
 

 

 

 

 

Vas Népe - 2020.02.24. (3. oldal) 

Kilencvenegy friss diplomás  

Kilencvenegyen vették át oklevelüket az ELTE Savaria Egyetemi Központ (SEK) Berzsenyi 

Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) szombat délelőtti diplomaosztó ünnepségén az 

Agora – Savaria Filmszínházban. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.02.22. 

ELTE SEK: Másodszor adtak át gépészmérnök diplomákat, 44 tanárszakos 

vette át az oklevelét 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elte-sek-masodszor-adtak-at-

gepeszmernok-diplomakat-44-tanarszakos-vette-at-az-oklevelet-3803625/ 

 

cornandsoda.com - 2020.02.23. 

Magyar rövidfilmek - 8. Friss Hús programja - Corn & Soda 

Ezek mellett számos különleges és magas művészi értéket képviselő alkotás került a 

versenyprogramba a hazai filmes oktatási intézményekből (Budapest Metropolitan 

Egyetem, ELTE, MOME, SZFE), valamint a Média Mecenatúra által támogatott filmek is 

megjelennek majd a fesztiválon. 

http://cornandsoda.com/magyar-rovidfilmek-8-friss-hus-programja/ 

 

További megjelenés: 

 

- artnews.hu - 2020.02.21. 

Animációs sci-fi, Verzió-díjas dokumentumfilm, társadalmi és történelmi 

dráma, lélektani thriller: teljes a Friss Hús rövidfilmfesztivál magyar 

válogatásának programja 

http://artnews.hu/2020/02/21/animacios-sci-fi-verzio-dijas-dokumentumfilm-

tarsadalmi-es-tortenelmi-drama-lelektani-thriller-teljes-a-friss-hus-

rovidfilmfesztival-magyar-valogatasanak-programja/ 

2020/9. hét  (február 24. – március 1.) 
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- origo.hu - 2020.02.21. 

Megvan a Friss Hús teljes magyar versenyprogramja 

https://www.origo.hu/filmklub/20200221-megvan-a-friss-hus-teljes-magyar-

versenyprogramja.html 

- prae.hu - 2020.02.20. 

Megvan a Friss Hús teljes magyar versenyprogramja 

https://www.prae.hu/index.php?route=news/news&aid=36508 

- flagmagazin.hu - 2020.02.21. 

Megvan a Friss Hús nemzetközi rövidfilmfesztivál teljes magyar 

versenyprogramja 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/megvan-a-friss-hus-nemzetkozi-

rovidfilmfesztival-teljes-magyar-versenyprogramja 

- kulter.hu - 2020.02.24. 

Nagy nevekkel érkezik a 8. Friss Hús 

http://kulter.hu/2020/02/nagy-nevekkel-erkezik-a-8-friss-hus/ 

 

Tvr-hét - 2020.02.24. (46. oldal) 

Egészségesen - Gasztronómia 

A vega burgertől a mentes gofrin át egészen a tücsöklisztig sok különlegességet 

kóstolhatnak az érdeklődők az ELTE Lágymányosi Campus Északi Tömbjében február 29.–

március 1. között, a MentesFeszten. 

 

További megjelenés: 

 

- alfoldiregiomagazin.hu - 2020.02.24.  

Mentesen étkezők gasztrofesztiválja: jön a MentesFeszt 

https://alfoldiregiomagazin.hu/2020/02/mentesen-etkezok-gasztrofesztivalja-jon-

a-mentesfeszt/ 

- hetedhethatar.hu - 2020.02.24 

Mentesen étkezők gasztrofesztiválja: jön a MentesFeszt 

http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=59528 

- hirado.hu - 2020.02.27.  

Mentesen étkezők gasztrofesztiválja: jön a MentesFeszt 

https://hirado.hu/kultura-eletmod/egeszseg/cikk/2020/02/27/mentesen-etkezok-

gasztrofesztivalja-jon-a-mentesfeszt/ 

- napimagazin.hu - 2020.02.27.  

Hétvégén rendezik a mentesen étkezők gasztrofesztiválját 
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https://www.napimagazin.hu/hetvegen-rendezik-a-mentesen-etkezok-

gasztrofesztivaljat/ 

 

elteonline.hu - 2020.02.23. 

Megtartották a II. Szombathelyi Gépész Szakestet 

Február 12-én rendezték meg a II. Szombathelyi Gépész Szakestet, aminek keretében 

szombathelyi gépésszé avatták az elsőéves hallgatókat, a sikeres záróvizsgát tett 

végzősök pedig felavathatták gépész gyűrűiket. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/02/23/megtartottak-a-ii-szombathelyi-gepesz-

szakestet/ 

 

gamestar.hu - 2020.02.23. 

Tényleg jó ötlet lenne VR-ban újra találkozni elhunyt szeretteinkkel? 

Nemrég egy érdekes kísérlet osztotta meg a világot, és felmerült a kérdés: vajon milyen 

pszichológiai hatása lehet annak, ha a virtuális valóságot a gyász folyamatában használni 

kezdjük. (...) A cikket Zsila Ágnes és Király Orsolya írta. Zsila Ágnes, pszichológus, író, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa. Fő érdeklődési területe a 

médiapszichológia és a popkultúra. Király Orsolya, az ELTE Pszichológiai Intézet 

Addiktológia Kutatócsoportjának munkatársa, aki a videojátékok pszichológiai 

vonatkozásait, ezen belül is elsősorban a játékosok motivációit és a problémás használatot 

(avagy a "függőséget") vizsgálja. 

https://www.gamestar.hu/extralife/vr-halal-kislany-274844.html 

 

gyorplusz.hu - 2020.02.23. 

Ingerültté tesz a számítógép előtt töltött hosszú idő 

Napjainkban szinte minden tevékenység összekapcsolódik az okostelefonok és a 

számítógépek használatával, melyek világító képernyőjét naponta több órán át nézzük. 

(...) Szabó Attila, az ELTE pszichológusa a hirado.hu-nak további veszélyekről is beszámolt, 

amelyek manapság egyre több embert érintenek. El kell különíteni, hogy az okostelefont 

munkára vagy kikapcsolódásra használják. „Kikapcsolódásnál ugyanis a mobil átveszi az 

internet szerepét.  

https://www.gyorplusz.hu/szines/ingerultte-tesz-a-szamitogep-elott-toltott-hosszu-ido/ 

 

További megjelenés: 

 

- behir.hu - 2020.02.23. 

Ingerültté tesz a számítógép előtt töltött hosszú idő 
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https://behir.hu/ingerultte-tesz-a-szamitogep-elott-toltott-hosszu-ido 

- hirado.hu - 2020.02.23. 

Ingerültté tesz a számítógép előtt töltött hosszú idő 

https://hirado.hu/kultura-eletmod/egeszseg/cikk/2020/02/20/ingerultte-tesz-a-

szamitogep-elott-toltott-hosszu-ido/ 

- hirmondo.ro - 2020.02.24.  

Ingerültté tesz a számítógép előtt töltött hosszú idő 

https://www.hirmondo.ro/eletmod/ingerultte-tesz-a-szamitogep-elott-toltott-

hosszu-ido/ 

 

innoportal.hu - 2020.02.23.  

Magyar tudós közreműködésével indult útjára a Napot vizsgáló műhold 

A projekt résztvevője Erdélyi Róbert, a Sheffieldi Egyetem és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) csillagászprofesszora. A magyar kutató a Nap ultraibolya 

hullámhosszán vizsgálja majd az égitestből kiáramló plazmát – olvasható az ELTE 

közleményében. 

http://www.innoportal.hu/magyar-tudos-kozremukodesevel-indult-utjara-a-napot-

vizsgalo-muhold 

 

magyarnemzet.hu - 2020.02.23. 

Az eltűnt osztrák–magyar gyarmatbirodalom nyomában 

Magyarország mindig is kontinentális országként gondolt önmagára, nem tengeri 

hatalomként. A magyar önképnek része az, hogy lovas nép, s nem az, hogy hajós nép! 

Márpedig a gyarmatosításhoz flotta kell, a flottához tenger kell, a tengerhez meg kikötők 

– mutat rá Búr Gábor, az ELTE Bölcsészettudományi Karának docense. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/aranyfolyo-7758626/ 

 

További megjelenés: 

 

- Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.02.22. (10,11. oldal) 

Az eltűnt osztrák–magyar gyarmatbirodalom nyomában 

 

vaticannews.va - 2020.02.23. 

Interjú Molnár Antal történésszel a katolikus egyház szerepéről a török 

hódoltságban 

Molnár Antal történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 

Intézetének igazgatója, az ELTE tanára, a római Magyar Akadémia egykori igazgatója 
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február 17 és 22 között kutatómunkát folytatott Rómában. Ennek alkalmából beszélt a 

Vatikáni Rádiónak új könyvéről. 

https://www.vaticannews.va/hu/egyhaz/news/2020-02/molnar-antal-tortenesz-egyhaz-

torok-hodoltsag-kettos-uralom.html 

 

További megjelenés: 

 

- magyarkurir.hu - 2020.02.24. 

Molnár Antal történész a magyar és a horvát egyház helyzetéről a török 

hódoltságban 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/molnar-antal-tortenesz-magyar-es-horvat-

egyhaz-helyzeterol-torok-hodoltsagban 

 

zaol.hu - 2020.02.23. 

Magyarok találták ki a Facebookot…? – hangzik el a kérdés a hévízi előadáson 

József Attila 19 évesen megírta a Nem én kiáltok című versében ezt a két sort: „Hiába 

fürösztöd önmagadban, Csak másban moshatod meg arcodat”. Hát mi más a Facebook 

lényege, ha nem ez: a lájkolás, a visszatükrözés igénye, gondolkodtatja el az embert az 

ELTE Savaria Irodalomtudományi Tanszékének docense, aztán hoz még egy példát – a 

másik magyar „feltalálót”. 

https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/magyarok-talaltak-ki-a-facebookot-hangzik-

el-a-kerdes-a-hevizi-eloadason-3899628/ 

 

További megjelenés: 

 

- Zalai Hírlap - 2020.02.22. (1,10. oldal) 

Dr. Fűzfa Balázs az élményközpontú irodalomtanításról  

- Hévízi Forrás - 2020.02.26. (1,8. oldal) 

A szövegértés egyben világértést is jelent 

 

24.hu - 2020.02.23. 

A harci kutyák vérében van az agresszió? 

Relatív, hogy mikortól ítéljük az agressziót problémásnak a kutyáknál. Normális, ha egy 

tanyán az eb megugatja a kerítés mögül a kétnaponta arra járó egy-egy idegent, hiszen 

ez a dolga. De ha ugyanezt a kertvárosban csinálja, álló nap csak csahol és acsarkodik, 

már kijelentjük, hogy viselkedési problémája van, túl sokat ugat. Városi környezetben 

pedig már azt az egyedet is agresszívként könyvelik el, amely azonos nembeli, ivarérett 
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társával összeugrik a parkban. – mondja a 24.hu-nak Dr. Kubinyi Enikő etológus, az ELTE 

Etológia Tanszékének tudományos főmunkatársa. 

https://24.hu/tudomany/2020/02/23/harci-kutya-tamadas-agresszio-kikepzes-etologia/ 

 

infovilag.hu - 2020.02.22.  

Frankofón Fesztivál: régi-új ismerősök 

Az egyhónapos eseménysor fő helyszínei a MÜPA, a Liszt Emlékmúzeum, a Trafó, a 

Műcsarnok, az Operettszínház, az Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtára, az 

ELTE és a Francia Intézet lesznek, és az ország számos városában is láthatunk majd 

filmeket, hallgathatunk koncerteket.  

https://infovilag.hu/frankofon-fesztival-regi-uj-ismerosok/ 

 

További megjelenés: 

 

origo.hu - 2020.02.21. 

Catherine Deneuve és Juliette Binoche filmje nyitja a Frankofón Filmnapokat 

https://www.origo.hu/filmklub/20200221-10-frankofon-filmnapok-es-fesztival.html 

 

digitalhungary.hu - 2020.02.21.  

A fogyasztók mindent azonnal akarnak és még jól is akarják érezni magukat - meg 

tudsz nekik felelni? 

Az ügyfeleket egyénként (person) szükséges vizsgálni, nem pedig kisebb célcsoportként. 

Igényeiket pedig egyénre szabva, élményekbe csomagolva, meglepetésszerűen érdemes 

kiszolgálni, magyarázza Becker György pszichológus és elemző kutató, a BME és az ELTE 

címzetes docense. 

https://www.digitalhungary.hu/marketing/A-fogyasztok-mindent-azonnal-akarnak-es-

meg-jol-is-akarjak-erezni-magukat-meg-tudsz-nekik-felelni/9226/ 

 

elteonline.hu - 2020.02.21. 

Szeretem az ELTE-t, mert… – Interjú Bartuszek Lillával, az ÁJK végzős hallgatójával 

Bartuszek Lillával, az ELTE Állam és Jogtudományi Karának végzős hallgatójával 

beszélgettünk pályaválasztásról, diplomáciáról, kapcsolati tőkéről és egyetemi 

közösségről. (...) 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/21/szeretem-az-elte-t-mert-interju-bartuszek-

lillaval-az-ajk-vegzos-hallgatojaval/ 
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elteonline.hu - 2020.02.21. 

Merj lépni! – TDK orientációs rendezvényt tartott a BDPK 

Február 18-án rendezte meg az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központja azt a 

TDK orientációs rendezvényt, ami az idei tavaszi és őszi helyi TDK-ra, illetve a 2021 

tavaszán esedékes OTDK-ra hivatott felkészíteni a tudományos diákköri munka iránt 

elkötelezett hallgatókat. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/02/21/merj-lepni-tdk-orientacios-rendezvenyt-tartott-

a-bdpk/ 

 

elteonline.hu - 2020.02.21. 

Mai kérdések – Filozófiai konferencia az Eötvös Collegiumban 

Réz Anna (egyetemi adjunktus, oktató ELTE Filozófia Intézet) plenáris előadása erős 

kezdést adott a péntek délutáni szekciónak. Előadásában az erkölcsi ítéleteink és 

utilitarizmus kapcsolatát boncolta. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/21/mai-kerdesek-filozofia-konferencia-az-

eotvos-collegiumban 

 

feol.hu - 2020.02.21. 

A nyugdíjas-foglalkoztatás előnyeiről tartottak szakmai fórumot a Hiemer-házban 

Bak Klára, az ELTE Jogi Karának adjunktusa bemutatta a három jogviszonyt, amely alapján 

hazánkban a munkavégzés jelenleg elképzelhető. A KNYSZ mellett szólt a hagyományos 

és a megbízási jogviszony jellemzőiről is. Amellett érvelt, hogy a nyugdíjasok számára a 

szövetkezeti jogviszony kínálja a leginkább életkorhoz, élethelyzethez illeszkedő 

megoldást. 

https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nyugdijas-foglalkoztatas-elonyeirol-

tartottak-szakmai-forumot-a-hiemer-hazban-3834060/ 

 

index.hu - 2020.02.21. 

Magyarországi kutatók először bizonyították, hogy egy állat spontán kategorizálja 

a tárgyakat 

Whisky, egy hat éves border collie különleges kutya, mert tudja a játékai neveit. Összesen 

90 játék nevét. (…) Az ELTE Etológia Tanszék kutatója, Claudia Fugazza tesztelte, hogy 

Whiskey vajon tényleg azonosítani tudja-e ezt a rengeteg játékot, pusztán a nevük 

alapján. Kiderült, hogy igen, de ami ennél sokkal érdekesebb, hogy a kísérlet során arra is 

rájöttek, hogy hogyan csinálja. 

https://index.hu/techtud/2020/02/21/magyarorszagi_kutatok_eloszor_bizonyitottak_hog

y_egy_allat_spontan_kategorizalja_a_targyakat/ 

http://elteonline.hu/savaria/2020/02/21/merj-lepni-tdk-orientacios-rendezvenyt-tartott-a-bdpk/
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http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/21/mai-kerdesek-filozofia-konferencia-az-eotvos-collegiumban
http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/21/mai-kerdesek-filozofia-konferencia-az-eotvos-collegiumban
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nyugdijas-foglalkoztatas-elonyeirol-tartottak-szakmai-forumot-a-hiemer-hazban-3834060/
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-nyugdijas-foglalkoztatas-elonyeirol-tartottak-szakmai-forumot-a-hiemer-hazban-3834060/
https://index.hu/techtud/2020/02/21/magyarorszagi_kutatok_eloszor_bizonyitottak_hogy_egy_allat_spontan_kategorizalja_a_targyakat/
https://index.hu/techtud/2020/02/21/magyarorszagi_kutatok_eloszor_bizonyitottak_hogy_egy_allat_spontan_kategorizalja_a_targyakat/


További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.02.27. 

Whisky kötelei és labdái 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/whisky-kotelei-es-labdai-7820099/ 

 

kepmas.hu - 2020.02.21. 

Dicsőítés, evangelizáció és gyógyítás az Új Teremtés Konferencián 

Új Teremtés – már a neve is különleges annak a konferenciának, amelyre várják 

mindazokat a szervezők, akik szeretnék érezni Jézus valódi közelségét, szeretetét, bizalmát 

és teremtő erejét. Neves nemzetközi előadók, közös ima és autentikus dicsőítés várja a 

látogatókat a rendezvényen, amelynek az ELTE Lágymányosi Konferencia Központja ad 

otthont március 13. és 15. között. 

https://kepmas.hu/dicsoites-evangelizacio-es-gyogyitas-az-uj-teremtes-konferencian 

 

kotoszo.blog.hu - 2020.02.21. 

Száz éve indult útjára az első gyermekmentő vonat 

Talán már a felvezetőből is kiolvasható a téma érzékenysége és gazdag érzelmi töltete. 

Réthelyi Orsolya egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

Bölcsészettudományi Kara Néderlandisztika Tanszékének vezetője rögtön az elején 

kiemeli, hogy a korabeli források hangvétele, a korszak irodalmi művei hihetetlenül pontos 

képet adnak a vesztes háború utáni magyarországi átlagember önértelmezési válságáról, 

egzisztenciális kríziséről és újrakezdő igyekezetéről. 

https://kotoszo.blog.hu/2020/02/21/magyar_gyermekvonatok_hollandiaba 

 

penzcentrum.hu - 2020.02.21. 

Ebben a szakmában minden magyar nagyot kaszálhat: rengeteg embert keresnek 

Magyarországon 10-ből 6 vállalatnál okoz gondot a megfelelő IKT-szakemberek felvétele. 

Pedig a gazdaságban óriási a hiányuk, és nem is kis pénzeket lehet keresni már kezdőként 

is. (...) Ez jelentős mértékben javítja kilátásait, ugyanis már az alapképzésen végzett 

hallgatók közel 500 ezer forintos fizetéssel tudnak elhelyezkedni - mondta el a lapunknak 

adott interjújában Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja. 

https://www.penzcentrum.hu/karrier/ebben-a-szakmaban-minden-magyar-nagyot-

kaszalhat-rengeteg-embert-keresnek.1089057.html 

 

vaol.hu - 2020.02.21. 

Ronan Gargan ír nagykövet látogatott el a szombathelyi egyetemre 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/whisky-kotelei-es-labdai-7820099/
https://kepmas.hu/dicsoites-evangelizacio-es-gyogyitas-az-uj-teremtes-konferencian
https://kotoszo.blog.hu/2020/02/21/magyar_gyermekvonatok_hollandiaba
https://www.penzcentrum.hu/karrier/ebben-a-szakmaban-minden-magyar-nagyot-kaszalhat-rengeteg-embert-keresnek.1089057.html
https://www.penzcentrum.hu/karrier/ebben-a-szakmaban-minden-magyar-nagyot-kaszalhat-rengeteg-embert-keresnek.1089057.html


Ronan Gargan ír nagykövet látogatott tegnap az ELTE Savaria Egyetemi Központjába, ahol 

az angol szakos hallgatóknak tartott előadást az Írországot érintő aktuális kérdésekről. A 

diplomatát a szervező nevében Horváthné dr. Molnár Katalin, az ELTE Berzsenyi Dániel 

Pedagógusképző Központ Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője köszöntötte. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ronan-gargan-ir-nagykovet-latogatott-el-a-

szombathelyi-egyetemre-3799863/ 

 

InfoRádió - Aréna - 2020.02.21.  

Hogyan vélekedik Magyarics Tamás az Egyesült Államokban zajló elnökjelöltek 

előválasztási folyamatáról? 

Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE BTK oktatója 

1. rész: https://infostart.hu/video/vIdFkGaZkr8 

2. rész: https://www.youtube.com/watch?v=RYME4tYasa0 

 

Rádió1 - Hírek 7:00 - 2020.02.21. 

Több hazai egyetem is bekerült a világ legjobbjai közé 

A Times Higher Education 2020-as rangsorában nyolc magyar intézmény szerepel, 

közülük a legjobb eredményt a Semmelweis Egyetem érte el, a hetvenedik helyen végzett. 

Az ELTE a 149., a Pécsi Tudományegyetem pedig a 176. helyezést kapta meg. A Szegedi 

Tudományegyetem a 201., 250., a Debreceni Egyetem és a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem a 251., 300. helyen zárt. 

 

sztv.hu - 2020.02.20. 

Autistákat segítő mobilapplikációt fejlesztettek 

Az Autisták Országos Szövetsége és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói 

fejlesztették ki a szoftvert, ami otthoni, iskolai, munkahelyi és más környezetben egyaránt 

segítséget nyújthat. Az okostelefonokon, tableteken futó alkalmazást workshop 

keretében ismerhették meg az érdeklődők Szombathelyen. 

http://www.sztv.hu/hirek/autistakat-segito-mobilapplikaciot-fejlesztettek-20200220 

 

elteonline.hu - 2020.02.21.  

Mai kérdések – Filozófiai konferencia az Eötvös Collegiumban 

Szabadság és erkölcs, konzekvencializmus, Steve Jobs, mágusok és tudósok, pszichológia 

– a Eötvös Collegium által rendezett Filozófia: ma konferencia délutáni szekcióin jártunk. 

A konferencia előzetes célkitűzése az aktualitás és a relevancia körül forgott. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/21/mai-kerdesek-filozofia-konferencia-az-

eotvos-collegiumban/ 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ronan-gargan-ir-nagykovet-latogatott-el-a-szombathelyi-egyetemre-3799863/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ronan-gargan-ir-nagykovet-latogatott-el-a-szombathelyi-egyetemre-3799863/
https://infostart.hu/video/vIdFkGaZkr8
https://www.youtube.com/watch?v=RYME4tYasa0
http://www.sztv.hu/hirek/autistakat-segito-mobilapplikaciot-fejlesztettek-20200220
http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/21/mai-kerdesek-filozofia-konferencia-az-eotvos-collegiumban/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/21/mai-kerdesek-filozofia-konferencia-az-eotvos-collegiumban/


debreceninap.hu - 2020.02.24.  

„Oktatás – Informatika – Pedagógia” 

A digitális pedagógia tudományban és oktatásban betöltött szerepe állt a Debreceni 

Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézete és az MTA DAB Neveléstudományi 

Munkabizottsága közös szakmai konferenciájának középpontjában, amelyet pénteken 

rendeztek a DAB Székházban. (...) A rendezvény Turcsányi-Szabó Márta, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatika Tanszék docensének 

előadásával kezdődött, majd tematikus szekció-előadásokkal zárult az MTA Debreceni 

Akadémiai Bizottságának Székházában. 

https://www.debreceninap.hu/egyetem/2020/02/24/oktatas-informatika-pedagogia/ 

 

elteonline.hu - 2020.02.24. 

Szeretem az ELTE-t, mert… 27. – Interjú Kovács Viktóriával, az ELTE HÖK 

kommunikációs alelnökével 

Kovács Viki ötödik éve színfolt az ELTE palettáján, az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

kommunikációs alelnökeként rálátása van az egyetemi sokszínűség működésére, s nagy 

szerepe van annak harmóniában tartásában. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/24/szeretem-az-elte-t-mert-27-interju-kovacs-

vikivel-az-elte-btk-hok-kommunikacios-alelnokevel/ 

 

elteonline.hu - 2020.02.24. 

Elindult a jelentkezés a Pan-European Seal gyakornoki programra 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdon Hivatala és az Európai Szabadalmi Hivatal közös 

programjára az ELTE valamennyi friss diplomás, valamint 2020 júniusáig végző hallgatója 

jelentkezhet. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/24/elindult-a-jelentkezes-a-pan-european-seal-

gyakornoki-programra 

 

elteonline.hu - 2020.02.24. 

A borderline és narcisztikus személyiségzavar valódi arca 

Az ELTE Illyés Sándor Szakkollégiuma „Meccéspontok: Valóság vagy álarc?” címmel tartja 

meg tradicionális rendezvénysorozatának márciusi előadását. (…) A borderline és 

narcisztikus személyiségzavar valódi arcáról lesz szó 2020. március 17-én 17:00 órától, az 

ELTE PPK Pszichológiai Intézetében (3. emelet 301-es terem, Izabella u. 46., Budapest, 

1064). 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/24/meccespontok-valosag-vagy-alarc-a-

borderline-es-narcisztikus-szemelyisegzavar-valodi-arca 

https://www.debreceninap.hu/egyetem/2020/02/24/oktatas-informatika-pedagogia/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/24/szeretem-az-elte-t-mert-27-interju-kovacs-vikivel-az-elte-btk-hok-kommunikacios-alelnokevel/
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http://elteonline.hu/kozelet/2020/02/24/elindult-a-jelentkezes-a-pan-european-seal-gyakornoki-programra
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hiros.hu - 2020.02.24. 

„Az arckifejezések megértése sok autistának okoz nehézséget” 

Egle Botond az ELTE Társadalomtudományi Karán tanul szociológiát, emellett, az autizmus 

jobb megismeréséért dolgozik különböző civil szervezeteken illetve csoportokon 

keresztül. Előadásainak célja, hogy saját történetének megosztásával másokon segítsen, 

illetve elfogadóbbá tegye az embereket a témával kapcsolatban. 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/az-arckifejezesek-megertese-sok-autistanak-okoz-

nehezseget--video 

 

kultura.hu - 2020.02.24. 

Együtt lenni, énekelni 

Hangról hangra… címmel féléves országos ifjúsági kóruséneklési programsorozatot indít 

a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége. A szervezet vezetőjét, 

Mindszenty Zsuzsánnát kérdeztük. (…) A felsőoktatásban is működnek kórusok, őket is 

bevonják a programba? Számukra többnapos találkozókat szervezünk: a kelet-

magyarországi rendezvény Debrecenben lesz, a nyugat-magyarországi kórusokat 

Budapestre, az ELTE-re várjuk. 

https://kultura.hu/enekelni-egyutt-lenni/ 

 

prae.hu - 2020.02.24. 

Kasztráltakról, megszállottságról és a 18. századi zenéről 

2019. őszén, a Margó fesztiválra jelent meg Pintér Tibor zeneesztéta első regénye, A 

harmónia tébolya címmel. A 18. század elejének Itáliájában játszódó krimi nem igényel 

zenetudományos műveltséget, de afelől is megközelíthető. (…) A szerző, Pintér Tibor az 

ELTE esztétika tanszékén tanít zeneesztétikát. 

https://www.prae.hu/index.php?route=news/news&aid=36525 

 

precedens.mandiner.hu - 2020.02.24. 

„Van eredménye a küzdelemnek, de csak akkor, ha együtt tudunk fellépni a 

csehekkel, lengyelekkel, szlovákokkal” – beszélgetés Vékás Lajossal 

Vékás Lajos (80) Széchenyi-díjas jogtudós, a Magyar Tudományos Akadémia 

társadalomtudományi alelnöke. Akadémiai doktori értekezését 1984-ben védte meg, 

1990 óta az MTA levelező, 1995-től pedig rendes tagja. 1990 és 1993 között az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem, 1992 és 1997 között a Collegium Budapest rektora volt. Az új 

Polgári Törvénykönyvet előkészítő Kodifikációs Főbizottságot 1999 és 2007, majd 2010 és 

2013 között vezette. 

https://hiros.hu/hirek/kecskemet/az-arckifejezesek-megertese-sok-autistanak-okoz-nehezseget--video
https://hiros.hu/hirek/kecskemet/az-arckifejezesek-megertese-sok-autistanak-okoz-nehezseget--video
https://kultura.hu/enekelni-egyutt-lenni/
https://www.prae.hu/index.php?route=news/news&aid=36525


https://precedens.mandiner.hu/cikk/20200224_van_eredmenye_a_kuzdelemnek_de_csak

_akkor_ha_egyutt_tudunk_fellepni_a_csehekkel_lengyelekkel_szlovakokkal_beszelgetes_v

ekas_lajossal 

 

8.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.02.24. 

Szerdán két véradás is lesz a kerületben, két egyetemen 

A Vöröskereszt 26-á n, szerdán véradásra várja a józsefvárosiakat a z ELTE BTK épületébe 

( Múzeum krt. 4. ) 11 és délután 6 óra között, valamint a Semmelweis Egyetem ETK 

épületébe (Vas utca 17.) 10 és délután 3 között . 

https://8.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200224/szerdan-ket-veradas-lesz-keruletben-

ket-egyetemen 

 

M2 - Én vagyok itt! - 2020.02.24. 

A Nap legnagyobb rejtélyeit figyelik a Solar Orbiter műholddal 

Megszólaló:  Erdélyi Róbert, az ELTE csillagászprofesszora 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-02-24-i-adas/ 

 

babamama.info - 2018.04.17. 

Föld Fesztivál a Fővárosi Állat- és Növénykertben 

2018 április 19-től 22-ig, azaz csütörtöktől vasárnapig tartanak a Föld Fesztivál programjai 

a Fővárosi Állat- és Növénykertben. (...) Az ELTE Konfuciusz Intézete ügyességi 

feladatokon, papírhajtogatáson, kalligráfia készítésén keresztül hozza el Kína kultúráját. 

https://babamama.info/fold-fesztival-a-fovarosi-allat-es-novenykertben 

 

Apa magazin - 2020.02.26. (12. oldal) 

Hogy érzik magukat a magyar tinik? Hát nem túl jól! 

Nemigen reggeliznek, kevés zöldséget és gyümölcsöt esznek, ráadásul többen érzik 

magukat túlsúlyosnak, mint négy évvel ezelőtt. Többek között ezek derültek ki az ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Karának felméréséből, melyben hatezer ötödikes, hetedikes, 

kilencedikes és tizenegyedikes diákot kérdeztek meg. A négyévente megismételt 

felmérésből az is kiderült, hogy a lányok egyre többet, a fiúk viszont egyre kevesebbet 

mozognak, cserébe legalább kevesebb édességet esznek, mint az előző felmérés idején. 

 

Napló - 2020.02.26. (6. oldal) 

Régészeti próbaásatás 

Megkezdődött a régészeti próbafeltárás a Fő tér nyugati térfala mögötti udvarokban. (...) 

A tervezői költségbecslés szerint 1–1,5 milliárd forintba kerül majd a beruházás, amelynek 

https://precedens.mandiner.hu/cikk/20200224_van_eredmenye_a_kuzdelemnek_de_csak_akkor_ha_egyutt_tudunk_fellepni_a_csehekkel_lengyelekkel_szlovakokkal_beszelgetes_vekas_lajossal
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https://8.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200224/szerdan-ket-veradas-lesz-keruletben-ket-egyetemen
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-02-24-i-adas/
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az előkészítése adott esetben több évig is eltarthat. A várhatóan két héten át tartó 

próbafeltárás során négy régész, több technikus és ásatási munkás dolgozik, akiket 

Mordovin Maxim régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem habilitált docense irányít. 

 

Vas Népe - 2020.02.26. (4. oldal) 

A bombázás 75. évfordulója  

Az önkormányzat, az ELTE Savaria Egyetemi Központ és a Szent Erzsébet Plébánia 

Szombathely bombázásának 75. évfordulóján kegyeleti megemlékezésre hívja a várost 

március 4-én, szerdán. 

 

Zalai Hírlap - 2020.02.26. (1,13. oldal) 

Mit csinál egy nemzetközi mesemondó? Bemutatjuk dr. Zalka Csenge Virágot. 

Csapatvezető-helyettesként az  informatikai diákolimpián  nyújtott áldozatkész és  

odaadó tanári munkája  elismeréseképpen, illetve  a tanulók felkészítésében  végzett 

magas színvonalú  teljesítményéért vehetett át  állami kitüntető oklevelet  Erdősné dr. 

Németh Ágnes.  (...) Az informatikai felkészítő szervezetek között volt az ELTE Informatikai 

Kara, valamint a Neumann Társaság. 

 

Szabadság - 2020.02.26. (16. oldal) 

Idegrendszert is terhel a számítógép előtt töltött hosszú idő 

A számítógép előtt töltött hosszú idő után szemszárazság, fejfájás és akár kimerültség is 

jelentkezhet. A televíziónézés, a számítógépes játékok, a csetelés és a közösségi média 

böngészése mind-mind igénybe veszi a szemet, az agyat és nyilvánvalóan a pszichét is. 

(...) Szabó Attila, az ELTE pszichológusa további veszélyekről is beszámolt, amelyek 

manapság egyre több embert érintenek. El kell különíteni, hogy az okostelefont munkára 

vagy kikapcsolódásra használják. „Kikapcsolódásnál ugyanis a mobil átveszi az internet 

szerepét.  

 

autopro.hu - 2020.02.26. 

Szombathelyen az autóipar a legfontosabb ágazat 

A duális képzés fejlesztése és a digitalizáció kihívásaira való felkészülés kiemelten fontos 

a szombathelyi városvezetésnek. (...) – Korábban az volt a lényeg, hogy elindítsa a város 

ezt a képzést Szombathelyen az ELTE Savaria Egyetemi Központban (SEK). Most már 

látszik, hogy milyen szempontok alapján kell újra gondolni a képzést.  

 

civilhirugynokseg.hu - 2020.02.26. 

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://civilhirugynokseg.hu/dobd-ki-szemetest-kihivas-2020/ 

 

kemma.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

Az ELTE kutatói rájöttek, hogy a férfiak hippokampuszának kapcsolatai szabályosabbak, 

jobb a területek együttműködése. Új kutatást publikáltak az ELTE kutatói az Alzheimer-

kórról, az egyetem szakemberei magyarázatot találtak arra, hogy miért gyakoribb az 

időskori betegség a nőknél – közölte a ELTE Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs 

Igazgatósága kedden. 

 

További megjelenés: 

 

- bama.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.kemma.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-2093865/ 

- vaol.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.bama.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-2301621/ 

- szoljon.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.vaol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-3809946/ 

- baon.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.szoljon.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-2218200/ 

- heol.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 
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https://www.heol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-2246361/ 

- nool.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.nool.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-3054198/ 

- zaol.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.zaol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-3907839/ 

- feol.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.feol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-3843453/ 

- duol.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.duol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-3474969/ 

- beol.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.beol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-2521095/ 

- sonline.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.sonline.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-2123913/ 

- teol.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.teol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-2214465/ 

- veol.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.veol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-3628047/ 

- szon.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.heol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-2246361/
https://www.heol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-2246361/
https://www.nool.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3054198/
https://www.nool.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3054198/
https://www.zaol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3907839/
https://www.zaol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3907839/
https://www.feol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3843453/
https://www.feol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3843453/
https://www.duol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3474969/
https://www.duol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3474969/
https://www.beol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-2521095/
https://www.beol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-2521095/
https://www.sonline.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-2123913/
https://www.sonline.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-2123913/
https://www.teol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-2214465/
https://www.teol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-2214465/
https://www.veol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3628047/
https://www.veol.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-3628047/


https://szon.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-3721308/ 

- kisalfold.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-

az-alzheimer-kor-a-noknel-6842406/ 

- boon.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://boon.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-4087854/ 

- ma.hu - 2020.02.25. 

Az ELTE kutatói magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór 

a nőknél 

http://www.ma.hu/eletmod.hu/341217/Az_ELTE_kutatoi_magyarazatot_talaltak_ar

ra_miert_gyakoribb_az_Alzheimerkor_a_noknel?place=srss 

- nepszava.hu - 2020.02.25. 

Magyar kutatók rájöttek, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://nepszava.hu/3068392_magyar-kutatok-rajottek-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel 

- haon.hu - 2020.02.25. 

Magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://haon.hu/eletstilus/magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-

alzheimer-kor-a-noknel-3870669/ 

- korkep.sk - 2020.02.25. 

Az ELTE kutatói magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór 

a nőknél 

https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/02/25/az-elte-kutatoi-

magyarazatot-talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel/ 

- egerhirek.hu - 2020.02.25. 

Megtalálták a magyarázatot arra, hogy miért gyakoribb a Alzheimer-kór a 

nőknél 

https://www.egerhirek.hu/2020/02/25/megtalaltak-a-magyarazatot-arra-hogy-

miert-gyakoribb-a-alzheimer-kor-a-noknel/egeszseg/makkai-zsanett 

- origo.hu - 2020.02.25. 

Itt a magyarázat arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://www.origo.hu/tudomany/20200225-az-elte-kutatoi-magyarazatot-

talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimerkor-a-noknel.html 
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- weborvos.hu - 2020.02.25. 

Ezért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://weborvos.hu/hirek/ezert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-257582 

- magyarnarancs.hu - 2020.02.25. 

Az ELTE kutatói rájöttek, hogy miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél 

https://magyarnarancs.hu/tudomany/az-elte-kutatoi-rajottek-hogy-miert-

gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel-127147 

- index.hu - 2020.02.25. 

Magyar kutatók jöttek rá, miért gyakoribb az Alzheimer a nőknél 

https://index.hu/techtud/egeszseg/2020/02/25/alzheimer_kor_neurodegenerativ_

betegseg_noknel_miert_gyakoribb_hippokampusz_elte/ 

- nlc.hu - 2020.02.25. 

Szabálytalan hippokampusz miatt gyakoribb a női Alzheimer-beteg 

https://nlc.hu/egeszseg/20200225/agykutatas-alhzeimer-kor-nok/ 

- demokrata.hu - 2020.02.25. 

Az ELTE kutatói találták meg a magyarázatot 

https://demokrata.hu/tudomany/az-elte-kutatoi-talaltak-meg-a-magyarazatot-

209159/ 

- kozszolgalat.hu - 2020.02.25. 

Az ELTE kutatói magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór 

a nőknél 

https://kozszolgalat.hu/az-elte-kutatoi-magyarazatot-talaltak-arra-miert-

gyakoribb-az-alzheimer-kor-noknel/ 

- medicalonline.hu - 2020.02.25. 

Miért gyakoribb az Alzheimer-kór a nőknél? 

http://medicalonline.hu/cikk/miert_gyakoribb_az_alzheimer_kor_a_noknel 

- Népszava - 2020.02.26. (16. oldal) 

Ezért gyakoribb a nők között az Alzheimer-beteg 

- nuus.hu - 2020.02.25. 

Az ELTE kutatói magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór 

a nőknél 

https://nuus.hu/eletmod/egeszseg/0225/alzheimer-kor-noknel/ 

- budaorsiinfo.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE kutatói magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór 

a nőknél 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/02/26/az-elte-kutatoi-magyarazatot-

talaltak-arra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-kor-a-noknel/ 
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- radio88.hu - 2020.02.26. 

Magyar kutatók jöttek rá, miért gyakoribb az Alzheimer a nőknél 

https://www.radio88.hu/magyar-kutatok-jottek-ra-miert-gyakoribb-az-alzheimer-

a-noknel/ 

- Magyar Nemzet - 2020.02.26. (16. oldal) 

Magyarázat az Alzheimer-kórra 

- civilhetes.net - 2020.02.27. 

Az ELTE kutatói magyarázatot találtak arra, miért gyakoribb az Alzheimer-kór 

a nőknél 

https://haon.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-3875883/ 

- newtechnology.hu - 2020.02.24. 

Két harmadik helyezést is szereztek a magyar diákok Innopolisban 

https://newtechnology.hu/ket-harmadik-helyezest-is-szereztek-a-magyar-diakok-

innopolisban/ 

 

mandiner.hu - 2020.02.25. 

Mi köti össze az európai alkotmányokat? – Fekete Balázs a Mandinernek 

Van vagy nincs összekötő kapocs az európai nemzetek alapdokumentumaiban? Az 

európai alkotmányok preambulumait vizsgálta meg és hasonlította össze Fekete Balázs. 

Az ELTE jogi karának docensével a preambulumok helyi hagyományokon, valamint a 

történelmi időbeliségen alapuló sajátosságairól beszélgettünk. Fekete Balázs az ELTE 

oktatója és a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa. 

https://mandiner.hu/cikk/20200225_mi_koti_ossze_az_europai_alkotmanyokat_fekete_bal

azs_a_mandinernek 

 

mandiner.hu - 2020.02.25. 

Mi, a rendszer ellenségei – Gulág-konferencia a NEB szervezésében 

A Nemzeti Emlékezet Bizottság konferenciasorozatot indított útjára, amelynek célja a 

magyar gulágok világának bemutatása. Gulyás Gergely a nyitórendezvényen arról 

értekezett, hogy a köztudatba jobban bele kell emelni történelmünk egyik legtragikusabb 

korszakának eseményeit. (...) Zinner Tibor, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 

Tanszék tanára beszédében Rákosi Mátyásról és az internálás témaköréből emelte ki a 

Szovjetunió érdekszférájába került Magyarország legfőbb társadalmi problémáit. 

https://mandiner.hu/cikk/20200225_mi_a_rendszer_ellensegei_neb_konferencia 
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pecsma.hu - 2020.02.25. 

Idősebbeket is megelőzve lett bronzérmes a pécsi fiú a Természettudományos 

Olimpián 

A versenyen, a magyar felkészítőben olyan diákok vehettek részt, akik biológiából, 

fizikából vagy kémiából (esetleg ezek közül több tárgyból is) országos döntőben jól 

szerepeltek. A felkészítés Budapesten volt, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló 

Gimnázium tanárai tartották. 

https://www.pecsma.hu/pecsma-junior/idosebbeket-is-megelozve-lett-bronzermes-a-

pecsi-fiu-a-termeszettudomanyos-olimpian/ 

 

Magyar Nemzet - 2020.02.27. (16. oldal) 

Whisky kötelei és labdái 

Whisky, a hatéves border collie szuka, sok másik fajtársához hasonlóan, családi kutyaként 

éli mindennapjait. A Nature lapcsaládhoz tartozó Scientific Reportsban mégis írtak róla, 

pontosabban arról a különleges képességéről, hogy magától csoportosít tárgyakat. 

Whisky imád játszani a játékaival és gazdáival. Azonban más kutyáktól eltérően ő meg is 

tanulja a játékai neveit. Gazdái szerint jelenleg körülbelül kilencven játéknak ismeri a nevét 

– amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszékének kutatói 

megismerték, már ötvenkilenc játéknál tartott. 

 

Kisalföld - 2020.02.27. (9. oldal) 

A nyelvtanulást népszerűsítik 

Origó Junior Partneriskola címet kapott a Csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Óvoda és Általános Iskola. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum vezetője, Antoni Györgyi és az 

intézmény igazgatója, Herman Antal nemrégiben aláírták az erről szóló megállapodást. 

 

beol.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

Az ELTE arra kéri a fertőzött területekről hazatérőket, hogy ne menjenek be az egyetemre 

és a Szegedi Egyetemen is igazolják a jogos távollétet. Körlevélben kéri az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) a koronavírussal fertőzött területekről hazatérő munkatársait, 

hallgatóit, hogy két hétig ne menjenek be az intézménybe. 

https://www.beol.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-es-a-

szegedi-tudomanyegyetem-2525520/ 

 

További megjelenés: 
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- duol.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-

es-a-szegedi-tudomanyegyetem-3477249/ 

- kemma.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-

elte-es-a-szegedi-tudomanyegyetem-2097114/ 

- bama.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-

elte-es-a-szegedi-tudomanyegyetem-2304744/ 

- veol.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-

es-a-szegedi-tudomanyegyetem-3630954/ 

- baon.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-

es-a-szegedi-tudomanyegyetem-2502615/ 

- szon.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://szon.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-es-a-

szegedi-tudomanyegyetem-3725535/ 

- boon.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://boon.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-es-a-

szegedi-tudomanyegyetem-4091178/ 

- teol.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.teol.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-

es-a-szegedi-tudomanyegyetem-2218251/ 

- szoljon.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-

elte-es-a-szegedi-tudomanyegyetem-2221551/ 
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- zaol.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-

es-a-szegedi-tudomanyegyetem-3912087/ 

- heol.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-

es-a-szegedi-tudomanyegyetem-2249946/ 

- sonline.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-

elte-es-a-szegedi-tudomanyegyetem-2127531/ 

- vaol.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-

es-a-szegedi-tudomanyegyetem-3813744/ 

- feol.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-

es-a-szegedi-tudomanyegyetem-3846849/ 

- kisalfold.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-

elte-es-a-szegedi-tudomanyegyetem-6847002/ 

- haon.hu - 2020.02.26. 

Megelőző intézkedéseket vezetett be az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 

https://haon.hu/orszag-vilag/megelozo-intezkedeseket-vezetett-be-az-elte-es-a-

szegedi-tudomanyegyetem-3874518/ 

- origo.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE arra kéri a fertőzött területekről hazatérőket, hogy ne menjenek be 

az egyetemre 

https://www.origo.hu/itthon/20200226-az-elte-arra-keri-a-fertozott-teruletekrol-

hazateroket-hogy-ne-menjenek-be-az-egyetemre.html 

- ma.hu - 2020.02.26. 

Koronavírus - Az ELTE arra kéri a fertőzött területekről hazatérőket, hogy ne 

menjenek be az egyetemre 
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http://www.ma.hu/belfold/341266/Koronavirus__Az_ELTE_arra_keri_a_fertozott_ter

uletekrol_hazateroket_hogy_ne_menjenek_be_az_egyetemre?place=srss 

- blikk.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE arra kéri a koronavírussal fertőzött területekről hazatérőket, hogy ne 

menjenek be az egyetemre 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/koronavirus-elte-ne-menjenek-be-az-

egyetemre-a-fertozott-teruletekrol-hazaterok/t1g7jw3 

- hirklikk.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE kérése: aki fertőzött területen járt, ne menjen be az egyetemre 

https://hirklikk.hu/kozelet/az-elte-kerese-aki-fertozott-teruleten-jart-ne-menjen-

be-az-egyetemre/360540/ 

- vaol.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE arra kéri a fertőzött területekről hazatérőket, hogy ne menjenek be 

az egyetemre 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-arra-keri-a-fertozott-

teruletekrol-hazateroket-hogy-ne-menjenek-be-az-egyetemre-3813078/ 

- hirado.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE kéri a vírusfertőzött területekről hazatérőket, hogy ne menjenek be 

az egyetemre 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/02/26/az-elte-keri-a-fertozott-

teruletekrol-hazateroket-hogy-ne-menjenek-be-az-egyetemre 

- napi.hu - 2020.02.26. 

Koronavírus: távolmaradásra kéri diákjait az ELTE 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/koronavirus_tavolmaradasra_keri_diakjait_

az_elte.701022.html 

- atv.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE körlevélben kéri a fertőzött területekről hazatérőket, hogy ne 

menjenek be az egyetemre  

http://www.atv.hu/belfold/20200226-az-elte-korlevelben-keri-a-fertozott-

teruletekrol-hazateroket-hogy-ne-menjenek-be-az-egyetemre 

- magyarnarancs.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE arra kéri az Észak-Olaszországból hazatérőket, ne menjenek be az 

egyetemre 

https://magyarnarancs.hu/lokal/az-elte-arra-keri-az-eszak-olaszorszagbol-

hazateroket-ne-menjenek-be-az-egyetemre-127216 
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- napiujsag.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE arra kéri a koronavírussal fertőzött területekről hazatérőket, hogy ne 

menjenek be az egyetemre 

https://www.napiujsag.hu/2020/02/az-elte-arra-keri-koronavirussal.html 

- eduline.hu - 2020.02.26. 

Koronavírus: két egyetem is körlevelet küldött a hallgatóknak 

http://eduline.hu/campus_life/20200226_Ujabb_korlevelekben_figyelmeztetik_az_

egyetemistakat_a_koronavirussal_kapcsolatban 

- propeller.hu - 2020.02.26. 

Koronavírus: Körlevélben kéri az ELTE a fertőzött területekről hazatérőket, 

hogy ne menjenek be az egyetemre 

http://propeller.hu/itthon/3507219-koronavirus-korlevelben-keri-elte-fertozott-

teruletekrol-hazateroket-hogy 

- 24.hu - 2020.02.26. 

Koronavírus: az ELTE azt kéri, hogy aki fertőzött területen járt, az ne menjen 

be az egyetemre  

https://24.hu/belfold/2020/02/26/elte-koronavirus-korlevel/ 

- index.hu - 2020.02.26. 

Körlevélben kéri az ELTE, hogy két hétig ne menjen be, aki a fertőzés 

gócpontjainál járt  

https://index.hu/belfold/2020/02/26/elte_korlevel_koronaviris/ 

- 168ora.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE azt kéri, hogy aki a fertőzés gócpontjainál járt, két hétig ne menjen 

be az egyetemre 

https://168ora.hu/itthon/elte-koronavirus-fertozes-korlevel-182253 

- Vas Népe - 2020.02.26. (3. oldal) 

ELTE: két hét igazolt távollét 

- blikk.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE körlevélben figyelmeztette a hallgatókat: maradjanak otthon, ha a 

koronavírus gócpontjában, Olaszországban jártak 

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

hallgatokat-maradjanak-otthon-koronavirus/b41gp78 

- napiujsag.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE körlevélben figyelmeztette a hallgatókat: maradjanak otthon, ha a 

koronavírus gócpontjában, Olaszországban jártak 

https://www.napiujsag.hu/2020/02/az-elte-korlevelben-figyelmeztette.html 
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- magyarnemzet.hu - 2020.02.26. 

Körlevélben fogalmazott meg kérést munkatársai, hallgatói felé az ELTE 

https://magyarnemzet.hu/belfold/korlevelben-fogalmazott-meg-kerest-

munkatarsai-hallgatoi-fele-az-elte-7823327/ 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.02.26. 

Körlevélben kéri az ELTE, hogy két hétig ne menjen az egyetemre, aki a 

fertőzési gócpontokban járt 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/korlevelben-keri-az-elte-hogy-ket-hetig-

ne-menjen-az-egyetemre-aki-a-fertozesi-gocpontokban-jart/ 

- flagmagazin.hu - 2020.02.26. 

Körlevélben fogalmazott meg kérést munkatársai, hallgatói felé az ELTE 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/korlevelben-fogalmazott-meg-kerest-

munkatarsai-hallgatoi-fele-az-elte 

- hvg.hu - 2020.02.26. 

A fertőzési gócpontokból érkezőket önkéntes távolmaradásra szólította fel az 

ELTE 

https://hvg.hu/elet/20200226_Onkentes_tavolmaradasra_szolitott_fel_az_ELTE 

- lokal.hu - 2020.02.26. 

Koronavírus: Erre kéri az ELTE a fertőzött területekről hazatérő diákjait 

https://www.lokal.hu/2020-02-koronavirus-erre-keri-az-elte-a-fertozott-

teruletekrol-hazatero-diakjait/ 

- nlc.hu - 2020.02.26. 

Az ELTE távolmaradásra kéri a koronavírus gócpontjaiból érkezőket 

https://nlc.hu/ezvan/20200226/elte-koronavirus-olaszorszag-gocpont-

tavolmaradas-hianyzas/ 

- hírTV Híradó - 2020.02.26. 

Az ELTE is korlátozná az Olaszországban járt hallgatók és tanárok bejárását 

https://hirtv.hu/video/233012 

- Retro Rádió - Hírek 12:00 - 2020.02.27.  

Több oktatási létesítmény intézkedéseket vezetett be a koronavírus miatt 

- hungarytoday.hu - 2020.02.27.  

Universities Advise Teachers, Students Returning from Coronavirus Zones to 

Stay Home 

https://hungarytoday.hu/universities-advise-teachers-students-returning-from-

coronavirus-zones-to-stay-home/ 
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elteonline.hu - 2020.02.26.  

Az anyanyelv napján az anyanyelvünkről – Konferencia a BTK-n 

A nagy múltú Édes Anyanyelvünk és a most indult Magyaróra folyóiratokról és azokon 

keresztül a klasszikus művek oktatásáról tartottak konferenciát az ELTE BTK-n. A tartalmas 

beszélgetésről tudósítunk. Február 21-e minden évben az anyanyelv nemzetközi napja. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/26/az-anyanyelv-napjan-az-anyanyelvunkrol-

konferencia-a-btk-n/ 

 

zaol.hu - 2020.02.26. 

Állami kitüntető oklevelet kapott Erdősné dr. Németh Ágnes 

A tanulók diákolimpia előtti „tréningjeiért” egy speciális szakmai stáb felel – fogalmazott 

Erdősné dr. Németh Ágnes. – Az informatikai felkészítő szervezetek között volt az ELTE 

Informatikai Kara, valamint a Neumann Társaság. Csapatvezető-helyettesként többek 

között a döntési folyamatokban vettünk részt a diákolimpia rendezőivel. Ezenkívül 

mindennap megbeszéléseket tartottunk, majd közvetlenül a verseny előtti estén 

lefordítottuk a feladatokat magyar nyelvre. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/allami-kitunteto-oklevelet-kapott-erdosne-

dr-nemeth-agnes-3908739/ 

 

novekedes.hu - 2020.02.28. 

A jó minőségű maszk igenis segít a koronavírus ellen is 

A koronavírus járvány érthető módon új és új kérdéseket gerjeszt a lakosságban az egyre 

áradó, sokszor egymásnak ellentmondó, vagy nehezen értelmezhető hírek kapcsán a 

járvány nyárra kifulladhat, mert a vírus kevésbé „kedveli” a meleget. (…) Müller Viktor 

vírusterjedést is kutató elméleti biológus az ELTE Biológiai Intézetének munkatársa szerint 

is van remény arra , hogy a nyári időszakban lassabb lesz a vírus terjedése , és esetleg 

enyhébbek a tünetek. 

https://novekedes.hu/elemzesek/a-jo-minosegu-maszk-igenis-segit-a-koronavirus-

ellen-is 

 

beol.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

Az Oroszország high-tech egyetemi városában, Innopolisban zajlott nemzetközi 

informatikai diákolimpiáról két diák is egy-egy harmadik helyezéssel tért haza. (...) Idén 

június 29. és július 5. között az ELTE Informatikai Karával együttműködve, az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium, valamint a Tungsram támogatásával Nagykanizsán fogja 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/02/26/az-anyanyelv-napjan-az-anyanyelvunkrol-konferencia-a-btk-n/
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megrendezni a Közép-Európai Infomatikai Diákolimpiát (CEOI), 2023-ban pedig a 

Nemzetközi Informatikai Diákolimpia (IOI) szervezésében tölt be kulcsszerepet. 

 

További megjelenés: 

 

- feol.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.feol.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-3848580/ 

- bama.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.bama.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-2306499/ 

- baon.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.baon.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-2504343/ 

- veol.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.veol.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-3632292/ 

- boon.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://boon.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-4092720/ 

- heol.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.heol.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-2251371/ 

- vaol.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.vaol.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-3815325/ 

- kemma.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.kemma.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-2099307/ 
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- teol.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.teol.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-2220516/ 

- duol.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.duol.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-3478359/ 

- zaol.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.zaol.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-3913926/ 

- sonline.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.sonline.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-2129346/ 

- szoljon.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://www.szoljon.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-2223216/ 

- szon.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://szon.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-3726846/ 

- haon.hu - 2020.02.27. 

Dobogós helyezést szereztek magyar diákok Innopolisban 

https://haon.hu/digitalia/dobogos-helyezest-szereztek-magyar-diakok-

innopolisban-3875883/ 

 

elteonline.hu - 2020.02.27. 

Kétéves lett a Savaria-rovat – Ünnepi összejövetelt tartottunk 

Február 17-én kétéves lett az ELTE Online Savaria-rovata, melyet a tagok ünnepi 

összejövetellel tettek emlékezetessé. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/02/27/keteves-lett-a-savaria-rovat-unnepi-

osszejovetelt-tartottunk 
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hvg.hu - 2020.02.27. 

Világversenyen szereztek dobogós helyet az ELTE joghallgatói 

Az eddigi eredményeket felülmúlva harmadik helyen végeztek az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem joghallgatói a Párizsban megrendezett Nemzetközi Kereskedelmi 

Mediációs Versenyen – közölték csütörtökön.  

https://hvg.hu/elet/20200227_vilagverseny_joghallgato_elte_parizs 

 

További megjelenés: 

 

- ma.hu - 2020.02.27. 

Az ELTE joghallgatói újabb világversenyen szereztek dobogós helyet 

http://www.ma.hu/belfold/341307/Az_ELTE_joghallgatoi_ujabb_vilagversenyen_sz

ereztek_dobogos_helyet?place=srss 

- ma7.sk - 2020.02.27. 

Az ELTE joghallgatói újabb világversenyen szereztek dobogós helyet 

https://ma7.sk/hethatar/az-elte-joghallgatoi-ujabb-vilagversenyen-szereztek-

dobogos-helyet 

- civilhetes.net - 2020.02.27. 

Az ELTE joghallgatói újabb világversenyen szereztek dobogós helyet 

https://www.civilhetes.net/az-elte-joghallgatoi-ujabb-vilagversenyen-szereztek-

dobogos-helyet 

- eduline.hu -2020.02.27. 

Taroltak az ELTE-s hallgatók a világversenyen: harmadik helyen végeztek 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200227_Taroltak_az_ELTEs_hallgatok_a_vilagvers

enyen_harmadik_helyen_vegeztek 

 

napidoktor.hu - 2020.02.27.  

5 egyiptomi felfedezés, amit magyaroknak köszönhetünk 

Az ELTE Egyiptológiai Tanszékének vezetésével 1983 óta folyik magyar ásítás a thébai 

nekropoliszban. A munkálatok Kákosy László vezetésével indultak el II. Ramszesz 

hivatalnoka, Dzsehutimesz sírjában. Ő Ámon templomának vezetőjeként Egyiptom egyik 

leggazdagabb embere volt, pályafutása a magyar ásatások eredményeképp vált ismertté. 

(…) Az ELTE ásatásainak keretében egy korábban ismeretlen núbiai alkirály, Penré végső 

nyughelyét azonosították a thébai nekropoliszban Bács Tamás vezetésével. 

https://napidoktor.hu/kivul-belul/5-egyiptomi-felfedezes-amit-magyaroknak-

koszonhetunk/ 
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180 milliós befektetési kört zárt az Appercell biotech startup 

Újabb sikeres, 180 milliós befektetési kört tudhat maga mögött az Appercell nevű 

biotechnológiai startup, amelyben a Fastventures és a Futurmed vettek részt. Az alapítók 

célja, hogy az itthon kutatott és fejlesztett termékükkel nemzetközi piacra lépjenek. (...) Az 

Appercell hazai és külföldi együttműködésen is dolgozik, például az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem és a Melbourne-i Egyetem intézeteivel folytatnak közös kutatásokat. 

http://startupcafe.hu/cikkek/2019/11/27/180-millios-befektetesi-kort-zart-az-appercell-

biotech-startup 
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