruházkodás és parasztfitnesz: az ELTE Néptáncegyüttesnél jártunk 

http://elteonline.hu/kultura/2020/01/30/fellepesek-ruhazkodas-es-parasztfitnesz-

az-elte-neptancegyuttesnel-jartunk/ 

 

Vas Népe - 2020.01.27. (9. oldal) 

Új digitális szótár  

Mobilapplikációval is fordíthatunk szlovénre  

Az ELTE és az Akadémiai Kiadó együttműködésével elkészült Magyar–szlovén digitális 

nagyszótárt nagy érdeklődés mellett mutatták be pénteken délután a Szlovén Köztársaság 

Szentgotthárdi Főkonzulátusán. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.01.27.  

Új digitális szótár – Mobilapplikációval is fordíthatunk szlovénre 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-digitalis-szotar-mobilapplikacioval-

is-fordithatunk-szlovenre-3510762/ 

https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-palyavalasztasban-segit-az-uj-projekt-6758073/
https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-palyavalasztasban-segit-az-uj-projekt-6758073/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-iden-korbetancoljak-a-karpat-medencet-3510810/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-iden-korbetancoljak-a-karpat-medencet-3510810/
http://elteonline.hu/kultura/2020/01/30/fellepesek-ruhazkodas-es-parasztfitnesz-az-elte-neptancegyuttesnel-jartunk/
http://elteonline.hu/kultura/2020/01/30/fellepesek-ruhazkodas-es-parasztfitnesz-az-elte-neptancegyuttesnel-jartunk/
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https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-digitalis-szotar-mobilapplikacioval-is-fordithatunk-szlovenre-3510762/


 

24 óra - 2020.01.27. (1,5. oldal) 

Turczi István párizsi díja 

Turczi István József Attila-, Babérkoszorú- és Prima Primissima-díjas költő, író, egyetemi 

oktató és irodalomszervező, Tata szülötte és díszpolgára a magyar kultúra napján Pro 

Cultura Hungarica díjban részesült. (...) Csak olyan verseket fordítok, amelyeket magyar 

nyelvre még soha senki. Piszok kemény meló. Szerencsére tanultam arab nyelvet az 

egyetemen, van egy kis filológiai hátterem, de nem boldogulnék Jeremiás Éva nélkül, aki 

az ELTE Iranisztika tanszékének professzor emeritusa.  

 

További megjelenés: 

 

- kemma.hu - 2020.01.28. 

Párizs elnöki palotájában vehette át akadémiai diplomáját Turczi István 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/parizs-elnoki-palotajaban-vehette-

at-diplomajat-turczi-istvan-2026242/ 

 

azonnali.hu - 2020.01.26. 

Mit írnak majd a 2050-es történelemkönyvek a 2010-es évekről? #7 

Ezért kértünk fel különféle történészeket – az USA-tól Magyarországig, a széljobbtól a 

szélbalig –, hogy a maguk tudása alapján helyezzék el a most lezárt tizes éveket 

Magyarország történelmében. A hetedik részben Bartha Eszter Kelet-Európa-történész 

írta ezt meg nekünk. (...) Bartha Eszter történész, szociológus, az ELTE egyetemi docense. 

Történelmet az ELTE-n, a CEU-n és Cambridgeben tanult; történelemtudományból a CEU-

n, szociológiából az ELTE-n doktorált.  

http://azonnali.hu/cikk/20200126_mit-irnak-majd-a-2050-es-tortenelemkonyvek-a-

2010-es-evekrol-7 

 

ecolounge.hu - 2020.01.26. 

"Dobd ki a szemetest" kihívás 2020 

Tóth Andi – Dobd ki a szemetest! című könyvének II. bővített kiadás újdonsága egy átfogó 

fejezet a sikeres közösségi együttműködések indításának gyakorlatáról: Társadalmi 

szerepvállalás – lépésről lépésre címmel. (...) A fejezet vendégszerzői: Takács-Sánta 

András, az ELTE docense, a Humánökológia mesterszak igazgatója, a Kisközösségi 

Program elnevezésű kutatási és akcióprogram ötletgazdája és szakmai vezetője, valamint 

Rémán Izabella, a Gyermekkor Ökológiája munkatársa. 

http://ecolounge.hu/eletmod/dobd-ki-a-szemetest-kihivas-2020 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/parizs-elnoki-palotajaban-vehette-at-diplomajat-turczi-istvan-2026242/
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/parizs-elnoki-palotajaban-vehette-at-diplomajat-turczi-istvan-2026242/
http://azonnali.hu/cikk/20200126_mit-irnak-majd-a-2050-es-tortenelemkonyvek-a-2010-es-evekrol-7
http://azonnali.hu/cikk/20200126_mit-irnak-majd-a-2050-es-tortenelemkonyvek-a-2010-es-evekrol-7
http://ecolounge.hu/eletmod/dobd-ki-a-szemetest-kihivas-2020


További megjelenés: 

 

- agrotrend.hu - 2020.01.27. 

Könyv jelent meg az élelmiszerhulladék kihívásairól 

https://www.agrotrend.hu/hireink/konyv-jelent-meg-az-elelmiszerhulladek-

kihivasairol 

 

elteonline.hu - 2020.01.26. 

Újabb nyílt napot tartottak a SEK-en 

Január 22-én nyílt napot tartottak a szombathelyi felsőoktatási képzések iránt érdeklődő 

diákok és szüleik számára. Az idei felvételi eljárásban rendezett második nyílt nap 

alkalmával is megtelt az ELTE szombathelyi campusának díszterme; több százan voltak 

kíváncsiak a SEK képzési kínálatára és azokra a fontos információkra, amiket első kézből 

tudhattak meg az egyetem vezetőitől, oktatóitól vagy éppen hallgatóitól. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/01/26/ujabb-nyilt-napot-tartottak-a-sek-en 

 

glamour.hu - 2020.01.26. 

A bűntudat nélkül fogyasztható fogások fesztiválja érkezik februárban 

A Fesztiválnak az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömbje ad otthont, ahol két szinten, 

több mint 1200 négyzetméteren lesz lehetőségünk nézelődni, kóstolgatni és piacozni. 

https://www.glamour.hu/foodporn/a-buntudat-nelkul-fogyaszthato-fogasok-fesztivalja-

erkezik-februarban-41521 

 

További megjelenés: 

 

- Rádió1 - Hírek 6:00 - 2020.01.24. 

Újra lesz mentes  gasztrofesztivál Budapesten 

- Lokál - 2020.01.27. (13. oldal) 

Mentes gasztrofesztivál Budapesten 

- news4business.hu - 2020.01.28. 

Februárban mentes gasztrofesztivál lesz 

https://www.news4business.hu/kozlemenyek/press_release.php?id=41144&refere

r_id=rss 
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szon.hu - 2020.01.26. 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló 

programra 

Idén is nemes célokért és értékes jutalmakért szállhatnak versenybe az általános iskolai 

felső tagozatos és középiskolás – 10-18 éves – diákcsoportok az „Adj Egy Ötöst!” 

szemléletformáló program keretében, amelynek célja, hogy a felnövekvő generációk 

fogyatékossággal kapcsolatos attitűdjét személyes találkozásokon és élményeken 

keresztül kedvező irányba befolyásolja. (...) Az attitűdváltozást a program előtt és után 

készült kérdőívekkel követi nyomon az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, mint 

a program szakmai partnere.   

https://szon.hu/szon-pr-cikk/februar-28-ig-lehet-jelentkezni-az-adj-egy-otost-iskolai-

szemleletformalo-programra-2-3650901/ 

 

További megjelenés: 

 

- Blikk - 2020.01.27. (7. oldal) 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! Iskolai szemléletformáló 

programra 

- boon.hu - 2020.01.24. 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló 

programra  

https://boon.hu/boon-pr-cikk/februar-28-ig-lehet-jelentkezni-az-adj-egy-otost-

iskolai-szemleletformalo-programra-2-4026519/ 

- Világgazdaság - 2020.01.28. (5. oldal) 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! Iskolai szemléletformáló 

programra 

- haon.hu - 2020.01.27. 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló 

programra 

https://haon.hu/haon-pr-cikk/februar-28-ig-lehet-jelentkezni-az-adj-egy-otost-

iskolai-szemleletformalo-programra-2-3807087/ 

- haon.hu - 2020.01.27. 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló 

programra 

https://haon.hu/haon-pr-cikk/februar-28-ig-lehet-jelentkezni-az-adj-egy-otost-

iskolai-szemleletformalo-programra-2-3807087/ 
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- Mandiner - 2020.01.30. (23. oldal) 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! Iskolai szemléletformáló 

programra 

- Figyelő - 2020.01.30. (19. oldal) 

Február 28-ig lehet jelentkezni az adj egy ötöst! Iskolai szemléletformáló 

programra 

- famiily.hu - 2020.01.29.  

"Gyerekkorban a legkönnyebb megváltoztatni a fogyatékossággal 

kapcsolatos szemléletet" - Interjú Ivády Nórával, az Adj Egy Ötöst! program 

projektvezetője 

https://famiily.hu/adj-egy-otost-ivady-nora-interju/ 

 

vaskarika.hu - 2020.01.26. 

Amilyen a gazda, olyan a kutyája – és fordítva? 

De vajon mi a helyzet az ebeknél, mi alapján választanak a gazdák házi kedvencet, és 

hogyan hat a személyiségük a kutyáéra, illetve a kutya személyisége a gazdáéra? Egy 

2011-es kutatásban az ELTE a Bécsi Egyetemmel együttműködve a kutyák és tulajdonosaik 

személyiségét vizsgálta. Először a gazdákat kérdezték saját személyiségükről, majd a 

kutyájukéról. A vizsgálat mind Magyarországon, mind Ausztriában azt mutatta, hogy a 

gazdák és az ebek között rendkívül sok a hasonlóság érzelmi stabilitás és társaságkedvelés 

szempontjából. 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/18263/ 

 

További megjelenés: 

 

- hirado.hu - 2020.01.26. 

Amilyen a gazda, olyan a kutyája – és fordítva? 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/minden-mas/cikk/2020/01/25/amilyen-a-

gazda-olyan-a-kutyaja-es-forditva 

- mindenamieger.blogspot.com - 2020.01.26. 

Amilyen a gazda, olyan a kutyája – és fordítva? 

https://mindenamieger.blogspot.com/2020/01/amilyen-gazda-olyan-kutyaja-es-

forditva.html 
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M5 - Novum - 2020.01.26. 

Az éghajlatváltozást kutatja Torma Csaba, aki kutatásainak középpontjába a Kárpát-

medencét helyezi 

Megszólaló: Torma Csaba Zsolt egyetemi adjunktus, ELTE Természettudományi Kar 

Meteorológiai Tanszék 

https://mediaklikk.hu/video/novum-az-elte-igeretes-kutatoja/ 

 

Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.01.25. (1,2. oldal) 

Mindennapi sugárfürdőnk 

Okozhat-e rákot a mobiltelefon, a wifi- vagy a mikrohullámú sütő? Fizikusok, biológusok, 

epidemiológusok vizsgálják, milyen hatással van, illetve van-e hatással a környezetünkben 

megnövekedett elektromágneses sugárzás az emberi szervezetre. Amikor a tudomány 

képviselői még csak a fejüket csóválják, a piac már régen árulja a megoldást. És már 

bejegyezték az elektromágneses túlérzékenység nevű betegséget. (...) Kellő alázattal 

kezelik, hogy nincsenek cáfolhatatlan bizonyítékok, nincs elég adat, viszont vannak már 

figyelmeztetések. Finta Viktória, aki az ELTE Környezettudományi Centrumának 

tanársegédje, maga is rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.01.25. 

Mindennapi sugárfürdőnk 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/mindennapi-sugarfurdonk-7692935/ 

 

Vasárnapi Blikk - 2020.01.25. (2,3. oldal) 

Segítség kell! Depresszióig hajtják magukat a kisiskolások 

Rosszabbul érzik magukat a magyar tinik, mint négy éve: egyre kevesebben étkeznek 

egészségesen, fáradtak és ingerlékenyebbek – nagyjából ez olvasható ki az ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai karán végzett kutatásból, melyet a 444.hu ismertetett. A 

szakemberek közel hatezer tizenéves diákot kérdeztek meg arról, mit szeretnek enni, 

mennyit mozognak, valamint mennyire depresszív a hangulatuk. A válaszok tekintetében 

úgy tűnik, ideje elgondolkodni azon, hogyan segíthetjük őket hatékonyabban fejlődésük 

és tanulásuk során. Sokkoló adat, hogy a gyerekek 24 százaléka azt mondta, eszébe jutott 

már az öngyilkosság is. 

 

További megjelenés: 

 

https://mediaklikk.hu/video/novum-az-elte-igeretes-kutatoja/
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/mindennapi-sugarfurdonk-7692935/


- Budapester Zeitung - 2020.01.24. (33. oldal) 

Nervös und unausgeschlafen 

 

Kisalföld - 2020.01.25. (1,5. oldal) 

Évfordulót ünnepeltek - A megemlékezésre kiadvány is készült a győri 

felsőbíráskodás történetéről  

A Győri Ítélőtábla az 1891–1951 közötti működését követő újraalapításának 15 éves 

évfordulóját ünnepelte január 1-jén. Ebből az alkalomból január 24-én rendezte meg az 

ítélőtábla a múlt emlékeit felidéző, de a jelenkor kihívásait is szem előtt tartó 

konferenciáját. (...) A konferencia további programjában prof. dr. Mezey Barna, az ELTE 

tanszékvezető egyetemi tanára a modern bírói hivatás megszületését ismertette az 1869. 

évi IV. törvénycikk tükrében. Ezt követően prof. dr. Menyhárd Attila, az ELTE tanszékvezető 

egyetemi tanára „Jogalap, jogcím, anyagi igazság” címmel tartotta meg előadását. 

 

Vas Népe - 2020.01.25. (1,2,4. oldal) 

Nem volt riadalom  

Magyarországon nincs koronavírusos beteg, és kevés az esélye a járványnak – 

hangsúlyozta pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ (NNK). A Szombathelyen élő kínai családfőt és a nemrég 

Kínában járt egyetemi oktatót kérdeztük. (…) Fekete Gusztáv, a ELTE SEK oktatója két hete 

tért vissza Kínából. Azt mondta, nem tapasztalta, hogy az emberek féltek volna a 

megbetegedéstől, bár ő nem a súlyosan fertőzött tartományban töltötte idejét. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.01.25. 

Az ELTE SEK oktatója két hete tért haza Kínából, ahol válsághelyzetet 

hirdettek a koronavírus miatt 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-sek-oktatoja-ket-hete-tert-

haza-kinabol-ahol-valsaghelyzetet-hirdettek-a-koronavirus-miatt-3507591/ 

 

baon.hu - 2020.01.25. 

A legismertebb magyar költők és írók szerelmi életét mutatja be 

Nagyon kell szeretniök! címmel a napokban jelenik meg Réczei Tamás, a kecskeméti 

Katona József Színház művészeti vezetőjének két kötetes kiadványa, amely hiteles 

forrásokra épülő minidrámákon keresztül mutatja be legnagyobb íróink és költőink 

házasságát, a megismerkedéstől a megcsalatásokig. (...) A Szegedi Tudományegyetem és 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-sek-oktatoja-ket-hete-tert-haza-kinabol-ahol-valsaghelyzetet-hirdettek-a-koronavirus-miatt-3507591/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-sek-oktatoja-ket-hete-tert-haza-kinabol-ahol-valsaghelyzetet-hirdettek-a-koronavirus-miatt-3507591/


az ELTE bölcsészhallgatói működtek közre a kutatói munka során, akiknek megadtam, 

hogy milyen keresési feltételek mentén gyűjtsék be a szükséges információkat. 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/a-legismertebb-magyar-koltok-es-irok-

szerelmi-eletet-mutatja-be-2430153/ 

 

deszkavizio.hu - 2020.01.25. 

Ingyenes színházi előadás az ELTE-n 

Február 26-án, szerdán 19 órai kezdettel lesz látható a József Attila Színház Egy nap az 

örökkévalóságból című előadása az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának épületében. 

Vajon mi történne, ha egy napon Nagy Imre és Kádár János találkoznának? A képzeletbeli 

szembesítés történetét Csáky Pál felvidéki magyar politikus, író vetette papírra és a József 

Attila Színház színészei játszák el az ELTE-ÁJK épületében, az Aula Magnában. 

https://deszkavizio.hu/ingyenes-szinhazi-eloadas-az-elte-n/ 

 

eduline.hu - 2020.01.25. 

Mikor kezdődik a tavaszi félév a legtöbb egyetemen? Itt vannak a dátumok 

Mikor kezdődik a tavaszi félév az egyetemeken? A sikeres keresztféléves felvételizők 

számára különösen fontos dátumok ezek. Megnéztük néhány egyetem tanévrendjét. (...) 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Debreceni Egyetemen és a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetemen is február 10-én kezdik majd meg a tavaszi félévet az 

egyetemisták.  

http://eduline.hu/felsooktatas/20200124_egyetemi_felevkezdes 

 

tudomanyplaza.hu - 2020.01.25. 

Mennyit tudnak magukról az állatok?  

Az etológia egyik nagy kérdése az, hogy mennyit tudnak magukról az állatok. Az eddig 

használt tükörteszt az állatok vizuális önreprezentációját igazolta. Az ELTE kutatóinak 

legújabb vizsgálatából azonban kiderül, hogy evolúciós és ökológiai kényszerek az 

önreprezentáció más típusait is kialakíthatják. 

https://tudomanyplaza.hu/mennyit-tudnak-magukrol-az-allatok/ 

 

24.hu - 2020.01.25. 

Kitörhet egy vulkán a Kárpát-medencében? 

A Szent Anna-tavat ölelő Csomád vulkán volt az utolsó, amely kitörést produkált a Kárpát-

medencében 30 ezer éve, de magmakamrájában még mindig van olvadék. Jelenleg semmi 

nem utal arra, hogy aktivizálódna, de arra nincs biztosíték, hogy ez így is marad. (...) Minél 

jobb megismerése több szempontból is fontos, ezen dolgozik munkatársaival Harangi 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/a-legismertebb-magyar-koltok-es-irok-szerelmi-eletet-mutatja-be-2430153/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/a-legismertebb-magyar-koltok-es-irok-szerelmi-eletet-mutatja-be-2430153/
https://deszkavizio.hu/ingyenes-szinhazi-eloadas-az-elte-n/
http://eduline.hu/felsooktatas/20200124_egyetemi_felevkezdes
https://tudomanyplaza.hu/mennyit-tudnak-magukrol-az-allatok/


Szabolcs geológus, vulkanológus az ELTE TTK Kőzettani és Geokémiai Tanszékének és az 

MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetője. 

https://24.hu/tudomany/2020/01/25/vulkan-szekelyfold-karpat-medence-tuzhanyo-

csomad/ 

 

További megjelenés: 

 

- M2 - Én vagyok itt! - 2020.01.28. 

A Kárpát-medencében is szunnyad egy vulkán 

Megszólaló: Harangi Szabolcs igazgató, ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és 

Földtudományi Intézet 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-01-28-i-adas/ 

 

boon.hu - 2020.01.24. 

Új kórkép született, a neve: klímaszorongás 

A pszichológia egy új ága, az ökopszichológia foglalkozik vele, hogy mi akadályozza, hogy 

az emberek vélekedésében és viselkedésében drasztikus változás következzen be e téren. 

(...) Az ökopszichológia abból indul ki, hogy a környezetünk negatív megváltozása hatással 

van az emberi pszichikumra – magyarázta a téma szakértője, Kőváry Zoltán Ernő 

pszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának habilitált egyetemi docense. – 

Nagyon érdekes paradox jelenség, hogy az emberek tudják, hogy mit kellene csinálniuk 

ahhoz, hogy megállítsák a nagyfokú környezetszennyezést, de mégsem teszik.  

https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/uj-korkep-szuletett-a-neve-klimaszorongas-

4026039/ 

 

elteonline.hu - 2020.01.24. 

Programajánló a vizsgaidőszak végére 

Az utolsó napokban sem maradunk események nélkül. Két nyelvészeti konferencia, egy 

filozófiai beszélgetés a magányról és egy pedagógiai konferencia várja azokat, akik 

túljutva vizsgáikon még mindig nem csömörlöttek meg a tudományoktól; vagy éppen az 

utolsó számonkérések előtt kicsit kizökkennének a menetrendszerűen egymásra 

következő könyv- és jegyzetkupacok által strukturált rendből. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/01/24/programajanlo-a-vizsgaidoszak-vegere/ 
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elteonline.hu - 2020.01.24. 

Kommunikáció, attitűd és utánpótlás 

E három fogalmat tartja legfontosabbnak Pásztor Csaba, az Állam- és Jogtudományi Kar 

Hallgatói Önkormányzatának elnöke, aki eddigi pályájáról, a kari HÖK jelenlegi helyzetéről 

és terveiről számolt be lapunknak. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/24/kommunikacio-attitud-es-utanpotlas 

 

kultura.hu - 2020.01.24. 

Művészeti egyetemi mustra  

Február 6-9. között negyedik alkalommal rendezi meg a Színház- és Filmművészeti 

Egyetem a FACT (Festival Arts Cinema Theatre) nemzetközi találkozót. (...) Így láthatóak 

lesznek a pozsonyi, a brüsszeli, a prágai, a Louvainla-Neuve-i Egyetem, valamint az ELTE, 

a Metropolitan és az SZFE legjobb filmjei. A munkákat nemzetközi filmes szakemberekből 

álló zsűri értékeli. 

https://kultura.hu/muveszeti-egyetemi-mustra/ 

 

További megjelenés: 

 

- szinhaz.hu - 2020.01.24. 

FACT – 4 nap, több mint 40 program 

https://szinhaz.hu/2020/01/24/fact_4_nap_tobb_mint_40_program 

 

ma7.sk - 2020.01.24. 

Árpád-kori szakrális helyek feltárása Kőhídgyarmaton 

Elkezdődtek az ásatások a község Szent Móric temploma mellett, mert a földradaros 

mérés föld alatti rendellenességet diagnosztizált. Mivel Kőhídgyarmat község Párkány 

gyűjtőteréhez tartozik, az ásatásokon részt vett Juhász Gyula a Párkányi Városi Múzeum 

vezetője is, aki annak idején megírta Gyarmat monográfiáját. (...) A munkálatok 

kivitelezését a Nyitrai Kerületi Műemlékvédelmi Hivatallal közösen az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének hallgatói végezték. 

https://ma7.sk/tajaink/arpad-kori-szakralis-helyek-feltarasa-kohidgyarmaton 

 

nlc.hu - 2020.01.24. 

Macskaimádó, harcos bevándorláspári környezetvédő – kicsoda Katerína 

Szakellaropulu, az első görög női államfő? 

A 63 éves jogászt, Katerína Szakellaropulut választották Görögország első számú közjogi 

méltóságává. (…) Maguk a top görög újságírók is csak mostanában írták be a nevét a 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/24/kommunikacio-attitud-es-utanpotlas
https://kultura.hu/muveszeti-egyetemi-mustra/
https://szinhaz.hu/2020/01/24/fact_4_nap_tobb_mint_40_program
https://ma7.sk/tajaink/arpad-kori-szakralis-helyek-feltarasa-kohidgyarmaton


keresőbe, voltak, akik mindezt az államfőválasztást közvetítő görög köztévé élő adásában 

vallották be. A Google-t mi is használtuk, és megkérdeztük az ELTE görög származású 

professzorát, az MTA doktorát, Fokasz Nikoszt, hogy segítsen nekünk elmesélni Katerína 

Szakellaropulu nem mindennapi történetét. 

https://nlc.hu/ezvan/20200124/katerina-sakellaropoulou-eletrajz-gorog-allamfo/ 

 

nyest.hu - 2020.01.24. 

30 éve az autizmussal élők szolgálatában - az Autizmus Alapítvány története 

Az Autizmus Alapítvány története két szakember, dr. Gervai Judit és dr. Balázs Anna 

kutatási tervével kezdődött 1987-ben. (...) Balázs Anna prioritásai között, azonban a 

felsőoktatás sokáig nem állt erre készen. Ma már azonban elérhető az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karán az autizmus specializáció, amelynek oktatói között az alapítvány 

több szakembere, így Őszi Tamásné is ott van. 

https://www.nyest.hu/hirek/30-eve-az-autizmussal-elok-szolgalataban-az-autizmus-

alapitvany-tortenete 

 

radio88.hu - 2020.01.24. 

Egyre több egyetem csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! programhoz 

A kezdeményezés egyetemista mentorok segítségével a vidéken, kistelepüléseken élő 

fiatalok középiskolai lemorzsolódásának megelőzésén dolgozik – mondta a 

gazdaságstratégiáért és a-szabályozásért felelős államtitkár. György László hozzátette: a 

programban négy megye 35 településen kétszáz egyetemista mentor nyolcszáz diákkal 

foglalkozik, és látogat meg átlagosan hetente egyszer. Legutóbb, hatodik felsőoktatási 

intézményként az Eötvös Loránd Tudományegyetem csatlakozott a programhoz. 

https://www.radio88.hu/egyre-tobb-egyetem-csatlakozik-a-tanitsunk-magyarorszagert-

programhoz/ 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.01.24. 

Egyre több egyetem csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! programhoz 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/egyre-tobb-egyetem-csatlakozik-a-

tanitsunk-magyarorszagert-programhoz-7705703/ 

- hirado.hu - 2020.01.24. 

ITM: Egyre több egyetem csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! 

programhoz 

https://nlc.hu/ezvan/20200124/katerina-sakellaropoulou-eletrajz-gorog-allamfo/
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https://www.radio88.hu/egyre-tobb-egyetem-csatlakozik-a-tanitsunk-magyarorszagert-programhoz/
https://www.radio88.hu/egyre-tobb-egyetem-csatlakozik-a-tanitsunk-magyarorszagert-programhoz/
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/01/24/itm-egyre-tobb-egyetem-csatlakozik-

a-tanitsunk-magyarorszagert-programhoz 

- flagmagazin.hu - 2020.01.24. 

Egyre több egyetem csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! programhoz 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/egyre-tobb-egyetem-csatlakozik-a-

tanitsunk-magyarorszagert-programhoz 

- Kossuth Rádió Krónika 10:00 - 2020.01.24. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem is csatlakozik a Tanítsunk 

Magyarországért! programhoz 

Megszólaló: György László államtitkár, ITM 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-24_10-00-

00&enddate=2020-01-24_10-21-00&ch=mr1 

- Kossuth Rádió Krónika 12:00 - 2020.01.24. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem is csatlakozik a Tanítsunk 

Magyarországért! programhoz 

Megszólaló: György László államtitkár, ITM 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-24_12-01-

00&enddate=2020-01-24_12-46-00&ch=mr1 

- Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2020.01.24. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem is csatlakozik a Tanítsunk 

Magyarországért! programhoz 

Megszólaló: György László államtitkár, ITM 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-24_06-00-

00&enddate=2020-01-24_09-10-00&ch=mr1 

- Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2020.01.24. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem is csatlakozik a Tanítsunk 

Magyarországért! programhoz 

Megszólaló: Antalné Szabó Ágnes főigazgató, ELTE Tanárképző Központ 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-24_16-00-

00&enddate=2020-01-24_17-40-00&ch=mr1 

- hrportal.hu - 2020.01.24. 

Az ELTE is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért programhoz 

https://www.hrportal.hu/hr/az-elte-is-csatlakozik-a-tanitsunk-magyarorszagert-

programhoz-20200123.html 

- profitline.hu - 2020.01.24. 

Egyre több egyetem csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! programhoz 
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http://profitline.hu/Egyre-tobb-egyetem-csatlakozik-a-Tanitsunk-

Magyarorszagert-programhoz-403000 

- m1 Ma reggel - 2020.01.24. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem is csatlakozott a Tanítsunk 

Magyarországért! programhoz 

https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-01-24-i-adas-2/ 

- M5 Híradó - 2020.01.24. 

Jó érzés tovább adni mindazt, amit tudunk és látni, hogy ennek mások is 

hasznát veszik, ez a gondolat indította útjára a Tanítsunk Magyarországért 

Programot 

Megszólaló: Antalné Szabó Ágnes főigazgató, ELTE Tanárképző Központ 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-01-24-i-adas/ 

 

XIII. Kerületi Hírnök - 2020.01.23. (6. oldal) 

Budapestért Díjat kapott az Egyesített Óvoda 

Jelenleg összesen több mint háromezer-kétszázan járnak a kerületi óvodákba, a 

férőhelyek száma pedig megközelíti a háromezer-nyolcszázat. Ami a pedagógusokat illeti, 

most nyolc betöltetlen állás van. Az utánpótlást segíti, hogy három kerületi óvoda fogadja 

az ELTE gyakorló óvoda pedagógushallgatóit. 

 

Józsefváros - 2020.01.15. (1, 6, 7. oldal) 

"Önkormányozni baromi nehéz" 

Önkormányzás Hogyan teremthető meg egy tágabb közösségben olyan demokratikus 

rend, ami valódi beleszólást enged a köz ügyeibe? Péterfi Ferenc közösségfejlesztővel 

beszélgettünk. (...) Az ELTE-n oktató szakember a Civil Rádió egyik alapítója – maga a rádió 

is közösségfejlesztési kísérletként indult, ahol ma már száznál több önkéntes műsorkészítő 

dolgozik együtt minden szigorú hierarchia nélkül, sikeresen – a jelenlegi online formában 

is.   

 

cultura.hu - 2020.01.25. 

A cél Földhöz hasonló bolygók felfedezése 

A Cheops kutatószondával a sok ezer exobolygó felfedezése után az elsődleges cél már 

nem a még több újabb bolygó keresése, hanem az, hogy a Földhöz hasonló bolygókat 

sikerüljön találni. (...) A Cheops programjában a miskolci Admatis Kft., továbbá a CSFK 

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet és az ELTE Gothard Asztrofizikai 

Obszervatórium vesz részt.  

https://cultura.hu/kultura/a-cel-foldhoz-hasonlo-bolygok-felfedezese/ 

http://profitline.hu/Egyre-tobb-egyetem-csatlakozik-a-Tanitsunk-Magyarorszagert-programhoz-403000
http://profitline.hu/Egyre-tobb-egyetem-csatlakozik-a-Tanitsunk-Magyarorszagert-programhoz-403000
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-01-24-i-adas-2/
https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-01-24-i-adas/
https://cultura.hu/kultura/a-cel-foldhoz-hasonlo-bolygok-felfedezese/


 

Vas Népe - 2020.01.28. (1,7. oldal) 

Nézzük, ne etessük!  

Az állóvizek télen is vonzzák a madarakat. Szombathelyen bevált családi program a 

Csónakázótó körüli séta, egy kis kacsa- és hattyú etetéssel megbolondítva. (…) A Magyar 

Madártani Egyesület szakemberei nem javasolják a vízimadarak etetését. Az ELTE SEK 

zoológusától azt is megtudtuk, miért nem. (…) A rögtönzött madárbemutatón dr. Gyurácz 

Józseftől, az ELTE SEK biológia tanszékének vezetőjétől, a Magyar Madártani és 

Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának elnökétől megtudjuk, a nyílt vizeken 

ilyenkor sok madár telel. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.01.28. 

A sok kenyértől hiánybetegség alakulhat ki a vízimadaraknál 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-sok-kenyertol-hianybetegseg-

alakulhat-ki-a-vizimadaraknal-ne-etessuk-oket-3513090/ 

 

Zalai Hírlap - 2020.01.28. (13. oldal) 

De miért éppen az ecetmuslicák? 

Végtelen lelkesedés, kíváncsiság, kitartás  és alázat. Ez a négy tényező  elengedhetetlen 

Csizmadia  Tamás hivatásában, aki az  ELTE Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai 

Tanszékének  egyetemi adjunktusa. Többek között erről, indíttatásáról, kutatásairól, 

jövőbeni  terveiről is mesélt nekünk  a Keszthelyen született és  Sármelléken nevelkedett  

szakember. 

 

egyetemunk.com - 2020.01.27. 23:29:10 

Sziveri Intézet újra gondolva- friss irodalmi csemegék az MFTK-n 

Az MFTK-s hallgatóknak már biztosan ismerősen cseng a Sziveri Intézet neve és talán 

néhány programot is tudnak hozzá kapcsolni. (…) Ezen irányvonal mentén tartott előadást 

Bónus Tibor, az ELTE BTK docense, aki nemrég védte meg nagydoktori értekezését, 

melynek témája Kosztolányi Dezső munkássága volt. (…) Október folyamán Bollobás 

Enikő, az ELTE BTK oktatója, az MTA levelező tagja beszélt a Black Mountain College nevű 

szabad (össz)művészeti iskoláról, mely a 20. század első felében működött Amerikában, 

de alapítói között számos európai emigráns értelmiségi is található, akik közül sokan a II. 

világháborús üldöztetések miatt kényszerültek a tengerentúlra. 

http://egyetemunk.com/sziveri-friss/ 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-sok-kenyertol-hianybetegseg-alakulhat-ki-a-vizimadaraknal-ne-etessuk-oket-3513090/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-sok-kenyertol-hianybetegseg-alakulhat-ki-a-vizimadaraknal-ne-etessuk-oket-3513090/
http://egyetemunk.com/sziveri-friss/


 

elteonline.hu - 2020.01.27. 16:00:20 

Bölcsész diplomával a gazdasági szektorban – Nemzetek estjei: Németország 

Elsüthették volna az unos-untalan hangoztatott sémákat, mint a német pontosság, a 

bürokrácia, a futball, a káposzta vagy a kolbász, ehelyett viszont egyéni karrierutak, a 

német–magyar gazdasági együttműködés, és egyéb, a gasztronómiától távol álló 

ínyencségek kerültek terítékre az ELTE Alumni Központ „Nemzetek estjei” című 

rendezvénysorozatának idei legelső estjén.   

http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/27/bolcsesz-diplomaval-a-gazdasagi-szektorban-

nemzetek-estjei-nemetorszag/ 

 

funzine.hu - 2020.01.27. 15:38:50 

50+ zseniális budapesti program 2020 februárjára 

Február 13-án elő a sálakkal, sapkákkal, kesztyűkkel, korikkal, hiszen idén újra az ELTE 

polgáraié a Városligeti Műjégpálya. A tavalyi csúszós mulatsághoz hasonlóan idén is több 

izgalmas és szórakoztató meglepetéssel készülnek a szervezők, akik az este 

leglátványosabb eséseit, legvagányabb ugrásait és legszebb axeljét természetesen 

különdíjjal is értékelik. 

https://funzine.hu/2020/01/27/goodapest/februari-programajanlo/ 

 

hirado.hu - 2020.01.27. 

Áttörés a biológiai víztisztításban 

A tiszta és egészséges vízért dolgoznak az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Egy 

új, eddig még soha nem alkalmazott szennyvíztisztítási technológia révén jelentősen 

javítható a felszíni vizek minősége. 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/01/27/attores-a-biologiai-

viztisztitasban 

 

innoportal.hu - 2020.01.27. 

Az ELTE kutatói beszálltak a krónikus gyulladásokkal és rákos áttétekkel vívott 

harcba 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) fehérjekutatóinak eredményei – amelyeket a 

FEBS Journal legutóbbi számában jelentettek meg – többek között segítenek tisztázni az 

S100 kalciumion-kötő fehérjecsalád tagjainak szerepét a krónikus gyulladások és 

daganatos áttétek kialakulásában. 

http://www.innoportal.hu/az-elte-kutatoi-beszalltak-a-kronikus-gyulladasokkal-es-

rakos-attetekkel-vivott-harcba 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/27/bolcsesz-diplomaval-a-gazdasagi-szektorban-nemzetek-estjei-nemetorszag/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/01/27/bolcsesz-diplomaval-a-gazdasagi-szektorban-nemzetek-estjei-nemetorszag/
https://funzine.hu/2020/01/27/goodapest/februari-programajanlo/
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/01/27/attores-a-biologiai-viztisztitasban
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/01/27/attores-a-biologiai-viztisztitasban
http://www.innoportal.hu/az-elte-kutatoi-beszalltak-a-kronikus-gyulladasokkal-es-rakos-attetekkel-vivott-harcba
http://www.innoportal.hu/az-elte-kutatoi-beszalltak-a-kronikus-gyulladasokkal-es-rakos-attetekkel-vivott-harcba


 

kreativ.hu - 2020.01.27.  

Egy vakond nevű járgánnyal kaptattak fel a Hargitára 

A Valan forgatásán történt az eset. A -16 fokban, jeges tájon való forgatás összehozta az 

embereket, meséli Bacskai Brigi vágó, szkriptes, aki már gimis korában rákattant a vágásra, 

és azóta abba sem hagyta. (...)Brigi mindemellett tanít is, a Metropolitan Egyetem 

animáció szakán és az ELTE film szakán oktat vágást. 

http://kreativ.hu/cikk/egy_vakond_nevu_jargannyal_kaptattak_fel_a_hargitara 

 

origo.hu - 2020.01.27. 21:03:00 

Kiderült, kiknek nincs még bankszámlájuk Magyarországon 

A Horn Dániel és Kiss Hubert János nevével fémjelzett tanulmány a Magyar Nemzeti Bank 

Hitelintézeti Szemléjében jelent meg, a szerzők egy reprezentatív mintára alapozva azt 

vizsgálták, hogy a regionális és településtípussal kapcsolatos változók mellett a 

demográfai (nem, kor), társadalmi (végzettség, jövedelem) és munkaerőpiaci jellemzők 

(munkanélküliség, közszféra), illetve az egyéni preferenciák (kockázatvállalás és türelem) 

milyen összefüggésben állnak azzal, hogy a válaszadónak van-e bankszámlája vagy 

bankkártyája. A szerzők a KRTK Közgazdaságtudományi Intézetében dolgoznak és a ELTE 

TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén oktatnak. 

https://www.origo.hu/gazdasag/20200127-kiderult-kiknek-nincs-meg-bankszamlajuk-

magyarorszagon.html 

 

vaol.hu - 2020.01.27. 

Bálteremmé alakult a Bolyai sportcsarnoka 

A hagyományoknak megfelelően az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium végzősei az idén is az iskola épületében báloztak. 

https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/balteremme-alakult-a-bolyai-sportcsarnoka-3510714/ 

 

funzine.hu - 2020.01.26.  

Budapest legbájosabb terei 

Az ELTE itt működő jogi kara után Egyetem térnek keresztelt terület pontosan félúton 

fekszik a kaotikus Kálvin tér és a forgalmas Ferenciek tere között, közelségük negatív 

velejárói azonban egy cseppet sem éreztetik hatásukat ezen a kellően tágas, mégis 

bensőségesen zárt városi téren. Számos nevezetessége közül kiemelnénk a névadó ELTE 

ÁJK csodás tetődíszétől megfosztott “A” épületét, az 1742-ben egy lerombolt mecset 

helyére épült Kisboldogasszony-, más néven egyetemi templomot (amelynek jelenleg 60 

év óta az első felújítása zajlik), a Petőfi Irodalmi Múzeumnak helyet adó, középkori 

http://kreativ.hu/cikk/egy_vakond_nevu_jargannyal_kaptattak_fel_a_hargitara
https://www.origo.hu/gazdasag/20200127-kiderult-kiknek-nincs-meg-bankszamlajuk-magyarorszagon.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20200127-kiderult-kiknek-nincs-meg-bankszamlajuk-magyarorszagon.html
https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/balteremme-alakult-a-bolyai-sportcsarnoka-3510714/


alapokra épült, klasszicista Károlyi-palotát, valamint a palota szomszédságában 

elhelyezett könyv-alakú szökőkutat. 

https://funzine.hu/2020/01/26/goodapest/budapest-legbajosabb-terei/ 

 

Életképek - 2020.01.23. (6. oldal) 

Annyit kockulj, amennyit mozogtál! 

Azoknak a gyerekeknek, akik napi több órát töltenek az online világban, fejletlenebb az 

agyuk fehérállománya, ami nyelvi-olvasási problémákat okoz, így jóval gyengébben 

teljesítenek a szókincset, a hangfeldolgozást és a tárgymegnevezést igénylő feladatokban. 

Érdemes tudni, hogy hazánkban az ELTE Alfa Generáció Laborja végez rendszeres 

kutatásokat ebben a témában, az érdeklődők az alfageneracio.hu oldalon olvashatnak 

ezekről. 

 

Magyar Nemzet - 2020.01.29. (5. oldal) 

Egyetemi tanulmányok, karrier és családvállalás 

Gyakornoki programot indít az ELTE hallgatóinak a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és 

a Családokért az egyetem bölcsészettudományi karával aláírt együttműködés alapján – 

közölte tegnap az intézet. 

 

További megjelenés: 

 

- hirado.hu - 2020.01.28.  

Gyakornoki programot indít az ELTE hallgatóinak a Kopp Mária Intézet 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/01/28/gyakornoki-programot-indit-

az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet 

- hirtv.hu - 2020.01.28.  

Gyakornoki programot indít az ELTE hallgatóinak a Kopp Mária Intézet 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gyakornoki-programot-indit-az-elte-hallgatoinak-a-

kopp-maria-intezet-2494253 

- orientpress.hu - 2020.01.28.  

Közös szakmai munkát kezd az ELTE és a Kopp Mária Intézet 

https://orientpress.hu/cikk/2020-01-28_kozos-szakmai-munkat-kezd-az-elte-es-

a-kopp-maria-intezet 

- balatoninap.eu - 2020.01.28.  

Gyakornoki programot indít az ELTE hallgatóinak a Kopp Mária Intézet 

https://www.balatoninap.eu/orszag/2020/01/28/gyakornoki-programot-indit-az-

elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet/ 

https://funzine.hu/2020/01/26/goodapest/budapest-legbajosabb-terei/
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/01/28/gyakornoki-programot-indit-az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/01/28/gyakornoki-programot-indit-az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gyakornoki-programot-indit-az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet-2494253
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/gyakornoki-programot-indit-az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet-2494253
https://orientpress.hu/cikk/2020-01-28_kozos-szakmai-munkat-kezd-az-elte-es-a-kopp-maria-intezet
https://orientpress.hu/cikk/2020-01-28_kozos-szakmai-munkat-kezd-az-elte-es-a-kopp-maria-intezet
https://www.balatoninap.eu/orszag/2020/01/28/gyakornoki-programot-indit-az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet/
https://www.balatoninap.eu/orszag/2020/01/28/gyakornoki-programot-indit-az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet/


- debreceninap.hu - 2020.01.28.  

Gyakornoki programot indít az ELTE hallgatóinak a Kopp Mária Intézet 

https://www.debreceninap.hu/orszag/2020/01/28/gyakornoki-programot-indit-

az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet/ 

- vasarnap.hu - 2020.01.28.  

Együttműködést írt alá a KINCS és az ELTE BTK 

https://vasarnap.hu/2020/01/28/legfontosabb-a-csalado-biztonsagerzetenek-

elerese/ 

- Magyar Hírlap - 2020.01.28. (4. oldal) 

Együttműködést írt alá az ELTE és a Kopp Mária Intézet 

- M5 Híradó - 2020.01.28.  

Szakmai együttműködést kötött az ELTE a Kopp Mária Intézettel 

Megszólalók: Sonkoly Gábor dékán, ELTE Bölcsészettudományi Kar és Fűrész Tünde 

elnök, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-01-28-i-adas/ 

- Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! - 2020.01.28.  

Ma kezdte meg együttműködését az ELTE és a Kopp Mária Intézet 

Megszólalók: Sonkoly Gábor dékán, ELTE Bölcsészettudományi Kar; Fűrész Tünde 

elnök, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, valamint Beneda Attila 

helyettes államtitkár, EMMI 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_16-00-

00&enddate=2020-01-28_17-40-00&ch=mr1 

- m1 - Híradó M1 23:00 - 2020.01.28. 

Gyakornoki programot indít az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

hallgatóinak a Kopp Mária Intézet  

Megszólaló: Beneda Attila helyettes államtitkár, EMMI 

- vasarnap.hu - 2020.01.29. 

El kell érni, hogy a tanulás és a gyermekvállalás ne zárják ki egymást! 

https://vasarnap.hu/2020/01/29/a-tanulas-es-a-csaladvallalas-kozott-egyensulyt-

kell-talalni/ 

 

bbj.hu - 2020.01.28. 

New lead joins KCG Partners’ tax practice  

Bálint Zsoldos, senior tax advisor, has been appointed as the new head of tax practice at 

KCG Partners Law Firm, according to a press release sent to the Budapest Business Journal. 

(...) Bálint has graduated from ELTE Law School and started his career at the National Tax 

and Customs Authority as a tax lawyer. 

https://www.debreceninap.hu/orszag/2020/01/28/gyakornoki-programot-indit-az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet/
https://www.debreceninap.hu/orszag/2020/01/28/gyakornoki-programot-indit-az-elte-hallgatoinak-a-kopp-maria-intezet/
https://vasarnap.hu/2020/01/28/legfontosabb-a-csalado-biztonsagerzetenek-elerese/
https://vasarnap.hu/2020/01/28/legfontosabb-a-csalado-biztonsagerzetenek-elerese/
https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-01-28-i-adas/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_16-00-00&enddate=2020-01-28_17-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_16-00-00&enddate=2020-01-28_17-40-00&ch=mr1
https://vasarnap.hu/2020/01/29/a-tanulas-es-a-csaladvallalas-kozott-egyensulyt-kell-talalni/
https://vasarnap.hu/2020/01/29/a-tanulas-es-a-csaladvallalas-kozott-egyensulyt-kell-talalni/


https://bbj.hu/whosnews/new-lead-joins-kcg-partners-tax-practice_177334 

 

elteonline.hu - 2020.01.28. 

60 éves a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 

2019. november 26-án ünnepelte a szombathelyi egyetemmel egyidős sportszervezet 60. 

születésnapját. A jubileumi szülinapon megemlékeztek a SZoESE múltjáról, de a jelen és a 

jövő is szerepet kapott az ünnepi közgyűlés során. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/01/28/60-eves-a-szombathelyi-egyetemi-

sportegyesulet/ 

 

gondola.hu - 2020.01.28. 

Palkovics: az ELTE komoly versenytárs a gazdálkodástudományi képzésben 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi 

képzésben - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az ELTE 

Gazdálkodástudományi Intézet (ELTE GTI) új, hat évre bérbe vett Rákóczi úti épületének 

átadásán, kedden Budapesten.  

https://gondola.hu/hirek/249948-

Palkovics__az_ELTE_komoly_versenytars_a_gazdalkodastudomanyi.html 

 

További megjelenés: 

 

- origo.hu - 2020.01.28. 

Palkovics László: Az ELTE komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi 

képzésben 

https://www.origo.hu/itthon/20200128--palkovics-az-elte-komoly-versenytars-a-

gazdalkodastudomanyi-kepzesben.html 

- magyarnemzet.hu - 2020.01.28. 

Palkovics László: Az ELTE komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi 

képzésben 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/az-elte-komoly-versenytars-lett-a-

gazdalkodastudomanyi-kepzesben-7718540/ 

- hirtv.hu - 2020.01.28. 

Palkovics: Az ELTE komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi 

képzésben 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/palkovics-az-elte-komoly-versenytars-lett-a-

gazdalkodastudomanyi-kepzesben-2494246 
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- hirado.hu - 2020.01.28. 

Palkovics: Az ELTE komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi 

képzésben 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/01/28/palkovics-az-elte-komoly-

versenytars-lett-a-gazdalkodastudomanyi-kepzesben 

- kormany.hu - 2020.01.28. 

Az ELTE komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi képzésben 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/az-

elte-komoly-versenytars-lett-a-gazdalkodastudomanyi-kepzesben 

- flagmagazin.hu - 2020.01.28. 

Palkovics László: Az ELTE komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi 

képzésben 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/palkovics-laszlo-az-elte-komoly-

versenytars-lett-a-gazdalkodastudomanyi-kepzesben 

- Magyar Nemzet - 2020.01.28. (5. oldal) 

Gazdálkodástudományi képzések: új versenytárs 

- Magyar Hírlap - 2020.01.28. (4. oldal) 

„Versenyképes egyetemekre építjük a gazdasági stratégiánkat” 

- Világgazdaság - 2020.01.28. (2. oldal) 

Bővült az ELTE 

- Kossuth Rádió Krónika 16:00 - 2020.01.28. 

Az ELTE komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi képzésben, mondta 

Palkovics László 

Megszólaló: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_16-00-

00&enddate=2020-01-28_16-18-00&ch=mr1 

- Kossuth Rádió Krónika 17:30 - 2020.01.28. 

Az ELTE komoly versenytárs lett a gazdálkodástudományi képzésben, mondta 

Palkovics László 

Megszólaló: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_17-30-

00&enddate=2020-01-28_18-04-00&ch=mr1 

- m1 Híradó 16:00 - 2020.01.28. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem komoly versenytárs lett a 

gazdálkodástudományi képzésben, mondta Palkovics László 

Megszólaló: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-01-28-i-adas-12/ 
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- zetapress.hu - 2020.01.28. 

Ünnepség az ELTE GTI-n 

http://www.zetapress.hu/belfold/gazdasag/106713 

- M5 Híradó - 2020.01.28. 

Átadták az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet új épületét Budapesten 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-01-28-i-adas/ 

- m1 - Híradó M1 6:00 - 2020.01.29. 

Átadták az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének új épületét 

Megszólaló: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-01-29-i-adas/ 

- Rádió1 Hírek 6:00 - 2020.01.29. 

Átadták az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének új épületét Budapesten 

- Kossuth Rádió Krónika 6:00 - 2020.01.29. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem komoly versenytárs lett a 

gazdálkodástudományi képzésben, mondta az innovációs és technológiai 

miniszter 

Megszólaló: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-29_06-01-

00&enddate=2020-01-29_06-25-00&ch=mr1 

- Duna TV Híradó 6:00 - 2020.01.29. 

Átadták az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének új épületét 

Megszólaló: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 

https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-01-29-i-adas/ 

 

life.hu - 2020.01.28. 

Autistákat segítő applikációt mutattak be 

Az autisták mindennapi életét segítő applikációt mutattak be kedden Budapesten a 

"Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon" című projekt keretében. (…) 

Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke arról szólt, hogy az 

applikációt két és fél év alatt dolgozta ki az AOSZ, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának támogatásával. 

https://www.life.hu/eletmod/20200128-autistakat-segito-applikaciot-mutattak-be.html 

 

További megjelenés: 
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- orientpress.hu - 2020.01.28. 

Autistákat segítő applikációt mutattak be 

https://orientpress.hu/cikk/2020-01-28_autistakat-segito-applikaciot-mutattak-be 

- hirado.hu - 2020.01.28. 

Autistákat segítő applikációt mutattak be 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/01/28/autistakat-segito-applikaciot-

mutattak-be 

- pestpilis.hu - 2020.01.28. 

Autistákat segítő applikációt mutattak be 

https://pestpilis.hu/fokuszban/2020/01/autistakat-segito-applikaciot-mutattak-be 

- hirtv.hu - 2020.01.28. 

Autistákat segítő applikációt mutatott be a szociális államtitkár 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/autistakat-segito-applikaciot-mutatott-be-a-szocialis-

allamtitkar-2494239 

- kormany.hu - 2020.01.28. 

Autistákat segítő applikációt mutatott be a szociális államtitkár 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-

ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/autistakat-

segito-applikaciot-mutatott-be-a-szocialis-allamtitkar 

- weborvos.hu - 2020.01.28. 

Elindult az autistákat segítő applikáció tesztüzeme 

https://weborvos.hu/hirek/elindult-az-autistakat-segito-applikacio-tesztuzeme-

257025 

- vital.hu - 2020.01.28. 

Jön az új, autistákat segítő applikáció 

http://vital.hu/autizmus_applikacio 

- radio88.hu - 2020.01.28. 

Az autisták mindennapi életét segítő applikációt mutattak be 

https://www.radio88.hu/az-autistak-mindennapi-eletet-segito-applikaciot-

mutattak-be/ 

- pecsma.hu - 2020.01.28. 

Különleges applikáció segíti az autisták mindennapi életét 

https://www.pecsma.hu/korzo/kulonleges-applikacio-segiti-az-autistak-

mindennapi-eletet/ 
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- magyarnemzet.hu - 2020.01.28. 

Új alkalmazás segítheti az autizmussal élőket 

https://magyarnemzet.hu/belfold/uj-alkalmazas-segitheti-az-autizmussal-eloket-

7718384/ 

- ma.hu - 2020.01.28. 

Autistákat segítő applikációt mutatott be a szociális államtitkár 

http://www.ma.hu/belfold/340154/Autistakat_segito_applikaciot_mutatott_be_a_s

zocialis_allamtitkar?place=srss 

- profitline.hu - 2020.01.28. 

Bemutatták az autistákat segítő új applikációt 

http://profitline.hu/Bemutattak-az-autistakat-segito-uj-applikaciot-403118 

- Kisalföld - 2020.01.28. (4. oldal) 

Autistákat segítő applikáció 

- Lokál - 2020.01.28. (9. oldal) 

Itt az autistákat segítő applikáció! 

- Bors - 2020.01.28. (24. oldal) 

Autistákat segít az új applikáció 

- Magyar Hírlap - 2020.01.28. (4. oldal) 

Applikációval segítik az autizmussal élőket 

- Magyar Nemzet - 2020.01.28. (4. oldal) 

Új alkalmazás segítheti az autistákat 

- Kossuth Rádió Krónika 12:00 -  2020.01.28. 

A kommunikáció könnyítését szolgáló alkalmazást fejlesztett az Autisták 

Országos Szövetsége  

Megszólalók: Kővári Edit elnök, Autisták Országos Szövetsége és Fülöp Attila 

államtitkár, EMMI 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_12-01-

00&enddate=2020-01-28_12-46-00&ch=mr1 

- Kossuth Rádió Krónika 15:00 - 2020.01.28. 

A kommunikáció megkönnyítését szolgáló új alkalmazást fejlesztett az 

Autisták Országos Szövetsége 

Megszólalók: Kővári Edit elnök, Autisták Országos Szövetsége és Fülöp Attila 

államtitkár, EMMI 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_15-00-

00&enddate=2020-01-28_15-18-00&ch=mr1 
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- Kossuth Rádió Krónika 17:30 - 2020.01.28. 

A kommunikáció megkönnyítését szolgáló új alkalmazást fejlesztett az 

Autisták Országos Szövetsége 

Megszólalók: Kővári Edit elnök, Autisták Országos Szövetsége és Fülöp Attila 

államtitkár, EMMI 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_17-30-

00&enddate=2020-01-28_18-04-00&ch=mr1 

- Kossuth Rádió Krónika 22:00 - 2020.01.28. 

A kommunikáció könnyítését szolgáló alkalmazást fejlesztett az Autisták 

Országos Szövetsége  

Megszólalók: Kővári Edit elnök, Autisták Országos Szövetsége és Fülöp Attila 

államtitkár, EMMI 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-28_22-00-

00&enddate=2020-01-28_22-32-00&ch=mr1 

- kuruc.info - 2020.01.29. 

Autistákat segítő alkalmazást mutattak be 

https://kuruc.info/r/2/207684/ 

- veol.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.veol.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

3295764/ 

- beol.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.beol.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

2463939/ 

- sonline.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.sonline.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-

be-2065812/ 

- kisalfold.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.kisalfold.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-

be-6764214/ 

- feol.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.feol.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

3519540/ 
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- szon.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://szon.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

3656253/ 

- szoljon.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.szoljon.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-

be-2164725/ 

- baon.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.baon.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

2438337/ 

- zaol.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.zaol.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

3599706/ 

- heol.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.heol.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

2188467/ 

- kemma.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.kemma.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-

be-2027811/ 

- duol.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.duol.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

3210741/ 

- bama.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.bama.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

2249235/ 

- vaol.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.vaol.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

3515817/ 
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- teol.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://www.teol.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

2147802/ 

- boon.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://boon.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

4034130/ 

- haon.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő mobil alkalmazást mutattak be 

https://haon.hu/digitalia/autistakat-segito-mobil-alkalmazast-mutattak-be-

3811947/ 

- budaorsiinfo.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő applikációt mutatott be a szociális államtitkár 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/01/29/autistakat-segito-applikaciot-

mutatott-be-a-szocialis-allamtitkar/ 

- medicalonline.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő applikáció 

http://medicalonline.hu/cikk/autistakat_segito_applikacio 

- infoter.hu - 2020.01.29. 

Autistákat segítő applikációt mutatott be a szociális államtitkár 

https://infoter.hu/cikk/autistakat-segito-applikaciot-mutatott-be-a-szocialis-

allamtitkar 

 

portfolio.hu - 2020.01.28. 

Újabb 7200 magyar kapott milliárdos támogatást az Erasmus+ programból 

Az Európai Bizottság ma közzétette az Erasmus+ programról szóló 2018. évi jelentését, 

amelyből kiderült, hogy Magyarországról összesen 17 919-en vettek részt 433 projekt 

keretében felsőoktatási, szakképzési, oktatási, ifjúsági és felnőttkori tanulással kapcsolatos 

mobilitási kezdeményezésekben, melyek együttesen közel 32 millió euró (kb. 10 milliárd 

Ft) támogatásban részesültek. Ami a felsőoktatást illeti, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemről, a Szegedi Tudományegyetemről és a Budapesti Corvinus 

Egyetemről utazott a legtöbb diák és oktató külföldre az Erasmus+ jóvoltából. 

https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20200128/ujabb-7200-magyar-kapott-

milliardos-tamogatast-az-erasmus-programbol-413933 
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M2 - Én vagyok itt! - 2020.01.28. 

Már itthon is megjelentek a cheerleaderek 

Megszólaló: Nagy-Kismarci Bence edző, ELTE Cheer Team 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-01-28-i-adas/ 

 

Figyelő - 2020.01.30. (80. oldal) 

Online filmadatbázis 

A közelmúltban mutatták be – a tavaly indult irodalmi után – a Magyar Művészeti 

Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete gondozásában megjelent, 

www.mmalexikon.hu címen elérhető online lexikont a Pesti Vigadóban. (...) Gelencsér 

Gábor filmtörténész, az ELTE docense a bemutatón kiemelte: a lexikonnal nem szerették 

volna felforgatni az eddig kialakult filmtörténeti kánont, illetve kiemelt figyelmet 

fordítottak az 1945 előtti alkotásokra. 

 

Story - 2020.01.30. (23,24,25. oldal) 

Jó szériában vagyunk 

Egy friss felmérés szerint a magyarok negyede rendelkezik Netflix- vagy HBO GO-

előfizetéssel, a könyvek helyett manapság már tényleg a szakmányban gyártott sorozatok 

az első számú történetmesélő eszközök. (...) Régebben, az analóg tévézés korában a 

sorozatok egyik fő jellemzője az volt, hogy összegyűjtötte az embereket – mondja dr. 

Hammer Ferenc, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Média és Kommunikáció Tanszékének 

vezetője. - Nem volt ritka, hogy bizonyos epizódokat az ország harminc százaléka látott, 

ami őrületes nézettségi adatot jelent. 

 

Vas Népe - 2020.01.30. (1,7. oldal) 

Az élő bolygó válaszai  

Szénmegkötés, szénkibocsátás – a klímaválság kapcsán gyakran használt kifejezések. De 

mi a baj a szénnel, miért kell azt megkötni? A válaszokat az ELTE SEK Földrajzi Tanszékén 

Gadányi Péter egyetemi docenstől vártuk. 

 

elteonline.hu - 2020.01.29. 

Péntekig jelentkezhettek előadónak a Pesti Bölcsész Akadémiára 

Meghosszabbított határidővel, január 31. péntekig jelentkezhetnek a PBA tavaszi félévére 

a doktoranduszok és doktorjelöltek. Az ELTE BTK-n már hagyománynak számít, hogy a 

Pesti Bölcsész Akadémia (PBA) félévente újabb és újabb előadássorozatokkal jelentkezik.  

http://elteonline.hu/tudomany/2020/01/29/pentekig-jelentkezhettek-eloadonak-a-

pesti-bolcsesz-akademiara/ 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-01-28-i-adas/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/01/29/pentekig-jelentkezhettek-eloadonak-a-pesti-bolcsesz-akademiara/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/01/29/pentekig-jelentkezhettek-eloadonak-a-pesti-bolcsesz-akademiara/


 

magyarepitok.hu - 2020.01.29. 

Használaton kívüli neogótikus palotát élesztett újjá az ELTE 

Átadták az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet (ELTE GTI) 

új, hat évre bérbe vett Rákóczi úti épületét. Az egyetem helyszínen kiosztott tájékoztatója 

szerint az intézet irodái korábban egy irodaházban kaptak átmeneti otthont, az 

előadásokat, szemináriumokat pedig a bölcsészkartól bérelt termekben tartották. Az 

egyetem vezetősége úgy döntött, hogy a GTI számára felújítja a Trefort-kert jelenleg 

használaton kívüli E épületét. Ennek elkészültéig, átmeneti megoldásként kibérlik a 

Rákóczi út 7. szám alatti épületet. 

https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/01/hasznalaton-kivuli-epuletet-elesztett-ujja-az-

elte 

 

További megjelenés: 

 

- pestpilis.hu - 2020.01.29. 

Használaton kívüli neogótikus palotát élesztett újjá az ELTE 

https://pestpilis.hu/helyi/2020/01/hasznalaton-kivuli-neogotikus-palotat-

elesztett-ujja-az-elte 

 

millasreggeli.hu - 2020.01.29. 

Koronavírus, kkv hitel, online piac 

Célkeresztben a koronavírus: Müller Viktor virológus, az ELTE tudományos munkatársa 

tett rendet.  

https://millasreggeli.hu/podcast/koronavirus-kkv-hitel-online-piac/ 

 

További megjelenés: 

 

- Jazzy Rádió - Millásreggeli - 2020.01.29. 

Mit kell tudni a koronavírusról?  

Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE 

 

vaol.hu - 2020.01.29. 

Új üzleti típusú alapszakok jelentek meg az ELTE Savaria Egyetemi Központ 

portfóliójában 

Közgazdasági szakokon is lehet tanulni az ELTE Savaria Egyetemi Központban, újabban 

duális formában is. (…) A közgazdászképzés immár két évtizedes múltra tekint vissza 

https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/01/hasznalaton-kivuli-epuletet-elesztett-ujja-az-elte
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2020/01/hasznalaton-kivuli-epuletet-elesztett-ujja-az-elte
https://pestpilis.hu/helyi/2020/01/hasznalaton-kivuli-neogotikus-palotat-elesztett-ujja-az-elte
https://pestpilis.hu/helyi/2020/01/hasznalaton-kivuli-neogotikus-palotat-elesztett-ujja-az-elte
https://millasreggeli.hu/podcast/koronavirus-kkv-hitel-online-piac/


Szombathelyen, és nagymértékben járul hozzá a város és a megye gazdaságfejlesztéséhez 

azáltal, hogy magasan kvalifikált, gazdálkodástudományokban jártas szakembereket 

képzünk – mondta dr. Varga Imre, az ELTE TÁTK Savaria Gazdálkodástudományi 

Tanszékének vezetője. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-uzleti-tipusu-alapszakok-jelentek-meg-az-

elte-savaria-egyetemi-kozpont-portfoliojaban-3514863/ 

 

További megjelenés: 

 

- Vas Népe - 2020.01.28. (7. oldal) 

Közgazdászokat is képeznek 

 

24.hu - 2020.01.29. 

Elzárni, vagy rehabilitálni kell a mentális beteg bűnözőt? 

Itthon a büntetésvégrehajtásban és a kényszergyógykezelésben sem elsődleges 

szempont a rehabilitáció – véli Bacsák Dániel, az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola 

Interdiszciplináris Társadalomkutatások Doktori Programjától, hozzátéve, hogy 

Magyarországon a kényszergyógykezelésben inkább a biomedikai, mint a 

biopszichoszociális megközelítést részesítik előnyben. 

https://24.hu/tudomany/2020/01/29/elzaras-rehabilitalas-beteg-bunozo-mentalis-

zavar-pszichiatria/ 

 

welovebudapest.com - 2020.01.28. 15:49:00 

Titokzatos itáliai festmény a Ráth György-villában: ószövetségi jeleneteket ábrázol 

a drágakő lap mindkét oldala 

Az Iparművészeti Múzeum újonnan felfedezett és frissen restaurált műkincsét a 17. 

században alkotó olasz mester készítette, aki formabontóan vászon helyett a lápisz lazuli 

nevű kőzetre festett, és az anyag természetes mintázatait is integrálta a festménybe. (...) 

Ritka, amikor egy festő-restaurátor ásványbörzére jár, itt azonban nem volt más út a 

megfelelő anyag megtalálásához. Az alapanyag felkutatása után következett az ásvány 

méretre vágása, ami megint nem egy mindennapi feladat, ebben az ELTE geológusai 

siettek a múzeum segítségére. 

https://welovebudapest.com/2020/01/28/titokzatos-italiai-festmeny-a-rath-gyorgy-

villaban-oszovetsegi-jeleneteket-abrazol-a-dragako-lap-mindket-oldala/ 
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Magyar Hang - 2020.01.31. (20,11. oldal) 

Az én nevem Boja! 

Az első gyerekvonat 1920 februárjában futott ki a budapesti Keleti pályaudvarról. A 

centenárium alkalmából az Eötvös Loránd Tudományegyetem Néderlandisztika Tanszéke 

(amelynek oktatói, a diákok bevonásával, már régebb óta foglalkoznak a Hollandiába és 

Belgiumba utaztatott magyar gyerekek történetével) több programmal készül. Február 

11-én 16 órától a budapesti Uránia Filmszínházban mutatják be A gyermekvonatok – Élő 

híd Magyarország, Hollandia és Belgium között című könyvet. 

 

Magyar Hang - 2020.01.31. (7. oldal) 

A személyiségünkből nem tudunk kibújni 

Török Réka pályadöntési szaktanácsadó és az ELTE PPK oktatója a pályaválasztás 

csapdáiról (...) – Vannak ilyen kezdeményezések: az ELTE például mentorálja az 

informatikus hallgatókat, mert rájöttek, nem elég, ha jók a szakmájukban, az is fontos, 

hogy jól kommunikáljanak, különben a munka világában hátrányba kerülnek. 

 

Kelet-Magyarország - 2020.01.31. (1,8. oldal) 

Archeogenetika és magyar ősiség 

(...) Geary amerikai és Walter Pohl osztrák történész, illetve a német Johannes Krause 

paleogenetikus az ELTE Régészettudományi Intézetének szakembereivel (az utóbbiak 

osztrák, cseh, szlovák, szerb, szlovén, horvát és román kutatókat is bevonnak abba a 

kutatásba, amire nemrég az EU-tól 10 millió eurót nyertek). 

 

Vas Népe - 2020.01.31. (1,3. oldal) 

Az ELTE önkéntes karantént kért 

Az ELTE SEK-en is tanulnak kínai hallgatók. Az intézmény a Kínából visszatérő hallgatói és 

okatói számára azt javasolta, hogy két hétig afféle önkéntes karanténban maradjanak 

távol a közösségektől.  

 

infostart.hu - 2020.01.30. 

Magyarics Tamás: az Egyesült Királyságnak is vannak erős ütőkártyái 

Az Európai Parlament jóváhagyta a brexitet, már csak az Európa Tanács szavazása van 

hátra - a gyakorlati kérdések mentén hamarosan egymásnak feszülnek a felek. A 

külpolitikai elemző arról beszélt, hogy a tárgyalásokon kinek erősebb a tárgyalási 

pozíciója, és hogy kiléphetnek-e a skótok. (…) „Ám a britek épp azért léptek ki, mert 

véleményük szerint az uniós szabályozások nem megfelelőek az Egyesült Király érdekeinek" 

- mondta az InfoRádióban Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE tanára. 



https://infostart.hu/kulfold/2020/01/30/brexit-tobb-kerdeskor-is-megakadhat-az-eu-es-

az-egyesult-kiralysag-torkan 

 

napi.hu - 2020.01.30.  

Koronavírus: már az ELTE is levelet írt 

Immár az ELTE is figyelmeztette hallgatóit, hogy aki Kínában járt, két hétig ne menjen 

közösségi eseményekre - számolt be a 444.hu. 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/koronavirus_mar_az_elte_is_levelet_irt.699367.ht

ml 

 

További megjelenés: 

 

- penzcentrum.hu - 2020.01.30.  

Koronavírus: óvintézkedéseket vezetett be az ELTE 

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/koronavirus-ovintezkedeseket-vezetett-

be-az-elte.1088029.html 

- weborvos.hu - 2020.01.30.  

Az ELTE levelet írt Kínában járt hallhatóinak 

https://weborvos.hu/lapszemle/az-eltelevelet-irt-kinaban-jart-hallhatoinak-

257073 

- nlc.hu - 2020.01.30.  

Két hétig maradjon otthon, aki Kínában járt – kéri az ELTE 

https://nlc.hu/ezvan/20200130/koronavirus-kina-elte/ 

- szoljon.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.szoljon.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-2168160/ 

- zaol.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.zaol.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-3604059/ 

- sonline.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.sonline.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-2069115/ 
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- heol.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.heol.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-2192796/ 

- feol.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.feol.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-3523761/ 

- kemma.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.kemma.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-2031795/ 

- teol.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.teol.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-2151702/ 

- veol.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.veol.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-3299058/ 

- baon.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.baon.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-2442705/ 

- haon.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://haon.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-3815958/ 

- kisalfold.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-6768807/ 

- szon.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://szon.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-3659979/ 
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- bama.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.bama.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-2252886/ 

- beol.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.beol.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-2468148/ 

- duol.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.duol.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-3213666/ 

- boon.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://boon.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-4037241/ 

- lokal.hu - 2020.01.30.  

Koronavírus: a higiénés szabályok betartása az egyetlen védekezési mód 

https://www.lokal.hu/2020-01-koronavirus-a-higienes-szabalyok-betartasa-az-

egyetlen-vedekezesi-mod/ 

- alon.hu - 2020.01.30.  

Koronavírus - Néhány szabály betartásával védekezhetünk a kór ellen 

https://www.alon.hu/egeszseg/2020/01/koronavirus-nehany-szabaly-

betartasaval-vedekezhetunk-a-kor-ellen 

- vaol.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.vaol.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-3519975/ 

- nool.hu - 2020.01.30.  

Egyelőre ez az egyetlen védekezési mód a koronavírus ellen 

https://www.nool.hu/eletstilus/egyelore-ez-az-egyetlen-vedekezesi-mod-a-

koronavirus-ellen-3014832/ 

- hvg.hu - 2020.01.30.  

Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet 

https://hvg.hu/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes 
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- propeller.hu - 2020.01.30.  

Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE a koronavírus miatt 

http://propeller.hu/itthon/3498640-levelben-figyelmezteti-hallgatoit-elte-

koronavirus-miatt 

- 24.hu - 2020.01.30.  

Az ELTE figyelmeztette Kínában járt hallgatóit 

https://24.hu/kulfold/2020/01/30/elte-koronavirus-level-email/ 

- 444.hu - 2020.01.30.  

Az ELTE figyelmeztette a hallgatóit, hogy aki Kínában járt, két hétig ne menjen 

közösségi eseményekre 

https://444.hu/2020/01/30/az-elte-figyelmeztette-a-hallgatoit-hogy-aki-kinaban-

jart-ket-hetig-ne-menjen-kozossegi-esemenyekre 

- nyugatifeny.hu - 2020.01.30.  

Koronavírus: Komoly figyelmeztetést adott ki az ELTE 

http://nyugatifeny.hu/2020/01/30/koronavirus-komoly-figyelmeztetest-adott-ki-

az-elte 

- nepszava.hu - 2020.01.30.  

Koronavírus: hallgatóinak üzeni az ELTE, így védekezhetnek egy járvány ellen 

https://nepszava.hu/3065402_koronavirus-hallgatoinak-uzeni-az-elte-igy-

vedekezhetnek-egy-jarvany-ellen 

- vaol.hu - 2020.01.30.  

Az ELTE önkéntes karantént kért a kínából visszatérő hallgatóktól 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-onkentes-karantent-kert-

3520227/ 

- blikk.hu - 2020.01.30.  

Közleményt adott ki az ELTE: erre szólították fel a Kínából visszaérkező 

tanulókat és alkalmazottakat a koronavírus miatt 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/az-elte-is-figyelmeztette-a-kinabol-

visszaerkezo-tanuloit-a-koronavirus-miatt/skfs0dc 

- civilhetes.net - 2020.01.30.  

A gyakori kézmosás és a higiénés szabályok betartása az egyetlen védekezési 

mód  

http://civilhetes.net/a-gyakori-kezmosas-es-a-higienes-szabalyok-betartasa-az-

egyetlen-vedekezesi-mod 

- delzalapress.hu - 2020.01.30.  

Koronavírus: vészhelyzetre készül Magyarország 

https://delzalapress.hu/egyeb/koronavirus-veszhelyzetre-keszul-magyarorszag/ 
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- letenyemedia.hu - 2020.01.30.  

Koronavírus: azonnali akcióterv készül Magyarországon 

https://www.letenyemedia.hu/cikkek/tenyek/koronavirus--azonnali-akcioterv-

keszul-magyarorszagon.html 

- fejervar.hu - 2020.01.30.  

Koronavírus: gyakran kell kezet mosni, ez a leghatékonyabb megelőzés 

https://fejervar.hu/aktualis/2020/01/koronavirus-gyakran-kell-kezet-mosni-ez-a-

leghatekonyabb-megelozes 

- index.hu - 2020.01.30.  

Felkészítik hallgatóikat a magyar egyetemek a koronavírusos fertőzésekre 

https://index.hu/belfold/2020/01/30/koronavirus_egyetem_magyarorszag/ 

- life.hu - 2020.01.30.  

Így lehet védekezni a koronavírussal szemben 

https://www.life.hu/egeszseg/20200130-igy-lehet-vedekezni-a-koronavirussal-

szemben.html 

- nlc.hu - 2020.01.30.  

A koronavírus felpörgette ezeknek az okostelefonos applikációknak a 

letöltéseit 

https://nlc.hu/eletmod/20200130/a-koronavirus-felporgette-ezeknek-az-

okostelefonos-applikacioknak-a-letolteseit/ 

 

papageno.hu - 2020.01.30. 08:11:43 

Háromnapos jazzünnep a Müpában – Jön a 13. Jazz Showcase 

Három egymást követő napon ismét a jazzé lesz a főszerep a Müpában: február 7-e és 9-

e között tizenharmadik alkalommal rendezik meg a Jazz Showcase tehetségbörzét, amely 

izgalmasabbnál izgalmasabb előadókkal várja a közönséget. (…) A 2020-as Jazz Showcase 

szakmai partnere a Magyar Jazz Szövetség, a Zempléni Fesztivál és az ELTE Jazztanulmányi 

Kutatócsoport. 

https://papageno.hu/intermezzo/2020/01/haromnapos-jazzunnep-a-mupaban-jon-a-

13-jazz-showcase/ 

 

szombathelyi7.hu - 2020.01.30. 

Rendhagyó szülői értekezlet 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja 2020. február 5-én, 

szerdán 18 órától a B-épületi Tanácsteremben rendhagyó A rendezvényen a 

továbbtanulás pénzügyi oldalait vizsgáljuk meg. 

http://szombathelyi7.hu/hirportal/okos/11633-rendhagyo-szuloi-ertekezlet 
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Józsefváros - 2020.01.29. (13. oldal) 

Tanítani fogják a józsefvárosi bölcsik gyakorlatát 

Kevés kerület mondhatja el magáról, hogy náluk a bölcsis nénik (hivatalos nevükön 

kisgyermeknevelők) szakmai támogatására annyit adnának, mint itt, Józsefvárosban. Most 

éppen egy nemzetközi pályázatban vesznek részt a kerületi bölcsődék. (...)Jelen voltunk a 

program egyik képzési napján. Egy teremben ült körülbelül 15 kisgyermeknevelő, minden 

kerületi bölcsődéből kettő-három, és épp egy páros gyakorlaton dolgoztak az ELTE 

oktatójával, Darvay Saroltával. 

 


