
 

 

 

 

24 óra - 2020.02.10. (5. oldal) 

Még lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! Pályázatra 

A fogyatékosságügy minél szélesebb körben való megismertetése és a társadalmi 

szemléletformálás korai életszakaszban való megkezdése céljából immáron harmadik 

alkalommal hirdette meg a Szerencsejáték Zrt. az Adj Egy Ötöst! Nevű pályázatát.  (…) A 

pályázatra 2020. február 28-ig lehet jelentkezni. A legjobb 12 pályaművet szakmai zsűri 

választja ki, a díjakat pedig egy 2020 májusában megrendezendő díjátadón adják át. A 

zsűribe az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Salva Vita Alapítvány, a Fogyatékos 

Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) és a Szerencsejáték Zrt. delegál tagokat. 

 

elteonline.hu - 2020.02.09. 

Farsangi bálon mulatott az egyházmegyei ifjúság 

Február elsején hetedik alkalommal tartottak Egyházmegyei Ifjúsági Farsangi Bált a 

Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Irodája, a Szombathelyi Katolikus Egyetemi 

Lelkészség, az ESTI 8-as és a II. János Pál Katolikus Szakkollégium közös szervezésében. 

(…) rendezvényen négy szombathelyi domonkos nővér mellett részt vett Martos Levente 

Balázs atya is, a Szakkollégium és az ELTE SEK korábbi lelkésze is, aki a tőle megszokott 

jókedvvel elegyedett szóba a fiatalokkal. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/02/09/farsangi-balon-mulatott-az-egyhazmegyei-

ifjusag 

 

sopronmedia.hu - 2020.02.09. 

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára elismerte a soproni tanár munkáját 

Idén 12 tanár vehette át az elismerést Török Ádámtól, a Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkárától, aki az Akadémia feladatának nevezte, hogy támogassa azokat a tanárokat, 

akik kutatásaik révén maguk is hozzájárulnak közös tudáskincsünk gyarapításához. (…) A 

Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pedagógusi munkája mellett elért érdemes 

tudományos eredményeiért Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesítette (…) Fenyő D. 

Györgyöt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola 

és Gimnázium vezetőtanárát „Az irodalomtanítás módszertana” című pályamunkájáért. 

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/a-magyar-tudomanyos-akademia-fotitkara-

elismerte-a-soproni-tanar-munkajat 

2020/7. hét  (február 10-16.) 
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szakszervezetek.hu - 2020.02.09.  

Ártatlan szakemberek válhatnak a kuruzslóellenes harc áldozatává 

Ambrus István, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tankszékének docense 

azonban rámutatott, hogy a jogi szóhasználat sokkal kötöttebb, mint a köznyelvi, és a 

társadalomra veszélyesség büntetőjogi fogalma egyszerűen nem így működik. Odáig 

rendben van, hogy az adott páciens joga nem sérülne ilyen esetben, de "a jogalkotó nem 

csupán az egyes individuumok jogainak a védelmében iktatta ezt az elvet a Btk.-ba, 

hanem annak az elvont társadalmi érdeknek a megóvása érdekében is, hogy 

jogosulatlanul ilyen tevékenységet ne folytassanak. Erre figyelemmel én azt gondolom, 

hogy nem nagyon lenne olyan bíróság, aki felmentő rendelkezést hozna ilyen esetben" – 

mondta. 

https://szakszervezetek.hu/hirek/21343-artatlan-szakemberek-valhatnak-a-

kuruzsloellenes-harc-aldozatava 

 

További megjelenés: 

 

- index.hu - 2020.02.08. 

Ártatlan szakemberek válhatnak a kuruzslóellenes harc áldozatává 

https://index.hu/techtud/2020/02/08/kuruzslas_kuruzslok_torvenymodositas_btk_

buntetojog_pszichoterapia_pszichologusok_mentalis_segitok_mental-for/ 

- weborvos.hu - 2020.02.07. 

Aggódnak a mentális segítők 

https://weborvos.hu/lapszemle/aggodnak-a-mentalis-segitok-257238 

 

24.hu - 2020.02.09.  

Így halt meg a leghíresebb kuruc brigadéros 

Ki volt Balogh Ádám, hogyan került a császár hűségéről Rákóczi táborába, és miért 

tekinthetjük halálát „furcsának”? Dr. G. Etényi Nóra történész, az ELTE BTK Kora Újkori 

Történeti Tanszék docensét kérdeztük. 

https://24.hu/tudomany/2020/02/09/kivegzes-szabadsagharc-rakoczi-beri-balogh-

adamigy-halt-meg-a-leghiresebb-kuruc-brigaderos/ 

 

24.hu - 2020.02.09. 

A Mad Max halott világa már nem sci-fi, hanem lehetséges jövőkép 

Nem csoda, hogy a laikus közönség tele van „fura képzetekkel” a témakör kapcsán. – 

kezdte előadását a Fiatal Kutatók Akadémiájának tudománykommunikációs workshopján 

Dr. Kun Ádám, az ELTE TTK Biológiai Intézet és az Ökológiai Kutatóközpont tudományos 
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főmunkatársa. Hozzátette: „ami viszont fenyeget, az az emberi civilizáció összeomlása”. 

Hallani azért olyan véleményeket is, amelyek szerint a klímaváltozást nem az emberi 

tevékenység okozza, hanem földtörténeti időskálán tekintve épp egy jégkorszakból 

jövünk kifelé, a felmelegedés természetes, ez bolygónk „életének” ritmusa. 

https://24.hu/tudomany/2020/02/09/klimavaltozas-migracio-haboru-ehinseg-szarazsag/ 

 

Blikk - 2020.02.08. (13. oldal) 

Ismerjük meg a titokzatos orchideákat! 

Virágainak elbűvölő, összehasonlíthatatlan megjelenése, sokszor bizarr formája, a 

növények érdekes és rejtélyes életmódja mindenkit elkápráztat. Az ELTE Füvészkert 

üvegházában (Budapest, VIII. kerület, Illés utca 25.) ma délután egy órától R. Eszéki Eszter 

kertészmérnök kalauzolja az érdeklődőket az orchideák színpompás világába. Az 

orchideagyűjteményben több tucat nemzetség sok száz faját és hibridjeit lehet 

megtalálni. 

 

Ripost - 2020.02.08. (15. oldal) 

Ajtónyitás a zeneterápiára 

2020. február 26. 14–18 óra Ötödik állomásához érkezik az ELTE BGGYK Könyvtárának 

(1097 Budapest, Ecseri út 3.) új programsorozata, melyre a zeneterápia 

tudományterületének szakembereit hívják vendégségbe, hogy ők maguk mutassák meg 

ezt a rendkívül izgalmas világot minden érdeklődő számára. 

 

National Geographic - 2020.02.08. (7. oldal) 

Védhet a daganattól – új sejtszámszabályozó mechanizmus 

Az MTA–ELTE Evolúciós Genomika kutatócsoportjának tagja, Grajzel Dániel kollégáival 

továbbfejlesztette Szöllősi Gergely és Derényi Imre 2017-ben publikált hierarchikus 

szövetmodelljét, és egy új, a valódi szövetekben is megfigyelhető sejtszámszabályozó 

folyamatot tárt fel. 

 

National Geographic - 2020.02.08. (7. oldal) 

S100 fehérjék és terápia - új mérési módszer 

Az ELTE Biokémiai Tanszék kutatócsoportja Nyitray László vezetésével új módszert 

dolgozott ki a kalciumion-kötő S100 fehérjék kölcsönhatásainak mérésére. A 20 tagú 

fehérjecsalád sejtekben betöltött élettani szerepéről még keveset tudunk, de annyit 

bizonyosan, hogy ezek a fehérjék fölszaporodva krónikus gyulladások és daganatáttétek 

kialakulásában játszhatnak szerepet. Tudni való, hogy a sejtszinten is életfontosságú 

kalciumionok a sejtekben kalciumion-kötő fehérjékhez kapcsolódnak, azok pedig erre 

https://24.hu/tudomany/2020/02/09/klimavaltozas-migracio-haboru-ehinseg-szarazsag/


aktiválódnak, újabb fehérjékkel kapcsolatba lépve ki- vagy bekapcsolhatnak egyes élettani 

folyamatokat. 

 

National Geographic - 2020.02.08. (6. oldal) 

Plusz biotisztítás – olcsó új módszer 

Az ELTE szakemberei olyan vízkezelési eljárást fejlesztettek ki, amellyel csökkenthető a 

biológiai úton tisztított szennyvizekben visszamaradó, s ezért a környezetre veszélyes 

szerves mikroszennyezők mennyisége, így javítható a felszíni vizek minősége, hosszú 

távon hatékonyabbá tehető az ökoszisztéma és az ivóvízbázisok védelme. 

 

National Geographic - 2020.02.08. (6. oldal) 

Neuronkettős 

Az Amerikai Csillagászati Társaság január 6-i bejelentése szerint a LIGO–VIRGO-

kollaboráció részeként működő livingstoni LIGO detektor tavaly áprilisban föltehetően két 

neutroncsillag (esetleg neutroncsillag és fekete lyuk) összeolvadása során létrejött 

gravitációs hullámokat észlelt. A 2017-es észlelés után ez a második alkalom, hogy sikerült 

gravitációs hullámokat regisztrálni. Az elemzésekből kisejlik, hogy az ütközés során még 

csillagászati léptékben is rendkívül nagy, körülbelül 3,4 naptömegnyi objektum jött létre. 

A kutatások tevékeny részese az ELTE TTK Fizikai Intézetének igazgatója, Frei Zsolt által 

vezetett munkacsoport. 

 

National Geographic - 2020.02.08. (7. oldal) 

Kamaszkori állapotok 

Az ELTE a HBSC világszervezettel karöltve régóta vizsgálja az iskolások 

„egészségmagatartását”. A hatezer fős mintán végzett 2018-as kutatás szerint a négy 

évvel korábbi állapothoz képest jóval kevesebb zöldséget-gyümölcsöt esznek a kamasz 

diákok, 6 százalékkal több közöttük a túlsúlyos, közel egynegyedüknek vannak 

pszichoszomatikus tüneteik, 80 százalékuk hetente legalább egyszer rágyújt, és minden 

negyedik kipróbált már drogot. 

 

National Geographic - 2020.02.08. (10,11. oldal) 

Csontban őrzött évszázmilliók 

Segesdi Martin már a gimnáziumi évek alatt bekapcsolódott a magyarországi 

paleontológiai kutatásokba. Először terepgyakorlatokon, később középiskolai tanárai 

támogatásával, már az érettségi előtt elkezdte tudományos diákköri kutatásait. Felkereste 

Ősi Attilát, aki természetesen hozzájárult, hogy a még gimnazista Martin dolgozzon az 

iharkúti ásatásokon – ez amúgy minden érdeklődő középiskolás számára nyitott 



lehetőség. (…) Ősi Attila Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Őslénytani Tanszékének 

vezetője, docense. Az iharkúti dinoszaurusz lelőhely egyik felfedezője, a feltárás vezetője. 

Az MTA doktora, a National Geographic Társaság 2002-es és 2003-as pályázatának 

nyertese, Junior Prima Primissima díjas. 

 

hulladekvadasz.hu - 2020.02.08. 16:32:31 

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. 

https://hulladekvadasz.hu/2020/02/08/dobd-ki-a-szemetest-kihivas-2020/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.02.08.  

Denevér a fazékban 

Koronavírus – Kerekasztal-beszélgetés a válságkommunikációról és a tudatlanság 

ragályáról 

Erős túlzással a csapból is az új koronavírus folyik. Féligazságokat hallani, egymással össze 

nem függő helyzetekből vonnak le egyesek rémisztő következtetéseket. Járvány idején a 

média felelősségéről, az emberek befolyásolhatóságáról Dávid Beátával, a 

Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos 

tanácsadójával, egyetemi tanárral, Nagy Károly professzorral, aki tíz évig volt a 

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai Intézet 

vezetője és Urbán Róbert tanszékvezető egyetemi tanárral, az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék vezetőjével 

beszélgettünk a Lugas kerekasztalánál. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/denever-a-fazekban-7744910/ 

 

További megjelenés: 

 

- Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.02.08. (1., 2. oldal) 

Denevér a fazékban 

 

 

 

https://hulladekvadasz.hu/2020/02/08/dobd-ki-a-szemetest-kihivas-2020/
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/denever-a-fazekban-7744910/


szentendrehirado.hu - 2020.02.08. 

Vasárnap kezdődik a házasság hete 

Vasárnap kezdődik a házasság hete; országszerte és a határon túl száz településen 

háromszáz programmal irányítják a figyelmet a házasság, a család fontosságára - közölte 

Herjeczki Kornél, a házasság hete mozgalom országos koordinátora. (...) Szerdán az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán lesz beszélgetés a házasság 

hete idei arcaival, továbbá Pálúr János orgonaművésszel és feleségével, Pálúr Kornéliával, 

Hamar Donát és Hamar Noémi vloggerekkel. 

http://szentendrehirado.hu/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2 

 

További megjelenés: 

 

- Magyar Hírlap - 2020.02.10. (14. oldal) 

A hosszú úton jó csapattársra van szükség 

- jaszberenyhirado.hu - 2020.02.08. 

Vasárnap kezdődik a házasság hete 

http://jaszberenyhirado.hu/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2 

- tatabanyahirado.hu - 2020.02.08. 

Vasárnap kezdődik a házasság hete 

http://tatabanyahirado.hu/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2 

- budakeszihirado.hu - 2020.02.08. 

Vasárnap kezdődik a házasság hete 

http://budakeszihirado.hu/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete-2 

- profitline.hu - 2020.02.08. 

Háromszáz programmal készülnek a házasság hetére 

http://profitline.hu/Haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere-

403549 

- kozszolgalat.hu - 2020.02.08. 

M1: száz településen, mintegy háromszáz programmal készülnek a házasság 

hetére 

https://kozszolgalat.hu/m1-szaz-telepulesen-mintegy-haromszaz-programmal-

keszulnek-hazassag-hetere/ 

- kanizsaujsag.hu - 2020.02.08. 

Vasárnap kezdődik a házasság hete 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202002/vasarnap-kezdodik-a-hazassag-hete 
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- lokal.hu - 2020.02.09. 

Száz településen, mintegy háromszáz programmal készülnek a házasság 

hetére 

https://www.lokal.hu/2020-02-szaz-telepulesen-mintegy-haromszaz-

programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere/ 

- orientpress.hu - 2020.02.09. 

Elkezdődött a házasság hete 

https://orientpress.hu/cikk/2020-02-09_elkezdodott-a-hazassag-hete 

- lokal.hu - 2020.02.09. 

Kezdődik a házasság hete 

https://www.lokal.hu/2020-02-kezdodik-a-hazassag-hete/ 

- budaorsiinfo.hu - 2020.02.09. 

Ma kezdődik a házasság hete 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/02/09/ma-kezdodik-a-hazassag-hete-3/ 

- Rádió1 Hírek 6:00 - 2020.02.09. 

Holnap kezdődik a Házasság Hete 

- infotatabanya.hu - 2020.02.07. 

Száz településen, mintegy háromszáz programmal készülnek a házasság 

hetére 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:szaz-telepulesen-mintegy-

haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere-2020-02-07-170436 

- infodebrecen.hu - 2020.02.07. 

Száz településen, mintegy háromszáz programmal készülnek a házasság 

hetére 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:szaz-telepulesen-mintegy-

haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere-2020-02-07-170436 

- infoesztergom.hu - 2020.02.07. 

Száz településen, mintegy háromszáz programmal készülnek a házasság 

hetére 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:szaz-telepulesen-mintegy-

haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere-2020-02-07-170436 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.02.07. 

Száz településen, mintegy háromszáz programmal készülnek a házasság 

hetére 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:szaz-telepulesen-mintegy-

haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere-2020-02-07-170436 
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- magyarnemzet.hu - 2020.02.07. 

Száz településen, mintegy háromszáz programmal készülnek a házasság 

hetére 

https://magyarnemzet.hu/belfold/szaz-telepulesen-mintegy-haromszaz-

programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere-7755488/ 

- hirado.hu - 2020.02.07. 

Száz településen, háromszáz programmal készülnek a házasság hetére 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/02/07/szaz-telepulesen-haromszaz-

programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere 

- ma7.sk - 2020.02.07. 

Háromszáz programmal készülnek a házasság hetére 

https://ma7.sk/hethatar/haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere 

 

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.02.08. 

Ritkább, mint a fehér holló? Albínó örvös légykapók születtek a Pilisben 

Rendkívül ritka jelenséggel szembesültek a Pilisi Parkerdő területén az örvös légykapók 

viselkedését kutató szakemberek: 1982 óta tartó vizsgálataik során először találtak 

pigmenthiányos, albínó légykapófiókákat. (…) A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Viselkedésökológiai Csoportja együttműködése keretében a 

Szentendrei Erdészet területén lévő Málnás-hegyen hosszú idő óta folynak az erdőhöz 

kötődő madarak, így az örvös légykapók életmódját is célzó kutatások. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ritkabb-mint-a-feher-hollo-albino-orvos-

legykapok-szulettek-a-pilisben/ 

 

vasarnap.hu - 2020.02.08. 

Magyar gyerekek tízezreit fogadták be holland, belga családok – száz éve indultak 

a gyermekvonatok 

Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között az első világháborúban címmel jelent 

meg társadalomtudományi kötet. A könyv alapját az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Néderlandisztika tanszéke által, még 2018-ban szervezett nemzetközi konferencia 

anyagai adják.  

https://vasarnap.hu/2020/02/08/magyar-gyerekek-tizezreit-fogadtak-be-holland-belga-

csaladok-szaz-eve-indultak-a-gyermekvonatok/ 

 

További megjelenés: 

 

 

https://magyarnemzet.hu/belfold/szaz-telepulesen-mintegy-haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere-7755488/
https://magyarnemzet.hu/belfold/szaz-telepulesen-mintegy-haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere-7755488/
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/02/07/szaz-telepulesen-haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/02/07/szaz-telepulesen-haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere
https://ma7.sk/hethatar/haromszaz-programmal-keszulnek-a-hazassag-hetere
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ritkabb-mint-a-feher-hollo-albino-orvos-legykapok-szulettek-a-pilisben/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ritkabb-mint-a-feher-hollo-albino-orvos-legykapok-szulettek-a-pilisben/
https://vasarnap.hu/2020/02/08/magyar-gyerekek-tizezreit-fogadtak-be-holland-belga-csaladok-szaz-eve-indultak-a-gyermekvonatok/
https://vasarnap.hu/2020/02/08/magyar-gyerekek-tizezreit-fogadtak-be-holland-belga-csaladok-szaz-eve-indultak-a-gyermekvonatok/


- NPO Radio 1 (Nederland) -  2020.02.09. 

Kindertreinen, operabal en Dolle Mina's 

https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/528596-kindertreinen-operabal-en-

dolle-mina-s-020-09-2020-2e-uur 

- magyarhang.org - 2020.02.11. 

„Magyarország olajcseppként úszik az európai népek tengerén” 

https://magyarhang.org/kultura/idogep/2020/02/11/az-en-nevem-boja/ 

 

24.hu - 2020.02.08. 

Kettős öngyilkosság: lelőtte a szeretőjét, majd magával is végzett Sisi fia 

Rudolf trónörökös megölte 17 éves szeretőjét, majd magával is végzett – nem Maria 

Vetsera volt az első, akinek ajánlatot tett a közös öngyilkosságra. Tettének közvetlen 

kiváltó okát nem ismerjük, de hajlamos volt a depresszióra, alkohol- és drogfüggő volt, 

életének számos eseményét pedig tragédiaként élte meg. (...) A folyamat bemutatása 

nyilvánvalóan köteteket tölt meg, a lényeges részletekről Dr. Vér Eszter Virág történésszel, 

az ELTE BTK Történeti Intézetének oktatójával beszélgettünk. 

https://24.hu/tudomany/2020/02/08/sisi-ongyilkossag-rudolf-tronorokos-vetsera-

ferenc-jozsef/ 

 

bdpst24.hu - 2020.02.07. 

Kormányzati elismeréseket kapott a Neumann Társaság a tehetséggondozásért 

A 2019-es Nemzetközi Informatikai Diákolimpián sikeresen szereplő csapat felkészítéséért 

Erdősné dr. Németh Ágnes, a Neumann Társaság alelnöke és a tehetséggondozási 

szakosztály alelnöke, dr. Horváth Gyula részesült miniszterelnöki dicséretben. (…) Ezen 

kívül a magyar IOI-csapatot felkészítő Neumann Társaság, illetve az ELTE Informatikai Kara 

felkészítő szervezetekként kaptak miniszteri elismerést. 

https://bdpst24.hu/2020/02/07/kormanyzati-elismereseket-kapott-a-neumann-

tarsasag-a-tehetseggondozasert/ 

 

További megjelenés: 

 

- hirek.prim.hu - 2020.02.07. 

Kormányzati elismeréseket kapott a Neumann Társaság a 

tehetséggondozásért 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/02/07/kormanyzati_elismereseket_kapott_a_neuma

nn_tarsasag_a_tehetseggondozasert 

 

https://www.nporadio1.nl/ovt/onderwerpen/528596-kindertreinen-operabal-en-dolle-mina-s-020-09-2020-2e-uur
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borsonline.hu - 2020.02.07. 

Napi tudomány – Találtak egy gőtét, aki hét teljes évig egy tapodtat sem mozdult 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik kutatócsoportja 2010-ben összesen 19 

barlangi vakgőtét (Proteus anguinus) kezdett vizsgálni Bosznia-Hercegovinában, hogy 

megfigyeljék viselkedésüket. A kutatás vezetője, dr. Balázs Gergely tintával jelölte az 

állatok kiindulási pontját, amelynek segítségével folyamatos megfigyelés alatt számon 

tudták tartani a megtett távolságot. 

http://www.borsonline.hu/aktualis/napi-tudomany-talaltak-egy-gotet-aki-het-teljes-

evig-egy-tapodtat-sem-mozdult/191986 

 

elteonline.hu - 2020.02.07. 

Átadták az ELTE GTI új épületét 

Nem kell többé a BTK-n bérelt termekbe járnia az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet 

hallgatóinak: tavasztól a Rákóczi úti egyetemi épületben kerülnek majd megrendezésre 

az intézet előadásai és szemináriumai.  

http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/07/atadtak-az-elte-gti-uj-epuletet 

 

hu.euronews.com - 2020.02.07. 

Koronavírus: nem pánikolni kell, hanem felkészülni 

Európában még csak néhány tucat embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, és a 

kontinens államai nagyon szigorú óvintézkedéseket tettek a járvány megelőzése 

érdekében. (...) Hammer Ferenc, ELTE Média- és Kommunikáció tanszék vezetője szerint 

társadalmi szokásaink megváltoztatása nem is annyira nehéz, mint gondolnánk, hiszen 

egy újszülöttet meglátogatva is egyértelmű, hogy az ember sokkal elővigyázatosabb, mint 

egy sima vendégségben. - Ha csecsemők esetében elfogadhatónak tartjuk mindezt, akkor 

egy világméretű járvány esetében az a minimum, hogy ilyenkor felfüggesztünk bizonyos 

hétköznapi szokásokat – vélte Hammer Ferenc. 

https://hu.euronews.com/2020/02/07/podcast-koronavirus-nem-panikolni-kell-hanem-

felkeszulni 

 

karpatinfo.net - 2020.02.07.  

Trump ellenfelei lejáratták az impeachment eljárást, ami a jövőben már nem vehető 

komolyan  

Felmentették Donald Trump amerikai elnököt az ellene folyatott felelősségre vonási 

eljárás kertében felhozott két vádpont, a hatalommal való visszaélés és a Kongresszus 

akadályozása alól. (…) Magyarics Tamás külpolitika szakértő, az ELTE tanára a Kossuth 

Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, a boszorkányüldözés nem egy új toposz. 

http://www.borsonline.hu/aktualis/napi-tudomany-talaltak-egy-gotet-aki-het-teljes-evig-egy-tapodtat-sem-mozdult/191986
http://www.borsonline.hu/aktualis/napi-tudomany-talaltak-egy-gotet-aki-het-teljes-evig-egy-tapodtat-sem-mozdult/191986
http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/07/atadtak-az-elte-gti-uj-epuletet
https://hu.euronews.com/2020/02/07/podcast-koronavirus-nem-panikolni-kell-hanem-felkeszulni
https://hu.euronews.com/2020/02/07/podcast-koronavirus-nem-panikolni-kell-hanem-felkeszulni


Hozzátette, a demokraták 2016 óta azon igyekeznek, hogy az elnököt eltávolítsák 

pozíciójából. Ezalatt az időszak alatt az elnök folyamatosan arról beszélt, hogy egy 

boszorkányüldözés indult ellene. 

https://www.karpatinfo.net/kulfold/trump-ellenfelei-lejarattak-az-impeachment-eljarast-

ami-jovoben-mar-nem-veheto-komolyan-200035702 

 

További megjelenés: 

 

- m1 - Ma reggel - 2020.02.11. 

Véget ért a Donald Trump elleni impeachement eljárás 

Megszólaló: Magyarics Tamás, Amerika-szakértő, az ELTE oktatója 

https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-02-11-i-adas-2/ 

 

markamonitor.hu - 2020.02.07. 

iWiW, mémek és trollok az első magyar internettörténeti konferencián  

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ az első, a magyar internet és digitális 

média történetével foglalkozó társadalomtudományi konferencia — A magyar internet 

történetei — előadói. (...) A magyar internet történetei a BME Szociológia és 

Kommunikáció Tanszék és az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék Kultúra a digitális 

forradalom idején című konferencia-sorozatának második állomása, együttműködésben 

a Magyar Online és Digitális Médiatörténet (MODEM) projekttel. 

https://markamonitor.hu/2020/02/07/iwiw-memek-es-trollok-az-elso-magyar-

internettorteneti-konferencian/ 

 

nlc.hu - 2020.02.07. 

A DNS-teszt megmondja, örökölhetsz-e egy gazdag külföldi rokontól 

„Gyakran látjuk, hogy az eredmények elsőre hihetetlennek tűnnek, hiszen például angliai 

vagy éppen ausztráliai eredetet is mutatnak, miközben a vizsgálatot kérő korábban 

sohasem hallott családjában erről a szálról” – meséli Egyed Balázs, aki a témával nemcsak 

az ELTE TTK Genetikai tanszékén foglalkozik kutatóként és oktatóként, hanem a DNS-

profilvizsgálatokat is végző SYNLAB genetikus szakértőjeként is. 

https://nlc.hu/szurd_ki_cikkek/20200207/dns-teszt-foldrajzi-eredetvizsgalatok/ 

 

Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2020.02.07. 

Mi mindenre használható a ródium?  

Megszólaló: Weiszburg Tamás tanszékvezető, ELTE Természettudományi Kar Ásványtani 

Tanszék 

https://www.karpatinfo.net/kulfold/trump-ellenfelei-lejarattak-az-impeachment-eljarast-ami-jovoben-mar-nem-veheto-komolyan-200035702
https://www.karpatinfo.net/kulfold/trump-ellenfelei-lejarattak-az-impeachment-eljarast-ami-jovoben-mar-nem-veheto-komolyan-200035702
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-02-11-i-adas-2/
https://markamonitor.hu/2020/02/07/iwiw-memek-es-trollok-az-elso-magyar-internettorteneti-konferencian/
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https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-07_16-00-

00&enddate=2020-02-07_17-40-00&ch=mr1 

 

Innotéka - 2020.01.31. (16. oldal) 

Az élővilág két birodalma  

Az élővilág nem három, hanem  csak két nagy birodalomra osztható – jelent meg magyar 

kutató  eredménye a Nature Ecology &  Evolution folyóiratban. A biológusok a 

legnagyobb rendszertani csoportokat birodalmaknak (doméneknek) nevezik. Egyelőre 

nem eldöntött, hogy az élővilág három vagy csak két birodalomból áll. (…) Szöllősi Gergely 

(ELTE TTK, MTA–ELTE Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoport) és Tom Williams 

(Bristoli Egyetem) közös kutatásai egyértelműen a kétdoménes elméletet támasztják alá: 

az eukarióták egy különleges élőlénycsoportból, az úgynevezett archaeákból fejlődtek ki, 

amelyek a baktériumokhoz hasonlóan sejtmaggal nem rendelkező egysejtű élőlények. 

 

Innotéka - 2020.01.31. (18,19,20,21,22. oldal) 

Agrárinnováció – szükség és fogadókészség 

A 100 legértékesebb magyar innováció című kiadványba is bekerült Kacskovics Imre, az 

ELTE Immunológiai Tanszék egyetemi tanára és kollégái által kifejlesztett új eljárás, amely 

genetikailag módosított egerekben és nyulakban növeli az ellenanyag-termelést, ezzel 

gyorsabban és gazdaságosabban állítanak elő ellenanyagokat. 

 

Életképek - 2020.02.06. (7. oldal) 

Újpalotáról Ázsiába 

(...) Mi azonban az újpalotai lakótelepen egy hagyományos európai kultúrában nevelkedő 

fiatalemberre bukkantunk, aki szintén Kínában képzeli el a jövőjét. Mészáros Márk 23 

esztendős, jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hallgatója, matematika 

elemző szakirányon az alapképzését idén fejezi be. 

 

Innotéka - 2020.01.31. (2. oldal) 

Égre tekintünk  

Ott voltak a hozzánk legközelebbi exobolygók alaposabb vizsgálatára 2019. december 

18-án indított Cheops-űrtávcső fejlesztésében részes hazai szakértők is. Az Európai 

Űrügynökség legújabb kutatószondájának megépítésében a miskolci Admatis Kft., a 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, 

valamint az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium is részt vett.  

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-07_16-00-00&enddate=2020-02-07_17-40-00&ch=mr1
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Bors - 2020.02.11. (2,8,9. oldal) 

Alma mater 

Semmi sincs még veszve, van még pár nap arra, hogy eldöntsék, hova tovább. A 

legkeresettebb iskolák még mindig a fővárosban vannak. (...) A tavalyi évben is elsöprő 

fölénnyel nyert az ELTE (Eötvös Lóránt Tudományos Egyetem), 24 764-an próbáltak 

bejutni az intézménybe.   

 

drivemebaby.hu - 2020.02.10. 

Tücsökliszt és vega burger: jön a februári MentesFeszt! 

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

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

gasztro udvaron kipróbálhatjuk a mentes palacsintát, gofrit, lángost és a vega burgereket. 

https://drivemebaby.hu/tucsokliszt-es-vega-burger-jon-a-februari-mentesfeszt/ 

 

elteonline.hu - 2020.02.10. 

Tardos Éva matematikus lesz az ELTE Sikerek előadássorozat következő vendége 

Tardos Éva 1957-ben született Budapesten, a gimnázium elvégzése után az ELTE 

matematika szakán végzett. Az egyetem után a TÁKI-ban (Távközlési Kutató Intézetben) 

helyezkedett el mint kutató. 1984-ben egyetemi doktori, majd 1987-ben kandidátusi 

címet szerzett. 1984–85-ig Bonnban élt. Humboldt-ösztöndíjjal a Bernhard Korte Diszkrét 

Matematika Intézeteben, majd 1986–87 között a berkeley-i Matematikai Intézetben 

dolgozott ösztöndíjjal. Hazatérve az ELTE Számítógéptudományi Tanszékén kapott állást. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/10/tardos-eva-matematikus-lesz-az-elte-sikerek-

eloadassorozat-kovetkezo-vendege 

 

elteonline.hu - 2020.02.10.  

Ingyenes kollégiumi edzések február 10-től 

Az ELTE Kancellária Szolgáltatási Igazgatóságának támogatásával továbbra is ingyenesen 

folytatódnak az ELTE kollégiumi edzések a BEAC szervezésében február 10-től. 

http://elteonline.hu/sport/2020/02/10/ingyenes-kollegiumi-edzesek-februar-10-tol 

 

elteonline.hu - 2020.02.10. 

2020-ban is sportolj kreditért! 

A tanulás mellett vívnál, úsznál vagy röplabdáznál is? Esetleg kipróbálnád a TRX-et, a 

jógát, vagy a hajózásba vetnéd bele magad? Netán a harcművészetek érdekelnek? Az 

ELTE-n több mint 40 választható testnevelés kurzus közül válogathatsz a Neptunban, így 

biztosan megtalálod a kedvedre valót! 

https://drivemebaby.hu/tucsokliszt-es-vega-burger-jon-a-februari-mentesfeszt/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/10/tardos-eva-matematikus-lesz-az-elte-sikerek-eloadassorozat-kovetkezo-vendege
http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/10/tardos-eva-matematikus-lesz-az-elte-sikerek-eloadassorozat-kovetkezo-vendege
http://elteonline.hu/sport/2020/02/10/ingyenes-kollegiumi-edzesek-februar-10-tol


http://elteonline.hu/sport/2020/02/10/2020-ban-is-sportolj-kreditert 

 

infovilag.hu - 2020.02.10. 

A nyárra akár lassulhat a koronavírus terjedése 

Elképzelhető, hogy más légúti megbetegedést okozó vírusokhoz hasonlóan a 2019-nCoV 

járványnak is lehet szezonalitása. Ha valóban így van, ez azt jelentené, hogy a nyár 

közeledtével a vírus terjedése lelassulhat a Föld északi féltekéjén – mondta a Qubitnek 

Müller Viktor (a képen), az ELTE TTK Elméleti Biológiai és Ökológiai tanszékének 

tudományos munkatársa , aki a 2019-nCoV koronavírus által okozott járványról adott elő 

a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett múlt hét szerdai tudomány-

kommunikációs rendezvényen. 

https://infovilag.hu/a-nyarra-akar-lassulhat-a-koronavirus-terjedese/ 

 

kadarka.net - 2020.02.10. 

Rokonsági alapon szerveződhetett az avar kori elit az ELTE kutatói szerint 

Az avarok inkább családjukkal együtt és nem kifejezetten katonai alakulatként 

vándoroltak, a hatalmat birtokló, vezető réteg rokonsági alapon szerveződhetett – 

állapították meg az ELTE Régészettudományi Intézete és az ELK BTK Archeogenetikai 

Laboratórium munkatársai. 

https://kadarka.net/cikkek-kat/rokonsagi-alapon-szervezodhetett-az-avar-kori-elit-az-

elte-kutatoi-szerint 

 

elteonline.hu - 2020.02.09. 

Szeretem az ELTE-t mert… 25. – Interjú Tuza Benedekkel, a TTK HÖK kommunikációs 

referensével 

Benedek mindamellett, hogy a közéletben is aktív szerepet tölt be, tudományos 

területeken is impozáns sikereket ért el. Mindemellett középiskolákba jár népszerűsíteni 

a földrajz szakot. Az egyetemen betöltött szerepeiről, tapasztalatiról beszélgettünk. A 

nővérem szintén az ELTE-n végzett, így a pályaválasztáskor egyből az egyetemünk felé 

fordult a figyelmem. Az is fontos szempont volt, hogy alapvetően földrajz képzés kevés 

helyen van az országban, Budapesten csak az ELTE-n. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/09/szeretem-az-elte-t-mert-25-interju-tuza-

benedekkel-a-ttk-hok-kommunikacios-referensevel/ 
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felelosszulokiskolaja.hu - 2020.02.08. 

Új autistákat segítő applikáció 

Az autistákat a mindennapi életben segítő applikációt mutattak be a "Digitális autonómia-

támogatás az autizmus spektrumon" című projekt keretében. (...) Kővári Edit, az Autisták 

Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke arról szólt, hogy az autistákat segítő applikációt 

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

Szakmódszertani Kutatócsoportjának támogatásával.  

https://felelosszulokiskolaja.hu/felelos-szulo/fejlesztes/uj-autistakat-segito-applikacio 

 

További megjelenés: 

 

- delmagyar.hu - 2020.02.13.  

Szegeden is bemutatták az autistákat segítő applikációt 

https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/szegeden-is-bemutattak-az-

autistakat-segito-applikaciot-4964115/?utm_source=rssfeed 

- Délmagyarország - 2020.02.14. (1., 2. oldal) 

Autisták önállóbb életét segítik  

 

Ripost - 2020.02.12. (15. oldal) 

Skandináv Könyvklub 

Beszélgetés Knut Hamsun Éhség című művéről 2020. február 13-án 18 órától A Skandináv 

Ház Alapítvány skandináv könyvklubjában minden alkalommal vendégül lát valakit, aki 

kedvenc skandináv könyvét ajánlja. (…) Vendég: Masát András, az ELTE Skandináv 

Tanszékének professor emeritusa. A könyvklub helyszíne az Országos Idegennyelvű 

Könyvtár, ahol Magyarország Legészakibb Könyvespolca is található. 

 

Üzlet és Pszichológia - 2020.02.12. (46,47. oldal) 

Élet az életmentés után 

Egészség – nem mindig kézenfekvő, hogy van  

Hollós Kata életét megváltoztatta az élő donoros szervátültetés, édesanyja egyik veséje 

által kapott új esélyt az egészséges életre, amelyet azóta még jobban megbecsül. (...) 

Mindemellett fontossá vált az alapítványi tevékenységem is: támogatom a 

szervátültetésen átesett társaimat, részt veszek a Trappancs Egyesület (szervátültetett 

fiatalok sportegyesülete) rendezvényein, ahol edukációs és terápiás jelleggel 

beszélgetünk. Emellett az ELTE jogi karán a jogászhallgatóknak fakultatív óra keretében 

minden félévben előadást tartunk a szervátültetésről, beleértve ennek egészségügyi, lelki 

és persze jogi hátterét is 

https://felelosszulokiskolaja.hu/felelos-szulo/fejlesztes/uj-autistakat-segito-applikacio
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/szegeden-is-bemutattak-az-autistakat-segito-applikaciot-4964115/?utm_source=rssfeed
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/szegeden-is-bemutattak-az-autistakat-segito-applikaciot-4964115/?utm_source=rssfeed


Tolnai Népújság - 2020.02.12. (4. oldal) 

A politikusi lélekkel nem tud mit kezdeni  

A Dumaszínházból és a Showder Klubból ismert, Karinthy-gyűrűs, negyvenegy éves 

humorista, Kovács András Péter nemrég Tolnán lépett fel, nagy sikert aratva. Interjút is 

adott, melyben eddigi pályafutásáról és világlátásáról beszélt. – Jogot végzett. Ha nem 

humorista lenne, mivel foglalkozna? – Valószínűleg tanár lennék, egyetemi oktató – 

mondja Kovács András Péter. – Az ELTE-n tanított. Tetszett? – Az nagyon. A szellemi 

szabadság… Az ember fiatalok között van, akik lélekben is fiatalon tartják. 

 

Vas Népe - 2020.02.12. (1,3. oldal) 

Korai virágzás és allergia  

Három éve a mogyoró virágzása a kifejezetten hideg tél miatt áttolódott márciusra, az 

idén ellenkezőleg alakult. Dr. Skribanek Anna, az ELTE SEK Savaria Biológiai Tanszékének 

növényélettannal foglalkozó oktatója a mogyoróval kapcsolatban megerősítette, már 4–

9 ºC körül tud virágozni. 

 

demokrata.hu - 2020.02.11. 

Családbarát gyakorlat 

Két éve alapította a kormány a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 

(KINCS) elnevezésű intézményt, amely a professzor asszony szellemiségét követve azon 

dolgozik, hogy Magyarországon világra jöjjenek a kívánt és tervezett gyermekek, továbbá 

megtaláljuk megoldást népesedési problémáinkra. (...) Az ELTE-vel épp a napokban 

kötöttünk együttműködési megállapodást, a náluk készült boldogságkutatás ezt 

támasztja alá, akárcsak a Nézőpont Intézet vizsgálata, amelyből az derült ki, hogy a 

magyarok boldogabbak, elégedettebbek, a jövővel kapcsolatban is bizakodóbbak a 

korábbiaknál. 

https://demokrata.hu/magyarorszag/csaladbarat-gyakorlat-203243/ 

 

eduline.hu - 2020.02.11. 

Nyelvvizsga: ilyen vizsgatípusok és vizsgaközpontok közül válogathattok 

Nyelvvizsgázni szeretnétek, de nem tudjátok hol érdemes megcsinálni? Most 

összeszedtük nektek az összes olyan vizsgatípust és vizsgaközpontot, amik közül 

válogathattok. (...) A legtöbb nyelvből az ELTE Origó Nyelvvizsgaközpontban 

vizsgázhattok. Itt a legnépszerűbb nyelvek mellett többek között arab, bolgár, finn, 

holland, horvát, illetve román nyelvet is választhattok. 

http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200210_Nyelvvizsga_ilyen_vizsgatipusok_es_vizsgakozp

ontok_kozul_valogathattok 

https://demokrata.hu/magyarorszag/csaladbarat-gyakorlat-203243/
http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200210_Nyelvvizsga_ilyen_vizsgatipusok_es_vizsgakozpontok_kozul_valogathattok
http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200210_Nyelvvizsga_ilyen_vizsgatipusok_es_vizsgakozpontok_kozul_valogathattok


player.hu - 2020.02.12. 

A föld legkülönlegesebb fekete rigója kirepült a fészkéből, és épp a tüzes pokol felé 

tart 

A Napot még soha nem látott közelségből és szögből vizsgáló Solar Orbiter műhold 

február 10-én indult hétéves útjára a floridai Kennedy Űrközpontból. A projekt résztvevője 

Erdélyi Róbert, a Sheffieldi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

csillagászprofesszora. 

https://player.hu/tech-3/fekete-rigo-pokol-fele-tart/ 

 

További megjelenés: 

 

- flagmagazin.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-

utjara-a-napot-vizsgalo-muhold 

- pestinap.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.pestinap.hu/orszag/2020/02/11/magyar-tudos-kozremukodesevel-

indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold/ 

- kozszolgalat.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://kozszolgalat.hu/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-napot-

vizsgalo-muhold/ 

- lokal.hu - 2020.02.11. 

Szenzációs! Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló 

műhold 

https://www.lokal.hu/2020-02-szenzacios-magyar-tudos-kozremukodesevel-

indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold/ 

- balatoninap.eu - M2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.balatoninap.eu/orszag/2020/02/11/magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold/ 

- vg.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.vg.hu/kozelet/technologia-tudomany/magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold-2039802/ 
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- kecskemetinap.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.kecskemetinap.hu/orszag/2020/02/11/magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold/ 

- life.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.life.hu/hirek/20200211-magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-

utjara-a-napot-vizsgalo-muhold.html 

- dehir.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

http://www.dehir.hu/vilag/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napot-vizsgalo-muhold/2020/02/11/ 

- debreceninap.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.debreceninap.hu/orszag/2020/02/11/magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://magyarnemzet.hu/belfold/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-

utjara-a-napot-vizsgalo-muhold-7767968/ 

- bumm.sk - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.bumm.sk/turmix/2020/02/11/magyar-tudos-kozremukodesevel-

indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold 

- szoboszloinap.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.szoboszloinap.hu/orszag/2020/02/11/magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold/ 

- 24.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult a Naphoz egy műhold 

https://24.hu/tudomany/2020/02/11/solar-orbiter-muhold-esa-nap-magyar-

tudos/ 

- infotatabanya.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold-2020-02-12-050000 
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- infonyiregyhaza.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold-2020-02-12-050000 

- infoesztergom.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold-2020-02-12-050000 

- infodebrecen.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold-2020-02-12-050000 

- hirado.hu - 2020.02.11. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2020/02/12/magyar-tudos-

kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold 

- Zalai Hírlap - 2020.02.11. (16. oldal) 

Magyar tudós közreműködésével indult el a Napot vizsgáló műhold 

- Magyar Hírlap - 2020.02.12. (14. oldal) 

Útjára indult...  

- baon.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.baon.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-

a-napszonda-2468466/ 

- sonline.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.sonline.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-

utjara-a-napszonda-2095785/ 

- heol.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.heol.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-

a-napszonda-2217138/ 

- bama.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.bama.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-

a-napszonda-2275548/ 
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- beol.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.beol.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-

a-napszonda-2492649/ 

- boon.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://boon.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napszonda-4061598/ 

- vaol.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.vaol.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napszonda-3546129/ 

- duol.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.duol.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-

a-napszonda-3232533/ 

- szoljon.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.szoljon.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-

utjara-a-napszonda-2191104/ 

- szon.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://szon.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napszonda-3686379/ 

- teol.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.teol.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napszonda-2180004/ 

- veol.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.veol.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napszonda-3321369/ 

- zaol.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.zaol.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napszonda-3632505/ 
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- feol.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.feol.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napszonda-3549597/ 

- kemma.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.kemma.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-

utjara-a-napszonda-2060178/ 

- kisalfold.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-

utjara-a-napszonda-6805323/ 

- nepszava.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós is közreműködik a Nap vizsgálatában 

https://nepszava.hu/3066830_magyar-tudos-is-kozremukodik-a-nap-

vizsgalataban 

- frissmedia.hu - 2020.02.12. 

Magyar közreműködéssel indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://frissmedia.hu/hir/magyar-kozremukodessel-indult-utjara-a-napot-

vizsgalo-muhold/13485 

- haon.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a napszonda 

https://haon.hu/egyperces/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napszonda-3841464/ 

- hirmondo.ro - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://www.hirmondo.ro/tudomany/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-

utjara-a-napot-vizsgalo-muhold/ 

- civilhetes.net - 2020.02.12. 

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot soha nem látott 

közelségből vizsgáló űrszonda 

https://civilhetes.net/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-

soha-nem-latott-kozelsegbol-vizsgalo-urszonda 

- haszon.hu - 2020.02.12. 

Magyar tudós is vizsgálja a Napot 

https://haszon.hu/friss-hirek/114791-magyar-tudos-is-vizsgalja-a-napot.html 
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- budaorsiinfo.hu - 2020.02.13.  

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/02/13/magyar-tudos-kozremukodesevel-

indult-utjara-a-napot-vizsgalo-muhold 

- kadarka.net - 2020.02.13.  

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

https://kadarka.net/cikkek-kat/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-

napot-vizsgalo-muhold 

- Kossuth Rádió Jó napot Magyarország! - 2020.02.13.  

A floridai Kennedy Űrközpontból indult a közös amerikai-európai napszonda 

és ebben a küldetésben magyar tudósok is részt vesznek 

Megszólaló: Erdélyi Róbert csillagász professzor, ELTE 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-13_16-00-

00&enddate=2020-02-13_17-40-00&ch=mr1 

 

hirado.hu - 2020.02.11. 

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram segítheti a magyar felsőoktatás 

nemzetköziesítését 

Pacsay-Tomassich Orsolya a Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók 

előtt szólalt fel a tunéziai nagykövetség és a magyar külügyi tárca közös kulturális 

rendezvényén, az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Kiemelte, hogy a Magyarország és 

Tunézia közötti viszonyt a stabilitás és a folytonosság jellemzi minden tekintetben, a 

politika, a gazdaság és a kultúra területén is, növekszik a kétoldalú kereskedelem 

volumene, és az ösztöndíjban részesülők jövőbeli hozzájárulásai is új lendületet adhatnak 

majd ennek az együttműködésnek. 

https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/02/11/a-stipendium-hungaricum-

osztondijprogram-segitheti-a-magyar-felsooktatas-nemzetkoziesiteset 

 

weborvos.hu - 2020.02.11. 

Kutatói kommunikáció a klímaváltozástól a koronavírusig 

Hogyan érvényesüljön a hiteles tudás az álhírekkel elárasztott világban? Erre a kérdésre 

kereste a választ a program négy meghívott előadója, akik a klímaváltozásról, a 

génszerkesztésről, a placebóhatásról és az új koronavírusról beszéltek. (…) Kun Ádám, az 

ELTE és az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa a klímaváltozásról beszélt, Varga Máté 

az ELTE-ről pedig a génszerkesztés fogalmának és szabályozásának nehézségeiről adott 

elő. 
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https://weborvos.hu/hirek/kutatoi-kommunikacio-a-klimavaltozastol-a-koronavirusig-

257306 

 

Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2020.02.11. 

Átvették nyelvvizsgájukhoz kapcsolódó bizonyítványaikat azok a gyerekek, akik 

Magyarországon elsőként teljesítették a kínai nyelvvizsga alap fokozatát Pécsett 

Megszólaló:  Bethlen József igazgató, ELTE Konfuciusz Intézet 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-02-11_16-00-

00&enddate=2020-02-11_17-40-00&ch=mr1 

 

Észak-Magyarország - 2020.02.13. (1. oldal) 

Kolimpia: 12 órás hagyományok  

A Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata tegnap, immáron nyolcadik alkalommal 

rendezte meg azt a – tizenkét órán át tartó – kollégiumok közötti játékos vetélkedőt, 

amelyen a Bolyai Kollégium lakói mérték össze erejüket különböző versenyszámokban. 

Hat csapat harmincöt fővel szállt versenybe. 

 

További megjelenés: 

 

- boon.hu - 2020.02.13. 

Miskolci Egyetemi Kolimpia 

https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/miskolci-egyetemi-kolimpia-4064490/ 

 

elteonline.hu - 2020.02.12. 

Az itt és most – Filozófiai konferencia az Eötvös Collegiumban 

Filozófia ma: etikai, társadalmi és tudománypolitikai kérdések címmel konferenciát tart az 

Eötvös József Collegium Filozófia Műhelye pénteken és szombaton. A konferencia célja 

(ahogy arra a cím is utal) a mai, minket körülvevő világ problémáinak diszkurzívvá tétele, 

leginkább etikai, társadalmi és tudománypolitikai szempontból. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/12/az-itt-es-most-filozofia-konferencia-az-

eotvos-collegiumban 

 

Dunántúli Napló - 2020.02.13. (12. oldal) 

Nőként is lehet valaki sikeres a tudományos szakterületeken 

Nők a Tudományban címmel tartottak nemzetközi konferenciát kedden Pécsett. A 

tudományos területeken dolgozó nők helyzetéről, kihívásairól, a család és  a munka 

összeegyeztethetőségéről is szó volt a konferencián, ezzel is támogatva  a nők és a lányok 
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részvételét az innovációban. (…) Az első etapban Gender vs. nem gender címmel Szirmai 

Viktória az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora, Timár Judit az 

ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék egyetemi docense, Szabó Mária az ELTE 

Környezet-és Tájföldrajzi Tanszék egyetemi tanára, valamint Sarkadi Noémi, a PTE TTK 

Földrajzi és Földtudományi Intézet adjunktusa beszélt. 

 

elteonline.hu - 2020.02.12. 

Ebola, SARS és az új koronavírus az Élő adás c. biológiai előadássorozat következő 

alkalmán 

A február 19-ei eseményen a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai, Kis Zoltán 

és Pályi Bernadett beszélnek majd a legutóbbi nagy járványokról. Az Élő adás című 

sorozatot azért hívta életre az ELTE TTK Biológiai Intézete, hogy a biológia különböző 

területeinek tudományos eredményeit közérthető formában tárja a nyilvánosság elé. A cél 

részben az ismeretterjesztés, részben a biológia iránti érdeklődés felkeltése, hiszen az 

élővilág működése lenyűgözően bonyolult és szerteágazó. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/12/ebola-sars-es-az-uj-koronavirus-az-elo-

adas-c-biologiai-eloadassorozat-kovetkezo-alkalman/ 

 

elteonline.hu - 2020.02.12 

Alkímia ma-holnap 

A 2007-ben indult programsorozat február 13-án ismét arra vállalkozik, hogy közelebb 

hozza a kémiát (nem csak) a közoktatásban tanulókhoz. Megtalálni a tűt a szénakazalban. 

Nem is olyan lehetetlen? Schlosser Gitta kémikus holnapi, tömegspektrometriáról szóló 

előadása legalábbis ezt kívánja bizonyítani. Az ELTE Kémiai Intézet Alkímia ma 

programsorozata már 12 éve hozza közelebb a laboratóriumi kutatásokat elsősorban a 

felső tagozatos és középiskolás diákokhoz. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/12/alkimia-ma-holnap/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.02.12.  

A jó házasság titkáról beszélgettek az ELTE jogi karán 

Őszintén a házasságról – Páratlan beszélgetés közismert párokkal címmel tartottak 

rendezvényt a házasság hetén az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és 

Jogtudományi Karán szerdán Budapesten. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-jogi-

karan-7773080/ 

 

További megjelenés: 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/12/ebola-sars-es-az-uj-koronavirus-az-elo-adas-c-biologiai-eloadassorozat-kovetkezo-alkalman/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/12/ebola-sars-es-az-uj-koronavirus-az-elo-adas-c-biologiai-eloadassorozat-kovetkezo-alkalman/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/12/alkimia-ma-holnap/
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-jogi-karan-7773080/
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-jogi-karan-7773080/


 

- hirado.hu - 2020.02.12.  

A jó házasság titkáról beszélgettek az ELTE jogi karán 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/02/12/a-jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-

az-elte-jogi-karan 

- flagmagazin.hu - 2020.02.12.  

A jó házasság titkáról beszélgettek az ELTE jogi karán 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/a-jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-

jogi-karan 

- propeller.hu - 2020.02.12.  

A jó házasságról folytatott eszmecserét Áder János felesége 

http://propeller.hu/itthon/3502966-jo-hazassagrol-folytatott-eszmecseret-ader-

janos-felesege 

- kozszolgalat.hu - 2020.02.12.  

A jó házasság titkáról beszélgettek az ELTE jogi karán 

https://kozszolgalat.hu/jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-jogi-karan/ 

 

24 óra - 2020.02.14. (6. oldal) 

Komárom költségvetése a zöld szemlélet és a családok mellett 

Zajlik az új múzeum kialakítása a korábbi mezőgazdasági kombinát épületében. Nemrég 

kötöttük meg az ELTE-vel azt a stratégiai megállapodást, amelynek köszönhetően hazánk 

egyik legpatinásabb egyeteme városunkba hozza a régészeti gyakorlati képzését. 

 

elteonline.hu - 2020.02.13. 

Költő? Újságíró? Rendezvényszervező? – Vincze Bencével folytatódott a Bájoló 

Február 6-án Vincze Bence, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ hallgatója 

volt a Bájoló vendége. Február első csütörtökén ismét megtelt a Berzsenyi Dániel Könyvtár 

földszinti előadóterme: ezúttal Vincze Bence kapott helyet a Bájoló-sorozatban. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/02/13/kolto-ujsagiro-rendezvenyszervezo-vincze-

bencevel-folytatodott-a-bajolo 

 

noizz.hu - 2020.02.13. 

Programok Budapesten 7. hét  

A magyar internet történetei @ ELTE BTK Megvan még valakinek az IWIW vagy a 

Myspace? Hogy jutottunk el a trollfacetől pimpőskefírig? Ilyen és ehhez hasonló magyar 

internetes jelenségekről lesz rengeteg előadás az ELTE BTK termeiben, részletes program 

az eseményben. 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/02/12/a-jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-jogi-karan
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/02/12/a-jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-jogi-karan
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/a-jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-jogi-karan
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/a-jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-jogi-karan
http://propeller.hu/itthon/3502966-jo-hazassagrol-folytatott-eszmecseret-ader-janos-felesege
http://propeller.hu/itthon/3502966-jo-hazassagrol-folytatott-eszmecseret-ader-janos-felesege
https://kozszolgalat.hu/jo-hazassag-titkarol-beszelgettek-az-elte-jogi-karan/
http://elteonline.hu/savaria/2020/02/13/kolto-ujsagiro-rendezvenyszervezo-vincze-bencevel-folytatodott-a-bajolo
http://elteonline.hu/savaria/2020/02/13/kolto-ujsagiro-rendezvenyszervezo-vincze-bencevel-folytatodott-a-bajolo


https://noizz.hu/city-life/programok-budapesten-7-het/jqnr6ey 

 

sarvarradio.hu - 2020.02.13. 

Elismeréssel tértek haza a népdalversenyről a katolikus iskolás diákok 

A Szent László Katolikus Általános Iskola diákjai is részt vettek a Tiszán innen, Dunán túl 

Országos Népdaléneklési Minősítő Verseny Vas megyei fordulójában, melyet az ELTE 

Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban rendeztek Szombathelyen. 

https://www.sarvarradio.hu/elismeressel-tertek-haza-a-nepdalversenyrol-a-katolikus-iskolas... 

 

vaol.hu - 2020.02.13. 

Hazatér a pannonhalmi férfi Kínából – Fotók a járvány sújtotta országból 

A Pannonhalmáról származó férfi öt éve járt először Kínában. Pálfi Jenő akkor 

németországi autóipari cég munkatársaként utazott az ázsiai országba. Állandó 

kiküldetésben három éve került Kínába, majd önálló vállalkozásba kezdett a Sanghajtól 

160 km-re fekvő Wuxi városában. A Kisalföld érte el Jenőt, aki hetek óta a koronavírus 

okozta járvány „foglya”. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hazater-a-pannonhalmi-ferfi-kinabol-fotok-a-

jarvany-sujtotta-orszagbol-3548679/ 

 

vaol.hu - 2020.02.13. 

Gépész gyűrűt avattak az egyetemi szakesten 

Rugó- és Aranydugattyú-díjat is osztottak az ELTE Informatikai Kar szombathelyi (duális) 

gépészmérnöki képzés ünnepélyes szakestjén szerdán. A tavalyi évben megkezdett 

hagyományt folytatjuk a szakesttel, mert ez egy értékteremtő tevékenység a közösségi 

élet szempontjából, teret adunk a humornak és az ünneplésnek – mondta megnyitójában 

Menyik Balázs fő szervező, aki harmadéves duális gépészmérnök hallgató, az ELTE IK 

szombathelyi ügyekért felelős alelnöke. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gepesz-gyurut-avattak-az-egyetemi-

szakesten-3549186/ 

 

További megjelenés: 

 

- Vas Népe - 2020.02.14. (3. oldal) 

Gépészgyűrűt avattak a szakesten 

 

https://noizz.hu/city-life/programok-budapesten-7-het/jqnr6ey
https://www.sarvarradio.hu/elismeressel-tertek-haza-a-nepdalversenyrol-a-katolikus-iskolas
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hazater-a-pannonhalmi-ferfi-kinabol-fotok-a-jarvany-sujtotta-orszagbol-3548679/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hazater-a-pannonhalmi-ferfi-kinabol-fotok-a-jarvany-sujtotta-orszagbol-3548679/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gepesz-gyurut-avattak-az-egyetemi-szakesten-3549186/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gepesz-gyurut-avattak-az-egyetemi-szakesten-3549186/

