
 

 

 

 

 

Békés Megyei Hírlap - 2020.03.09. (4. oldal) 

Új könyv jelent meg Orlai Petrics Somáról 

Bemutatták az Orlai Petrics Soma (1822–1880) című művészettörténeti tanulmánykötetet 

szombaton a mezőberényi városháza dísztermében. (...) Mint megtudtuk, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Művészettörténeti Tanszékének hallgatói a 2010-2011-es 

tanévben, negyedszázaddal az Orlai Petrics Soma monográfia megszületését követően új 

kutatásokat végeztek a 19. századi festő életműve körül. 

 

További megjelenés: 

 

- beol.hu - 2020.03.08. 

Bemutatták az Orlai Petrics Soma című kötetet Mezőberényben 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutattak-az-orlai-petrics-soma-

cimu-kotetet-mezoberenyben-2548572/ 

 

Dunaújvárosi Hírlap - 2020.03.09. (5. oldal) 

Kalandozás a Ploubuter Parkban Koronczival 

Tárlatvezetés az „A dolog, mely elfelejtett testet ölteni” című kiállításon a Kortárs 

termeiben (...) Erre kiváló lehetőség volt a szombati alkalom is, de lesz még egy, március 

28-án ismét tartanak egy tárlatvezetést, akkor Seregi Tamás egyetemi adjunktus, az ELTE 

BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet oktatója adja át a kiállításról gondolatait. 

 

További megjelenés: 

 

- duol.hu - 2020.03.09. 

Kalandozások a Ploubter Parkban Koronczival 

https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/kalandozasok-a-ploubter-parkban-

koronczival-3495423/ 

 

 

 

2020/11. hét  (március 9-15.) 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutattak-az-orlai-petrics-soma-cimu-kotetet-mezoberenyben-2548572/
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bemutattak-az-orlai-petrics-soma-cimu-kotetet-mezoberenyben-2548572/
https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/kalandozasok-a-ploubter-parkban-koronczival-3495423/
https://www.duol.hu/kultura/helyi-kultura/kalandozasok-a-ploubter-parkban-koronczival-3495423/


Nógrád Megyei Hírlap - 2020.03.09. (2. oldal) 

Okoseszközökkel könnyítik meg az autisták életvitelét 

A digitális autonómia projekt több mint 450 millió forint európai uniós pályázati forrásból, 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjának 

együttműködésével valósul meg. – A mobil applikáció segítséget nyújt az autista emberek 

számára az egyes tevékenységek megértéséhez, önálló kivitelezéséhez. 

 

medicalonline.hu - 2020.03.09. 

Kutatás a hevített dohánytermékek használatáról 

A hevített dohánytermékek fogyasztásával kapcsolatban zajlik kutatás az ELTE PPK 

Pszichológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem közös szervezésében. A vizsgálat azzal a 

céllal indult, hogy a hevített dohánytermékek használati szokásainak és az ezekkel 

kapcsolatos vélekedések és motivációk, valamint a használatuk során megélt 

tapasztalatok és élmények akadémiai szintű, hiteles felmérése történjen meg. 

http://medicalonline.hu/cikk/kutatas_a_hevitett_dohanytermekek_hasznalatarol 

 

További megjelenés: 

 

- portfolio.hu - 2020.03.10. 

Olyan kutatás készül, amilyenre még soha sem volt példa Magyarországon 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200310/olyan-kutatas-keszul-amilyenre-

meg-soha-sem-volt-pelda-magyarorszagon-418693 

- egeszsegkalauz.hu - 2020.03.10. 

Hevített dohányterméket használ? Töltse ki ön is ezt a tesztet! 

https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/leguti-betegsegek/hevitett-

dohanytermeket-hasznal-toltse-ki-on-is-ezt-a-tesztet/p4hdcpv 

- hvg.hu - 2020.03.10. 

Dohányzik? Fontos magyar kutatás indult, ha van 15 perce, ön is részt vehet 

benne 

https://hvg.hu/tudomany/20200310_dohanyzas_hevitett_dohanytermek_felmeres

_kutatas 

 

atv.hu - 2020.03.08. 

Több egyetemen is operatív törzs alakult – megszólalt a HÖOK elnöke 

Van már az ELTE-n, a SOTE-n és a Szent István egyetemen is operatív törzs – erről számolt 

be Murai László, a HÖOK elnöke az ATV Start című műsorában. 

http://medicalonline.hu/cikk/kutatas_a_hevitett_dohanytermekek_hasznalatarol
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http://www.atv.hu/belfold/20200306-tobb-egyetemen-is-operativ-torzs-alakult-

megszolalt-a-hook-elnoke 

 

azutazo.hu - 2020.03.08. 

Több mint turistaparadicsom: 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. (...) Az ELTE ásatásainak keretében egy korábban 

ismeretlen núbiai alkirály, Penré végső nyughelyét azonosították a thébai nekropoliszban 

Bács Tamás vezetésével. Egyiptom az Újbirodalom elején hódította meg Núbiát, és mivel 

erről az időszakról csak vázlatos képünk van, nagy jelentőségű egy új alkirály sírjának 

felfedezése. 

http://azutazo.hu/tobb-mint-turistaparadicsom-5-egyiptomi-felfedezes-amit-

magyaroknak-koszonhetunk/ 

 

bama.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat 

A kutyaagy hatékonyabban elemzi a hozzá beszélő személy kilétét, mint a hallott 

beszédhangokat: a kutyák hasonló agyterület segítségével ismerik fel, hogy ki beszél, mint 

az emberek, a kutyák esetében azonban a neurális aktivitásmintázat a beszélőelemzés 

során épp ellentétes az emberben ismerttel – fedezték fel az MTA-ELTE Lendület 

Neuroetológiai Kutatócsoport, a TKI és az ELTE Etológia Tanszék munkatársai. 

https://www.bama.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-2326596/ 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.vaol.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-3835950/ 

- szentendrehirado.hu - 2020.03.08. 

A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

http://www.atv.hu/belfold/20200306-tobb-egyetemen-is-operativ-torzs-alakult-megszolalt-a-hook-elnoke
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http://szentendrehirado.hu/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat 

- szon.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://szon.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-3752637/ 

- baon.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.baon.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-

beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-2528037/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-

beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-6873852/ 

- tatabanyahirado.hu - 2020.03.08. 

A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

http://tatabanyahirado.hu/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat 

- boon.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://boon.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-4114515/ 

- delmagyar.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.delmagyar.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-

beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-5252622 

- sonline.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.sonline.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-

beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-2153145/ 
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- veol.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.veol.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-3649125/ 

- teol.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.teol.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-2243658/ 

- jaszberenyhirado.hu - 2020.03.08. 

A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

http://jaszberenyhirado.hu/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat 

- kisalfold.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-

beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-6873852 

- heol.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.heol.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-2273616/ 

- feol.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.feol.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-3867699/ 

- kemma.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.kemma.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-

beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-2125353/ 
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- duol.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.duol.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-

beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-3494175/ 

- szoljon.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.szoljon.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-

beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat-2242206/ 

- zaol.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.zaol.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-3941337/ 

- beol.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://www.beol.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-2548887/ 

- budakeszihirado.hu - 2020.03.08. 

A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

http://budakeszihirado.hu/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat 

- behir.hu - 2020.03.08. 

A kutya agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat 

https://behir.hu/a-kutya-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-kiletet-mint-a-

beszedhangokat 

- kadarka.net - 2020.03.08. 

A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://kadarka.net/cikkek-kat/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat 

- haon.hu - 2020.03.08. 

Hatékonyabban elemzi a kutyák agya a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 
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https://haon.hu/egyperces/hatekonyabban-elemzi-a-kutyak-agya-a-beszelo-

kiletet-mint-a-beszedhangokat-3897168/ 

- Szabadság - 2020.03.07. (7. oldal) 

A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét 

- felfedezomagazin.hu - 2020.03.07. 

Különös dolog derült ki arról, hogyan értelmezik a kutyák az emberi beszédet 

http://felfedezomagazin.hu/kulonos-dolog-derult-ki-arrol-hogyan-ertelmezik-a-

kutyak-az-emberi-beszedet/ 

- hazesotthon.co.hu - 2020.03.07. 

A kutya agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat 

https://hazesotthon.co.hu/kertes/2020/03/07/a-kutya-agya-hatekonyabban-

elemzi-a-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat.html 

- mindenamieger.blogspot.com - 2020.03.07. 

A kutya agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat 

https://mindenamieger.blogspot.com/2020/03/a-kutya-agya-hatekonyabban-

elemzi.html 

- hirado.hu - 2020.03.07. 

A kutya agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a beszédhangokat  

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/orvostudomany/cikk/2020/03/04/a-kutya-

agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat 

- hvg.hu - 2020.03.07. 

Magyar kutatók kísérlete: mi történik a kutyában, amikor hozzászól valaki? 

https://hvg.hu/tudomany/20200307_kutyak_agya_beszedfelismeres_beszed 

- behir.hu - 2020.03.09.  

Magyar kutatók kísérlete: mi történik a kutyában, amikor hozzászól valaki? 

https://behir.hu/magyar-kutatok-kiserlete-mi-tortenik-a-kutyaban-amikor-

hozzaszol-valaki 

- hazipatika.com - 2020.03.10. 

A kutyák agya így működik 

https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/kutyaegeszseg/a_kutyak_a

gya_igy_mukodik/20200309150826 

- kanizsaujsag.hu - 2020.03.11. 

A kutyák agya hatékonyabban elemzi a beszélő kilétét, mint a 

beszédhangokat 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202003/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-

beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat 
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budaorsiinfo.hu - 2020.03.08. 

A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé 

A kutyák arcfeldolgozása nem olyan kifinomult, mint az emberé A kutyák arcfeldolgozása 

nem annyira kifinomult, mint az emberé – állapította meg az ELTE Etológia Tanszék 

kutatóinak legújabb vizsgálata. 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/03/08/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyan-

kifinomult-mint-az-embere/ 

 

További megjelenés: 

 

- Vasárnap Reggel - 2020.03.07. (5. oldal) 

Kutya nehezen felismert arcok 

- alon.hu - 2020.03.07.  

A kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé 

https://www.alon.hu/aktualis/2020/03/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-annyira-

kifinomult-mint-az-embere 

 

index.hu - 2020.03.08. 

Tatabányán rejtőzik Erwin Rommel sivatagi Opelja 

A tatabányai veteránautó-múzeumban nagyjából két tucat autó és harmadannyi 

motorkerékpár kapott helyet, ami töredéke Marczis Béla teljes gyűjteményének. A 

paleontológia iránt érdeklődő, karrierjét geológusként az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem őslénytani tanszékén kezdő Marczis Béla pár évig tudományos 

kutatóként dolgozott, majd a mikroszkópot nagyítóra cserélte: nyomozó lett, és 36 évig 

üldözte a fehérgalléros bűnözőket.  

https://index.hu/techtud/2020/03/08/mi_videkunk_komarom-

esztergom_tatabanya_marczis_bela_veteranauto_automuzeum/ 

 

kaposvarmost.hu - 2020.03.08. 

Sok a hasonlóság a gazdik és a kutyáik között 

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

tulajdonosaik személyiségét vizsgálta. Először a gazdákat kérdezték saját 

személyiségükről, majd a kutyájukéról. A vizsgálat mind Magyarországon, mind 

Ausztriában azt mutatta, hogy a gazdák és az ebek között rendkívül sok a hasonlóság 

érzelmi stabilitás és társaságkedvelés szempontjából. 

http://kaposvarmost.hu/hirek/bulvar/2020/03/08/sok-a-hasonlosag-a-gazdik-es-a-

kutyaik-kozott.html 
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kronikaonline.ro - 2020.03.08. 

Jövőt megalapozó campus Várad szívében – Pálfi József, a Partiumi Keresztény 

Egyetem rektora a talpra állásról, fejlesztésekről 

A doktori képzésről természetesen nem mondhat le egy egyetem, de ahhoz megfelelő 

számú habilitált docensre, professzorra van szükség. Bízom benne, hogy rövid időn belül 

ez is meglesz, addig pedig tárgyalásokat folytatunk más egyetemekkel, akikkel közös 

doktori iskolákat tudunk indítani. Van is egy doktori képzésről szóló együttműködésünk 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jovot-megalapozo-campus-varad-sziveben-n-

palfi-jozsef-a-partiumi-kereszteny-egyetem-rektora-a-talpra-allasrol-fejlesztesekrol 

 

mfor.hu - 2020.03.08. 

Pórul járhatnak az Erasmus-ra jelentkezett diákok? 

(...) Az eduline.hu korábban beszámolt arról, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

után a Pécsi Tudományegyetem is új óvintézkedéseket vezetett be hallgatói körében.  

https://mfor.hu/cikkek/makro/a-szent-istvan-egyetem-is-lepett.html 

 

További megjelenés: 

 

- privatbankar.hu - 2020.03.08. 

A koronavírus miatt az Erasmus-utaknak is annyi? 

https://privatbankar.hu/makro/a-koronavirus-miatt-az-erasmus-utaknak-is-annyi-

331319 

 

nyugat.hu - 2020.03.08. 

Bemutatjuk az Év arca következő jelentkezőjét, Korán Dórát 

Jelenleg az ELTE Savaria Egyetemi Központ szlavisztika szakos hallgatója, mellette pedig 

dolgozik is. „Hobbinak mondanám, ami kapcsolódik a versenyhez is, hogy nemrég 

kezdtem el sminkeléssel foglalkozni, főleg fantázia sminkeket készítek. Az egyik feltöltött 

képem is olyan” – mesélte. 

https://www.nyugat.hu/cikk/ev_arca_2020_koran_dora 

 

szeged.hu - 2020.03.08. 

Négy kiemelkedő szegedi vehette át a Szegedért Alapítvány díjait 

Szegedért Alapítvány fődíját idén a 103 éves Kovács Béla franciatanár kapta, aki 1917. 

április 18-án született Tolcsván. (…) Oktatómunkáját a közoktatásban a Székkutasi 
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Általános Iskolában, majd Szatymazon folytathatta 1954 és 1962 között. Közben elvégezte 

az ELTE magyar szakát, 1958-ban diplomázott. 

https://szeged.hu/hirek/33413/negy-kiemelkedo-szegedi-vehette-at-a-szegedert-

alapitvany-dijait 

 

szinhaz.org - 2020.03.08. 

Ismét jön a SZÍN-TÁR Kecskeméten 

Március utolsó hetében ismét SZÍN-TÁR fesztiválra várja a színészetet és színházat tanuló 

fiatalokat a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. (…) Diplomafilmjeikkel 

jelentkeznek az ELTE Filmtudomány Tanszék hallgatói.  

https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-videk/2020/03/08/ismet-jon-a-szin-tar-

kecskemeten/ 

 

További megjelenés: 

 

- bacsmegye.hu - 2020.03.10.  

Kiváló színésznövendékek érkeznek Kecskemétre 

https://bacsmegye.hu/kultura/2020/03/kivalo-szinesznovendekek-erkeznek-

kecskemetre 

 

Kossuth Rádió - Gondolat-jel - 2020.03.08. 

Modern, diplomás nő a Horthy-korban címmel jelent meg Papp Barbara és Sipos 

Balázs könyve 

Megszólalók: Sipos Balázs docens, ELTE és Papp Barbara tudományos munkatárs, ELTE 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-08_11-07-

00&enddate=2020-03-08_12-04-00&ch=mr1 

 

Magyar Nemzet - 2020.03.07. (4. oldal) 

Jól szerepeltek egyetemeink a nemzetközi ranglistákon 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem több tudományterületen is jó eredményt ért el, az élet- és orvostudományok 

területén a Semmelweis Egyetem szerepelt a legjobban, amely a szűkebb képzésterületi 

lista 51–100. helyén zárt - sorolta. 

 

További megjelenés: 
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- magyarnemzet.hu - 2020.03.07. 

Versenyképes a felsőoktatás 

https://magyarnemzet.hu/belfold/versenykepes-a-felsooktatas-7857809/ 

- flagmagazin.hu - 2020.03.07. 

Versenyképes a felsőoktatás 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/versenykepes-a-felsooktatas 

- kemma.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.kemma.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-2122035/ 

- heol.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.heol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-2271240/ 

- nool.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.nool.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-3072483/ 

- duol.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.duol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-3492888/ 

- szoljon.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.szoljon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-2240724/ 

- szon.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://szon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-

diplomak-3750348/ 

- boon.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://boon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-

diplomak-4112583/ 

- sonline.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://magyarnemzet.hu/belfold/versenykepes-a-felsooktatas-7857809/
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/versenykepes-a-felsooktatas
https://www.kemma.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-2122035/
https://www.kemma.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-2122035/
https://www.heol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-2271240/
https://www.heol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-2271240/
https://www.nool.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-3072483/
https://www.nool.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-3072483/
https://www.duol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-3492888/
https://www.duol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-3492888/
https://www.szoljon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-2240724/
https://www.szoljon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-2240724/
https://szon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-3750348/
https://szon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-3750348/
https://boon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-4112583/
https://boon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-4112583/


https://www.sonline.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-2149080/ 

- bama.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.bama.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-2324583/ 

- beol.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.beol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-2546253/ 

- veol.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.veol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-3647511/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.kisalfold.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-6871992/ 

- zaol.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.zaol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-3937785/ 

- vaol.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.vaol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-3834129/ 

- feol.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.feol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-3865878/ 

- teol.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.teol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-2240628/ 

- baon.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.sonline.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-diplomak-2149080/
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https://www.baon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-2525055/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.kisalfold.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-

magyar-diplomak-6871992 

- delmagyar.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://www.delmagyar.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-

a-magyar-diplomak-5250099/ 

- pecsma.hu - 2020.03.06. 

Versenyképes diplomát adnak a magyar egyetemek 

https://www.pecsma.hu/pecsma-junior/versenykepes-diplomat-adnak-a-magyar-

egyetemek/ 

- hrportal.hu - 2020.03.06. 

Bódis: a magyar egyetemek az elmúlt tíz évben egyre versenyképesebb 

diplomát adnak 

https://www.hrportal.hu/hr/bodis-a-magyar-egyetemek-az-elmult-tiz-evben-

egyre-versenykepesebb-diplomat-adnak-20200306.html 

- haon.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebbek a magyar diplomák 

https://haon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/egyre-versenykepesebbek-a-magyar-

diplomak-3894285/ 

- hirado.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebb diplomát adnak a magyar egyetemek 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/03/06/a-magyar-egyetemek-az-elmult-tiz-

evben-egyre-versenykepesebb-diplomat-adnak 

- profitline.hu - 2020.03.06. 

Egyre versenyképesebb diplomát adnak a hazai egyetemek 

http://profitline.hu/Egyre-versenykepesebb-diplomat-adnak-a-hazai-egyetemek-

404735 

- budakeszihirado.hu - 2020.03.06. 

A magyar egyetemek az elmúlt tíz évben egyre versenyképesebb diplomát 

adnak 

http://budakeszihirado.hu/a-magyar-egyetemek-az-elmult-tiz-evben-egyre-

versenykepesebb-diplomat-adnak 
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- dehir.hu - 2020.03.06. 

Bódis: a magyar egyetemek az elmúlt tíz évben egyre versenyképesebb 

diplomát adnak 

http://www.dehir.hu/belfold/bodis-a-magyar-egyetemek-az-elmult-tiz-evben-

egyre-versenykepesebb-diplomat-adnak/2020/03/06/ 

- kozszolgalat.hu - 2020.03.06. 

Bódis: a magyar egyetemek az elmúlt tíz évben egyre versenyképesebb 

diplomát adnak 

https://kozszolgalat.hu/bodis-magyar-egyetemek-az-elmult-tiz-evben-egyre-

versenykepesebb-diplomat-adnak/ 

- orientpress.hu - 2020.03.06. 

Egyre többet érnek a magyar egyetemi diplomák 

https://orientpress.hu/cikk/2020-03-06_egyre-tobbet-ernek-a-magyar-egyetemi-

diplomak 

- novekedes.hu - 2020.03.06. 

Felsősoktatási államtitkár: a magyar egyetemek egyre jobbak 

https://novekedes.hu/hirek/felsosoktatasi-allamtitkar-a-magyar-egyetemek-

egyre-jobbak 

- magyarnemzet.hu - 2020.03.06. 

Bódis József: A magyar egyetemek és a kutatóintézetek is egyre jobban 

teljesítenek 

https://magyarnemzet.hu/belfold/bodis-jozsef-a-magyar-egyetemek-es-a-

kutatointezetek-is-egyre-jobban-teljesitenek-7856489/ 

- weborvos.hu - 2020.03.09. 

Előkelő listán a hazai orvosképző egyetemek 

https://weborvos.hu/hirek/elokelo-listan-a-hazai-orvoskepzo-egyetemek-257844 

 

Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.03.07. (13. oldal) 

Beszélő kutyák? 

A kutyák orrtükre (a szőrtelen, nedves bőrfelület az orruk hegyén) érzékeli az infravörös 

sugárzást – fedezték fel az ELTE Etológia Tanszék és a svédországi Lund Egyetem kutatói. 

Mi következik ebből, és miért olyan gyakoriak a kutyával kapcsolatos tudományos 

eredmények? Esetleg azért, mert a szaklapoknak sem árt a kutyák jelentette 

„cukiságfaktor”? 

 

További megjelenés: 

 

http://www.dehir.hu/belfold/bodis-a-magyar-egyetemek-az-elmult-tiz-evben-egyre-versenykepesebb-diplomat-adnak/2020/03/06/
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https://magyarnemzet.hu/belfold/bodis-jozsef-a-magyar-egyetemek-es-a-kutatointezetek-is-egyre-jobban-teljesitenek-7856489/
https://weborvos.hu/hirek/elokelo-listan-a-hazai-orvoskepzo-egyetemek-257844


- magyarnemzet.hu - 2020.03.11. 

Beszélő kutyák? 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/beszelo-kutyak-7838510/ 

 

Népszava melléklet - 2020.03.07. (I,V. oldal) 

Hipnózis: tiltástól a terápiáig 

Bányai Éva alighanem bármiről beszélhetne, úgy lekötné a hallgatóságot, mintha 

hipnotizálták volna. A pszichológus professzor emeritustól ez sem állna távol: a hipnózist 

kutatja ötven éve. (…) Bányai Éva számára nem volt kérdés, kutatóvá kell válnia, hogy 

vizsgálhassa a hipnózist, ezért jelentkezett az ELTE pszichológia szakára, ahol kétszáz 

jelentkező közül negyedmagával kezdhette meg a tanulmányait 1961-ben. 

 

Somogyi Hírlap - 2020.03.07. (1,3. oldal) 

Ismerőseik a vírusok 

Minden, amit tudni lehet a vírusokról – ez is témája volt az idei Fodor József Országos 

Biológia Versenynek, amelyet pénteken rendeztek meg a középiskolások számára a 

Kaposvári Egyetemen. (...) Már hetekkel ezelőtt megkapták a témaköröket, így a 

felkészülés nem esett nehezükre, mondta az idén érettségiző Nagy Dávid, aki mosolyogva, 

láthatóan lazán készült a versenyre még az utolsó pillanatokban is. A tételeket már jó előre 

kidolgozták az osztálytársával, így biztosabbnak érezte a tudását. Tervei szerint az ELTE-

re jelentkezik majd biológia szakra, miután biológus szeretne lenni. 

 

Miskolci napló - 2020.03.07. (11. oldal) 

Hogyan szerepelj géniuszként az érettségin? 

Minden évben megjelenik az Emelt szintű érettségi sorozat Matematika, Magyar nyelv és 

irodalom, illetve Történelem kötetekkel (ez utóbbit például az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karának Felvételi Előkészítő Bizottsága állítja össze). 

 

alfahir.hu - 2020.03.07. 

Most akkor mennyi vendégmunkás dolgozik Magyarországon? 

Külföldi munkavállalók a magyar munkaerőpiacon címmel tart szakmai rendezvényt a 

Magyar Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya csütörtökön. (...) Langerné Rédei 

Mária, az MTA doktora, az ELTE egyetemi docense előadásában a trendeket mutatta be a 

hallgatóságnak. 

https://alfahir.hu/2020/03/07/vendegmunkas_magyar_kozgazdasagi_tarsasag_ksh_evosz

_vasas_szakszervezeti_szovetseg 

 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/beszelo-kutyak-7838510/
https://alfahir.hu/2020/03/07/vendegmunkas_magyar_kozgazdasagi_tarsasag_ksh_evosz_vasas_szakszervezeti_szovetseg
https://alfahir.hu/2020/03/07/vendegmunkas_magyar_kozgazdasagi_tarsasag_ksh_evosz_vasas_szakszervezeti_szovetseg


További megjelenés: 

 

- hellodelsomogy.hu - 2020.03.07. 

Most akkor mennyi vendégmunkás dolgozik Magyarországon? 

http://hellodelsomogy.hu/2020/03/07/most-akkor-mennyi-vendegmunkas-

dolgozik-magyarorszagon/ 

 

flagmagazin.hu - 2020.03.07. 

Kövér László: Újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

Száz évvel Trianon és harminc esztendővel a rendszerváltoztatás után arról kell 

beszélnünk, hogy nagy munkában vagyunk: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét. 

Mindenekelőtt a magyar-magyar kapcsolatokat, s aztán lépésről lépésre a többit is - 

jelentette ki az Országgyűlés elnöke csütörtökön Budapesten, a XI. Kárpát-medencei 

Egyetemek Kupájának ünnepélyes megnyitóján. (...) A megnyitón mások mellett Borhy 

László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és Koltay András, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem rektora is felszólalt. 

https://www.flagmagazin.hu/mondom-a-magamet/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-

karpat-medencet 

 

További megjelenés: 

 

- delmagyar.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-

karpat-medencet-5179173 

- szoljon.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-2238708/ 

- feol.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-3864051/ 

- baon.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-2522505/ 
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- zaol.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-3934908/ 

- heol.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-2268951/ 

- sonline.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-2146989/ 

- kemma.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-2119398/ 

- teol.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.teol.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-2238639/ 

- duol.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-3491259/ 

- veol.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-3645978/ 

- bama.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-2322612/ 

- beol.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.beol.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-2543961/ 
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- vaol.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-3832074/ 

- szon.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://szon.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-medencet-

3747777/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-6869313 

- orientpress.hu - 2020.03.06.  

Kövér: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://orientpress.hu/cikk/2020-03-06_kover-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet 

- hir6.hu - 2020.03.06.  

Kövér: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

http://hir6.hu/cikk/154383/kover_ujja_fogjuk_epiteni_a_karpatmedencet 

- boon.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://boon.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-4110015/ 

- demokrata.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://demokrata.hu/magyarorszag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-212801/ 

- blikk.hu - 2020.03.06.  

Kövér László víziója: „Újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét” 

https://www.blikk.hu/aktualis/politika/kover-laszlo-vizio-karpat-medence-

ujjaepites/b1lc8qj 

- civilhetes.net - 2020.03.06. 

Kövér: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://www.civilhetes.net/kover-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-medencet 

- haon.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 
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https://haon.hu/orszag-vilag/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-

medencet-3892050/ 

- ma7.sk - 2020.03.06.  

Kövér: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://ma7.sk/hethatar/kover-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-medencet 

- 444.hu - 2020.03.06.  

Kövér László: Újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://444.hu/2020/03/06/kover-laszlo-ujja-fogjuk-epiteni-a-karpat-medencet 

- alfahir.hu - 2020.03.06.  

Kövér: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 

https://alfahir.hu/2020/03/06/kover_laszlo_karpat_medence 

- pannonrtv.com - 2020.03.06.  

XI. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája Budapesten 

https://pannonrtv.com/rovatok/regio/xi-karpat-medencei-egyetemek-kupaja-

budapesten 

 

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.03.07. 

Félelem és rettegés karantén idején: brutális hatásai lehetnek az elszigeteltségnek 

Az ELTE Természettudományi Karának 25 tanárát, akik a Semmelweis Egyetemen is 

oktatnak, illetve minden oktatót és hallgatót, aki az elmúlt 14 napban Kínában, Dél-

Koreában, Iránban és Észak-Olaszországban járt, például az egyetem házi karanténba 

küldött. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/felelem-es-retteges-karanten-idejen-brutalis-

hatasai-lehetnek-az-elszigeteltsegnek/ 

 

vasarnap.hu - 2020.03.07. 

Csodálatos lehetett a középkori Magyarország! 

A középkort nem érthetjük meg a keresztény vallás nélkül. A kereszténység adta azt az 

erkölcsi alapot, amelyre az európai kultúra épült – nyilatkozta a Vasárnapnak adott 

interjújában Prokopp Mária művészettörténész. (...) A középkori Magyar Királyság nem 

csak egy fényes királyság volt, hanem egy olyan állam, mely ötszáz éven át tudta tartani 

helyét Európa vezető államai között. 

https://vasarnap.hu/2020/03/07/prokopp-maria-muveszettortenesz-kereszteny-

kozepkor/ 
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Pesti Hírlap - 2020.03.06. (2. oldal) 

A gigantikus nyereményhez nem jár boldogság 

Az óriási nyeremény viszont nem csak örömet, de nagy kihívást is jelenthet. „Az ember 

viselkedése, a világhoz, magához való hozzáállása nagyon nagy mértékben változhat egy 

hirtelen jött nyeremény hatására” – mondta Demetrovics Zsolt addiktológus, az ELTE 

professzora a Pesti Hírlapnak. 

 

eduline.hu - 2020.03.06.  

Újabb körlevélben hívja fel a figyelmet az ELTE a karantén fontosságára 

További szigorítást vezet be az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a koronavírus 

miatt, ismét körlevélben tájékoztatták a dolgozóikat, hallgatóikat. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200306_ELTE_korlevel 

 

További megjelenés: 

 

- Rádió1 - Hírek 6:30 - 2020.03.07. 

Kéthetes karanténra kötelezi az ELTE azokat a hallgatókat és oktatókat, akik 

az új koronavírus terjedésének helyén jártak az elmúlt 14 napban 

- 168ora.hu - 2020.03.06.  

Önkéntes karantént kér az ELTE a koronavírus miatt bizonyos hallgatóktól 

https://168ora.hu/itthon/onkentes-karantent-ker-az-elte-a-koronavirus-miatt-

bizonyos-hallgatoktol-182613 

- hvg.hu - 2020.03.06.  

Az ELTE 25 munkatársát küldték otthoni karanténba 

https://hvg.hu/elet/20200306_25_ELTEs_tanart_kuldtek_otthoni_karantenba 

- blikk.hu - 2020.03.06.  

A koronavírus miatt az ELTE huszonöt tanára került otthoni karanténba 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/koronavirus-25-elte-tanar-otthoni-

karanten-iskola-jarvany/bq8z350 

- flagmagazin.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE karantént rendelt el a fertőzött területen járt oktatókra és hallgatókra 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/az-elte-karantent-rendelt-el-a-fertozott-

teruleten-jart-oktatokra-es-hallgatokra 

- hungarytoday.hu - 2020.03.06. 

ELTE Orders Two-Week Quarantine for Students, Staff Who Travelled to Areas 

Hit by Coronavirus 
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https://hungarytoday.hu/elte-orders-two-week-quarantine-for-students-staff-

who-travelled-to-areas-hit-by-coronavirus/ 

- hvg.hu - 2020.03.06. 

Aznap vett részt szülinapi bulin a koronavírusos iráni diák, mikor már voltak 

panaszai 

https://hvg.hu/elet/20200306_Szulinapi_bulit_tartott_a_koronavirusos_irani_diak 

- index.hu - 2020.03.06.  

Kéthetes karanténra kötelezi az ELTE a fertőzött országból hazatérő diákokat 

és oktatókat 

https://index.hu/belfold/2020/03/06/elte_karanten_kinai_koronavirus_gyogyszerk

epzes_egyetem/ 

- kuruc.info - 2020.03.06. 

Kéthetes karanténra kötelez az ELTE 

https://kuruc.info/r/2/209136/ 

- alon.hu - 2020.03.06. 

Kéthetes karantén a fertőzött területen járt ELTE hallgatóknak 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/03/kethetes-karanten-a-fertozott-

teruleten-jart-elte-hallgatoknak 

- vasarnap.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE kéthetes karantént rendelt azokra az oktatókra és hallgatókra, akik 

fertőzött területen jártak 

https://vasarnap.hu/2020/03/06/az-elte-kethetes-karantent-rendelt-azokra-az-

oktatokra-es-hallgatokra-akik-fertozott-teruleten-jartak/ 

- hir.ma - 2020.03.06. 

Az ELTE kéthetes karantént rendelt azokra az oktatókra és hallgatókra, akik 

fertőzött területen jártak 

https://hir.ma/belfold/egeszsegugy-belfold/az-elte-kethetes-karantent-rendelt-

azokra-az-oktatokra-es-hallgatokra-akik-fertozott-teruleten-jartak/756292 

- ma.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE kéthetes karantént rendelt azokra az oktatókra és hallgatókra, akik 

fertőzött területen jártak 

http://www.ma.hu/belfold/341676/Koronavirus__Az_ELTE_kethetes_karantent_ren

delt_azokra_az_oktatokra_es_hallgatokra_akik_fertozott_teruleten_jartak?place=sr

ss 

- budapestkornyeke.hu - 2020.03.06. 

A koronavírus miatt az ELTE kéthetes karanténra kötelezi egyes oktatóit és 

hallgatóit 
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https://budapestkornyeke.hu/a-koronavirus-miatt-az-elte-kethetes-karantenra-

kotelezi-egyes-oktatoit-es-hallgatoit/ 

- magyarhang.org - 2020.03.06. 

Koronavírus: az ELTE kéthetes karantént rendelt azokra az oktatókra és 

hallgatókra, akik fertőzött területen jártak 

https://magyarhang.org/belfold/2020/03/06/koronavirus-az-elte-kethetes-

karantent-rendelt-azokra-az-oktatokra-es-hallgatokra-akik-fertozott-teruleten-

jartak/ 

- pestisracok.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE kéthetes karantént rendelt azokra az oktatókra és hallgatókra, akik 

fertőzött területen jártak 

https://pestisracok.hu/az-elte-kethetes-karantent-rendelt-azokra-az-oktatokra-

es-hallgatokra-akik-fertozott-teruleten-jartak 

- hirado.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE kéthetes karantént rendelt azokra az oktatókra és hallgatókra, akik 

fertőzött területen jártak 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/03/06/az-elte-kethetes-karantent-rendelt-

azokra-az-oktatokra-es-hallgatokra-akik-fertozott-teruleten-jartak 

- origo.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE kéthetes karantént rendelt azoknak, akik fertőzött területen jártak 

https://www.origo.hu/itthon/20200306-elte.html 

- magyarnemzet.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE karantént rendelt el a fertőzött területen járt oktatókra és hallgatókra 

https://magyarnemzet.hu/belfold/az-elte-karantent-rendelt-el-a-fertozott-

teruleten-jart-oktatokra-es-hallgatokra-7856528/ 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.03.06. 

Kéthetes karantént rendelt az ELTE azokra az oktatókra és hallgatókra, akik 

fertőzött területen jártak 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kethetes-karantent-rendelt-az-elte-

azokra-az-oktatokra-es-hallgatokra-akik-fertozott-teruleten-jartak/ 

- 24.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE karantént rendelt el a fertőzött területen járt hallgatóknak és 

oktatóknak 

https://24.hu/belfold/2020/03/06/koronavirus-elte-karanten/ 

- borsonline.hu – 2020.03.06. 

Karanténba küldi egyes oktatóit és hallgatóit az ELTE 
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http://www.borsonline.hu/aktualis/karantenba-kuldi-egyes-oktatoit-es-hallgatoit-

az-elte/193977 

- bumm.sk - 2020.03.06. 

Koronavírus - Otthoni karanténba küldték az ELTE 25 oktatóját 

https://www.bumm.sk/percrol-percre/2020/03/06/koronavirus-otthoni-

karantenba-kuldtek-az-elte-25-oktatojat 

- atv.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE önkéntes karanténra kötelezi a hallgatóit 

http://www.atv.hu/belfold/20200306-az-elte-onkentes-karantenra-kotelezi-a-

hallgatoit 

- gondola.hu - 2020.03.06. 

Koronavírus - Az ELTE kéthetes karantént rendelt el oktatókra és hallgatókra 

https://gondola.hu/hirek/251691-Koronavirus_-

_Az_ELTE_kethetes_karantent_rendelt_el_oktatokra_es.html 

- vg.hu - 2020.03.06. 

Kéthetes karantént vezettek be az ELTE-n 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/kethetes-karantent-vezettek-be-az-elte-n-

2093388/ 

- aktualis.blogstar.hu - 2020.03.06. 

Koronavírus: két hetes karantén rendelt el az ELTE a fertőzött területen 

járóknak 

https://aktualis.blogstar.hu/2020/03/06/koronavirus-ket-hetes-karanten-rendelt-

el-az-elte-a-fertozott-teruleten-jaroknak/91371/ 

- alfahir.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE-n is voltak óráik az iráni fertőzötteknek 

https://alfahir.hu/2020/03/06/elte_koronavirus_eotvos_lorand_tudomanyegyetem 

- lokal.hu - 2020.03.06. 

Karantént rendelt el a fertőzött területeken járt oktatókra és diákokra az ELTE 

https://www.lokal.hu/2020-03-karantent-rendelt-el-a-fertozott-teruleteken-jart-

oktatokra-es-diakokra-az-elte/ 

- merce.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE-n is voltak óráik a koronavírusos hallgatóknak, korlátozásokat 

rendeltek el 

https://merce.hu/2020/03/06/az-elte-n-is-voltak-oraik-a-koronavirusos-

hallgatoknak-korlatozasokat-rendeltek-el/ 

- nlc.hu - 2020.03.06. 

Kényszerpihenőre küldi idős professzorait az ELTE a koronavírus miatt 
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https://nlc.hu/ezvan/20200306/koronavirus-egyetem-elte-professzorok/ 

- atv - START - 2020.03.06. 

Online lapszemle - Az ELTE kényszerpihenőre küldi idős professzorait a vírus 

miatt 

- hírTV - Híradó 12:00 - 2020.03.06. 

Otthoni karanténba küldték az ELTE Természettudományi Karának 25 tanárát 

https://hirtv.hu/video/233376 

- hírTV - Híradó 15:00 - 2020.03.06. 

Otthoni karanténba küldték az ELTE Természettudományi Karának 25 tanárát 

https://hirtv.hu/video/233387 

- hírTV - Híradó 17:00 - 2020.03.06. 

Otthoni karanténba küldték az ELTE Természettudományi Karának 25 tanárát 

https://hirtv.hu/video/233394 

- atv - Déli Híradó - 2020.03.06. 

Az ELTE 25 tanárát küldték otthoni karanténba, tudta meg a hvg.hu 

http://www.atv.hu/videok/video-20200306-deli-hirado-2020-03-06 

- Retro Rádió - Hírek 19:00 - 2020.03.06. 

Kéthetes karanténra kötelezi az ELTE azokat a hallgatókat és oktatókat, akik 

az új koronavírus terjedésének helyén jártak az elmúlt 14 napban 

- Petőfi Rádió Hírek 19:00 - 2020.03.06. 

Kéthetes karantént rendelt el az ELTE azoknak az oktatóknak és hallgatóknak, 

akik koronavírussal fertőzött területen jártak az elmúlt 14 napban  

- Jazzy Rádió – Déli Híradó - 2020.03.06. 

Az ELTE önkéntes karanténra kötelezi egyes hallgatóit, oktatóit, munkatársait 

 

eduline.hu - 2020.03.06. 

Könyvajánló (nem csak) egyetemistáknak: top 10 olvasnivaló egyenesen a 

könyvtárból 

Az ELTE Egyetemi Könyvtára közzétette a tavalyi évben legtöbbször kikölcsönzött könyvek 

listáját, ha szépirodalmat szeretnétek olvasni, a következők közül biztosan találtok 

megfelelőt. Klasszikustól kortárs regényig sokféle típusú könyv szerepel a listában. 

http://eduline.hu/campus_life/20200306_konyvajanlo_toplista 
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elteonline.hu - 2020.03.06. 

Innovatív Hallgatói Ötletpályázat 2020 

Ha vannak ötleteid, de a megvalósításhoz anyagi, valamint szakmai támogatásra lenne 

szükség, akkor itt a lehetőség! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Innovációs Központja 

pályázatot hirdet műszaki vagy human területről származó projekt ötlet megvalósítására. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/06/innovativ-hallgatoi-otletpalyazat-2020/ 

 

elteonline.hu - 2020.03.06. 

Megért(het)ő nyelvészet: új programsorozat a BTK-n 

Hétfőn, március 9-én indul útjára az ELTE Funkcionális nyelvészeti diákműhelyének új 

rendezvénysorozata, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy interaktív módon avassa be a 

résztvevőket a nyelvészet rejtelmeibe. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/06/megertheto-nyelveszet-uj-programsorozat-

a-btk-n 

 

index.hu - 2020.03.06. 

Az ELTE gyakorlóiskolában is bevezetik az óvintézkedéseket 

Beszámoltunk róla, hogy kéthetes otthoni karanténra kötelezi az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az új koronavírus 

terjedésének helyén jártak az elmúlt 14 napban, vagy olyan emberekkel voltak 

kapcsolatban, akik a vírus által érintett területen tartózkodtak 

https://index.hu/belfold/2020/03/06/az_elte_gyakorloiskolaban_is_bevezetik_az_ovintezk

edeseket/ 

 

magyarkurir.hu - 2020.03.06. 

„A háború lassan mutatja meg igazi arcát” – Szombathely 75 évvel ezelőtti 

bombázására emlékeztek 

Ezután a résztvevők átvonultak az ELTE Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi téri 

épületéhez, ahol beszédet mondott Nemény András polgármester. Az épület falán lévő 

emléktáblánál koszorút helyeztek el és gyertyákat gyújtottak a megjelentek. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-haboru-lassan-mutatja-meg-igazi-arcat-emlekezes-

szombathely-gyasznapjan 

 

szeged.hu - 2020.03.06. 

Kovács Árpád: A koronavírus hatásait mindenképpen érezni fogja a gazdaság 

Visszatérhet-e a válság? címmel tartott előadást Kovács Árpád Szegeden, a Móra Ferenc 

Kollégiumban. (...) Jelenleg a Költségvetési Tanács Elnöke. Kutatási területe az állami 
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beruházások ellenőrzése, az állami ellenőrzés rendszere. Az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Kar Közgazdaságtani és statisztikai tanszékének egyetemi docense, a Szegedi 

Tudományegyetem egyetemi tanára. 

https://szeged.hu/hirek/33384/kovacs-arpad-a-koronavirus-hatasait-mindenkeppen-

erezni-fogja-a-gazdasag 

 

szombat.org - 2020.03.06. 

Mokány zsidók és társaik 

Kutatói konferencia a zsidóság és a polgárosodás magyarországi történetéről Kőszegen. 

(...) Katona Attila, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Történelem Tanszékének docense a 

szombathelyi zsidóság dualizmus kori integrációjának kérdéseiről szólva kiemelte: a 

homogén római katolikus közegben a zsidó volt az első betelepülő vallásfelekezet 1840-

ben – ekkor csaknem háromszáz zsidó család költözött a városba, az 1939 után kötelező 

származásnyilatkozatok alapján többségében „oberlandiak” –, az evangélikusok és a 

reformátusok is csak később követték őket. 

https://www.szombat.org/tortenelem/mokany-zsidok-es-tarsaik 

 

Vas Népe - 2020.03.10. (1,3. oldal) 

Elővigyázatosságból fertőtlenítették 

Elővigyázatosságból hétfőn fertőtlenítették az ELTE Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi 

téri D épületét, miután az egyetem vezetése a sajtóból értesült arról, hogy a koronavírus-

fertőzés gyanújával vasárnap a Szent László Kórházba szállított nő az épület második 

emeletén található nevelési tanácsadóban dolgozott. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnarancs.hu - 2020.03.09. 

Koronavírus: lezárták a Savaria Egyetemi Központ egyik épületét, több 

gyereknek elmarad a suli 

https://magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/koronavirus-lezartak-a-savaria-

egyetemi-kozpont-egyik-epuletet-tobb-gyereknek-elmarad-a-suli-127510 

- alfahir.hu - 2020.03.09. 

Koronavírus-gyanú miatt Szombathelyen lezárták az egyetem egyik épületét 

https://alfahir.hu/2020/03/09/koronavirus_szombathely 

- ugytudjuk.hu - 2020.03.09. 

A koronavírus miatt lezárták az egyetem D-épületét Szombathelyen 
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https://ugytudjuk.hu/cikk/a-koronavirus-miatt-lezartak-az-egyetem-d-epuletet-

szombathelyen 

- nyugat.hu - 2020.03.09. 

Ilyen intézkedéseket hozott a szombathelyi önkormányzat a koronavírus-

fertőzés megelőzése érdekében 

https://www.nyugat.hu/cikk/intezkedesek_szombathely_onkormanyzat_kozlemen

y_koronavirus 

- sztv.hu - 2020.03.09. 

Egy szombathelyi nőt szállítottak kórházba Koronavírus gyanújával 

http://www.sztv.hu/hirek/egy-szombathelyi-not-szallitottak-korhazba-

koronavirus-gyanujaval-20200309 

 

blikk.hu - 2020.03.09. 

Magyar fejlesztésű alkalmazás segít az alkoholfogyasztás csökkentésében 

Keveset tudunk az egészséges alkoholfogyasztást segítő alkalmazások hatékonyságáról, 

pont ezért indul az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén egy kutatás, 

amiben arra kíváncsiak a kutatók hogy egy, a Tanszéken kifejlesztett alkalmazás milyen 

mértékben képes segíteni az alkoholfogyasztás csökkentését. 

https://www.blikk.hu/eletmod/tech/onkentesek-applikacio-teszteles-alkohol-

fogyasztas/438hl7v 

 

hwsw.hu - 2020.03.09.  

Mi mindent kutatnak a hazai adattudósnők? 

Mi mindent kutatnak a hazai adattudósnők? Különböző tudományágak női adattudósai 

gyűltek össze a március 2-i Women in Data Science (WiDS) konferencián, hogy 

bemutassák kutatási eredményeiket, és ezzel inspirálják a kutatásokat az adattudományi 

területen. (...) A rendezvény fiataloknak is lehetőséget biztosít a bemutatkozásra, melynek 

keretében Urbán Ida, az ELTE MSc-s hallgatója a saját startupját (Nightingale) mutatta be, 

amely deep learning segítségével keresi a megoldást a látássérültek 

matematikatanulására. 

https://www.hwsw.hu/hirek/61511/adattudomany-noi-kutatok-women-data-

science.html 

 

moderniskola.hu - 2020.03.09.  

Autizmussal élők autonómiájának támogatása: a DATA projektről 

Az autisták mindennapi életét segítő applikációt mutattak be Budapesten januárban a 

"Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon" című projekt keretében. Ebből 
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az alkalomból Vargáné Dr. Molnár Mártával, a MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani 

Kutatócsoport helyettes kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk. 

https://moderniskola.hu/2020/03/autizmussal-elok-autonomiajanak-tamogatasa-a-

data-projektrol/ 

 

24.hu - 2020.03.09. 

Koronavírus: ezek a legnagyobb tévhitek 

Egészséges, fiatal felnőtteknél általában enyhe a lefolyása, ám ahogy az ember 

védekezőrendszere akár egy súlyos betegség, akár az életkor miatt megrendül, nagyobb 

az esély, hogy súlyos vagy kritikus állapotba kerül. De van itt egy csavar: kilenc év alatti 

gyerekeknél még soha nem tapasztaltak még csak súlyos tüneteket sem – fogalmazott 

Dr. Müller Viktor biológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének tudományos munkatársa, és 

hozzátette: ez azért különös, mert egy gyerek immunrendszere semmiképpen nem 

„erősebb”, mint az egészséges fiatal felnőtteké, akik között ritkán, de előfordul súlyosabb 

fertőzés. 

https://24.hu/tudomany/2020/03/09/koronavirus-covid-19-legnagyobb-tevhitek-

halalos-fertozes-kinai-csomag-idosek-gyerekek-allatok/ 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.03.09. 

Az ELTE  bioinformatikai csoportjának legújabb kutatása szerint a férfiak 

hippokampuszának kapcsolatai szabályosabbak, mint a nőké 

Megszólaló: Grolmusz Vince tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-09_09-15-

00&enddate=2020-03-09_11-10-00&ch=mr1 

 

prae.hu - 2020.03.06. 

Milyen a jó tankönyvillusztráció? 

Február 27-én a B32 Galéria és Kultúrtér adott helyet a Révész Emese művészettörténész 

vezette beszélgetésnek. Az est vendégei voltak: Vass Dorottea, az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karának oktatója, Varga Emőke az illusztrációelmélet és 

gyerekirodalom szakértője, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző 

Karának tanszékvezető habilitált tanára és Márffy János, nemzetközileg elismert 

grafikusművész, a Mozaik Kiadó grafikusa. 

https://www.prae.hu/index.php?route=article/article&aid=11454 

 

 

 

https://moderniskola.hu/2020/03/autizmussal-elok-autonomiajanak-tamogatasa-a-data-projektrol/
https://moderniskola.hu/2020/03/autizmussal-elok-autonomiajanak-tamogatasa-a-data-projektrol/
https://24.hu/tudomany/2020/03/09/koronavirus-covid-19-legnagyobb-tevhitek-halalos-fertozes-kinai-csomag-idosek-gyerekek-allatok/
https://24.hu/tudomany/2020/03/09/koronavirus-covid-19-legnagyobb-tevhitek-halalos-fertozes-kinai-csomag-idosek-gyerekek-allatok/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-09_09-15-00&enddate=2020-03-09_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-09_09-15-00&enddate=2020-03-09_11-10-00&ch=mr1
https://www.prae.hu/index.php?route=article/article&aid=11454


Várnegyed - 2020.02.27. (10,11. oldal) 

A történészt hazahúzza a szíve 

Szerencsés Károly az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti tanszékének tanáraként 

elsősorban a XX. századi magyar történelmet kutatja és oktatja. Számos önálló 

tudományos kötete jelent meg. Néha a történészről is kiderül, hogy személyes okokból 

léteznek kedvenc korszakai és helyszínei. Szerencsés Károly számára minden bizonnyal a 

„tegnapi Víziváros” a kedvenc, amelyről a közelmúltban jelenetetett meg egyéni hangú 

visszaemlékezést. A szerzővel az új könyvéről beszélgettünk. 

 

Nők Lapja - 2020.03.11. (78,79,80,81. oldal) 

Csillagkapuk a föld alatt  

A CERN-ben folyó munkákban hét magyar intézet vesz rész: az ELTE, az MTA, az 

Atommagkutató Intézet, a Debreceni Egyetem, az egri Eszterházy Károly Egyetem, a 

Szegedi Tudományegyetem és a Wigner Fizikai Kutatóközpont. 

 

Store Insider - 2020.03.11. (28,29. oldal) 

Két előremutató kezdeményezés az élelmiszeriparban, amely fordulatot hozhat 

A LivingLab projektben hazai részről az Óbudai Egyetem Bejczy Antal iRobottechnikai 

Központja, a Budapesti Műszaki Egyetem Ipar 4.0 Technológiai Központja és az ELTE IoT 

Innovációs Lab vesznek részt. 

 

Test & Lélek - 2020.03.11. (20,21,22,23. oldal) 

„Anya, én kövér vagyok?”  

A fiatalkori elhízás korunkban komoly egészségügyi probléma – ahogy a szélsőséges 

testképzavarok is. Szülőként felelősséggel tartozunk gyermekünkért, a lelki egyensúlyáért, 

és hogy ügyeljen a helyes táplálkozásra. (…) Cserjési Renáta egyetemi adjunktus, az ELTE 

PPK Fejlődés-neuropszichológia Kutatócsoport vezetője rávilágít: ilyenkor az ügyetlenség 

passzivitásba csaphat át, az elhízott gyermekek kerülni kezdik a sportolási lehetőségeket, 

a mozgásra épülő eseményeket. – Ez egy önmagát gerjesztő és erősítő folyamat 

 

Dunántúli Napló - 2020.03.11. (12. oldal) 

A rovarok védelmére hívják fel a figyelmet 

Szakdolgozatból mára országszerte ismert kezdeményezéssé nőtte ki magát a beporzók 

napja. (...) Az akció egy egyetemi szakdolgozatnak indult, jól emlékszem rá, hiszen éppen 

az egyik szaktársam, Györfy Borbála dolgozta ki a részleteit Vásárhelyi Tamás témavezető 

segítségével, az ELTE TTK Tudománykommunikáció mesterszakán. 

 



További megjelenés: 

 

- agrotrend.hu - 2020.03.12. 

A beporzó rovarok védelmére hívták fel a figyelmet 

https://www.agrotrend.hu/hireink/a-beporzo-rovarok-vedelmere-hivtak-fel-a-

figyelmet 

- bama.hu - 2020.03.12 

A rovarok védelmére hívják fel a figyelmet 

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-rovarok-vedelmere-hivjak-fel-a-

figyelmet-2336874/ 

 

civilhirugynokseg.hu - 2020.03.11. 01:30:40 

Hogyan legyél kampányfőnök? – képzés a Közélet Iskolájában 

Ezt a programot közkívánatra hirdettük meg, mivel az önkormányzati választások után 

sokan kérték, hogy szervezzünk képzést arról, hogy is kell egy sikeres és erős alulról 

szerveződő kampányt koordinálni. (...) Nagy Zsófia: Szociológus és kulturális 

antropológus, az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociálpszichológia Tanszékének 

oktatója, a Pikót Polgármesternek kampány kommunikációs koordinátora volt.  

http://civilhirugynokseg.hu/32557-2/ 

 

eduline.hu - 2020.03.10. 

Eddig még nincs döntés: mi történne, ha rendkívüli tanítási szünetet rendelnének 

el? 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen illetve a Szent István Egyetemen is 

óvintézkedéseket vezettek be a külföldi kiutazások miatt. Korábban írtunk már róla , hogy 

az ELTE és a Corvinus Egyetem is hasonló kéréssel fordult a hallgatókhoz. 

http://eduline.hu/kozoktatas/20200310_magyarorszag_iskolai_szunet_koronavirus 

 

elteonline.hu - 2020.03.10. 

A TE nyomaid hová vezetnek? – Krimipályázatot hirdet a Prae Kiadó 

A szerzők két kategóriában adhatják be műveiket 2020. május 15-ig. A 2017-ben indított 

Krimi Ma sorozat sikere adta az ötletet a pályázathoz, a hazai krimiirodalom kínálatának 

bővítése és az érdeklődés élénkítése érdekében. A sorozatban olyan kötetek jelentek meg, 

mint az ELTE-n oktató zeneesztéta, Pintér Tibor A harmónia tébolya, Molnár T. Eszter 

Szabadesés vagy Cserháti Éva A Sellő titka című művei. Most lehetőség nyílik – nemcsak 

fiatal írók számára –, hogy saját műveikkel egészítsék ki a sort.  

https://www.agrotrend.hu/hireink/a-beporzo-rovarok-vedelmere-hivtak-fel-a-figyelmet
https://www.agrotrend.hu/hireink/a-beporzo-rovarok-vedelmere-hivtak-fel-a-figyelmet
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-rovarok-vedelmere-hivjak-fel-a-figyelmet-2336874/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-rovarok-vedelmere-hivjak-fel-a-figyelmet-2336874/
http://civilhirugynokseg.hu/32557-2/
http://eduline.hu/kozoktatas/20200310_magyarorszag_iskolai_szunet_koronavirus


http://elteonline.hu/kultura/2020/03/10/a-te-nyomaid-hova-vezetnek-krimipalyazatot-

hirdet-a-prae-kiado 

 

johir.blogstar.hu - 2020.03.10. 

Az első zafírdiplomás az ELTE-n 

Patay Pál, aki nemrég töltötte be 105. életévét, nyolcvan éve doktorált az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen. Az ELTE történetében ez volt az első alkalom, hogy a Szenátus zafír 

jubileumi kitüntetést adhatott át. 

https://johir.blogstar.hu/2020/03/10/az-elso-zafirdiplomas-az-elte-n/91605/ 

 

További megjelenés: 

 

- Bors - 2020.03.13. (26. oldal) 

80 éve diplomázott Pali bácsi - Gyűrűt kapott az ELTE első zafír oklevelese  

 

magyarhang.org - 2020.03.10.  

Egy idő után a pénz már nem boldogít 

Mitől lesz jó a lét, ha csökken a termelés? Lehet, hogy éppen ettől? – ezt a kérdést járták 

körbe a meghívott előadók a Karátson Gábor Kör és az ELTE Humánökológia Mesterszaka 

által szervezett Vitatható ökopolitika 2020 című rendezvénysorozat keretében. 

https://magyarhang.org/gazdasag/2020/03/10/egy-ido-utan-a-penz-mar-nem-

boldogit/ 

 

uh.ro - 2020.03.10. 10:19:45 

Régészeti feltárás a székelyderzsi templomban 

Régészeti feltárásról árulkodnak a képek a vártemplom közösségi oldalán. Demeter 

Sándor Lóránd, unitárius lelkész érdeklődésünkre elmondta, gombásodás miatt 

padlócserére kényszerültek, ezzel párhuzamosan zajlik a feltárás. Az ELTE, a Haáz Rezső 

Múzeum és a helyi egyházközség közreműködésével indított kezdeményezés pénteken 

zárul, akkor számolnak be az eredményekről az érdeklődőknek. 

https://uh.ro/regeszeti-feltaras-a-szekelyderzsi-templomban/ 

 

m1 - Ma reggel - 2020.03.10. 

Milyen agyi eredetű betegségek megoldásán dolgozik az orvostudomány? 

Megszólaló: Dobolyi Árpád egyetemi tanár, ELTE 

https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-03-10-i-adas-6/# 

 

http://elteonline.hu/kultura/2020/03/10/a-te-nyomaid-hova-vezetnek-krimipalyazatot-hirdet-a-prae-kiado
http://elteonline.hu/kultura/2020/03/10/a-te-nyomaid-hova-vezetnek-krimipalyazatot-hirdet-a-prae-kiado
https://johir.blogstar.hu/2020/03/10/az-elso-zafirdiplomas-az-elte-n/91605/
https://magyarhang.org/gazdasag/2020/03/10/egy-ido-utan-a-penz-mar-nem-boldogit/
https://magyarhang.org/gazdasag/2020/03/10/egy-ido-utan-a-penz-mar-nem-boldogit/
https://uh.ro/regeszeti-feltaras-a-szekelyderzsi-templomban/
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-03-10-i-adas-6/


kolyokbirodalom.hu - 2019.02.14. 

Gyermekrajzok bőröndben – gyermekalkotások utazókiállítás a Deák17 Galériában 

A tárlatot Dr. Kárpáti Andrea egyetemi tanár, az MTA-ELTE Vizuális Kultúra 

Szakmódszertani Kutatócsoport vezetője nyitotta meg, aki elmondta; a Paderborni 

Egyetem Vizuális Nevelési Tanszékének diákjai Dr. Jutta Ströter-Bender professzor 

asszony vezetésével arra vállalkoztak, hogy egy olyan ablakot nyissanak a múltra, amelyet 

talán még egyikünk sem látott. 

http://www.kolyokbirodalom.hu/gyermekrajzok-borondben-gyermekalkotasok-

utazokiallitas-a-deak17-galeriaban 

 

komloinapilap.hu - 2020.03.10. 

Farkas Bertalan is a Csillagászati Hét vendége lesz! 

Farkas Bertalannal, az első magyar űrhajóssal a Zsolnay Negyed Planetáriumának 

csillagászai, Dr. Gyenizse Péter és Dr. Nagyváradi László fog beszélgetni. Tavaly elképesztő 

sikert aratott Dr. Kovács József (ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium), aki az 

Interstellar (Csillagok között) című film tudományos hátteréről beszélt, így az előadó idén 

visszatér, új témával. 

http://www.komloinapilap.hu/cikk/Farkas_Bertalan_is_a_Csillagaszati_Het_vendege_lesz__

/229656/ 

 

További megjelenés: 

 

- mohacsinapilap.hu - 2020.03.10. 

Farkas Bertalan is a Csillagászati Hét vendége lesz! 

http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Farkas_Bertalan_is_a_Csillagaszati_Het_vende

ge_lesz__/229656/ 

- pecsinapilap.hu - 2020.03.10. 

Farkas Bertalan is a Csillagászati Hét vendége lesz! 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Farkas_Bertalan_is_a_Csillagaszati_Het_vendege_l

esz__/229656/ 

- pecsma.hu -2020.03.10. 

Idén ünnepeljük a magyar űrrepülés 40 éves fordulóját 

https://www.pecsma.hu/kultura/iden-unnepeljuk-a-magyar-urrepules-40-eves-

fordulojat/ 

- pecsistop.hu - 2020.03.10. 

Az első magyar űrhajós lesz a vendége az idei csillagászati hétnek 

http://www.kolyokbirodalom.hu/gyermekrajzok-borondben-gyermekalkotasok-utazokiallitas-a-deak17-galeriaban
http://www.kolyokbirodalom.hu/gyermekrajzok-borondben-gyermekalkotasok-utazokiallitas-a-deak17-galeriaban
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Farkas_Bertalan_is_a_Csillagaszati_Het_vendege_lesz__/229656/
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Farkas_Bertalan_is_a_Csillagaszati_Het_vendege_lesz__/229656/
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Farkas_Bertalan_is_a_Csillagaszati_Het_vendege_lesz__/229656/
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Farkas_Bertalan_is_a_Csillagaszati_Het_vendege_lesz__/229656/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Farkas_Bertalan_is_a_Csillagaszati_Het_vendege_lesz__/229656/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Farkas_Bertalan_is_a_Csillagaszati_Het_vendege_lesz__/229656/
https://www.pecsma.hu/kultura/iden-unnepeljuk-a-magyar-urrepules-40-eves-fordulojat/
https://www.pecsma.hu/kultura/iden-unnepeljuk-a-magyar-urrepules-40-eves-fordulojat/


https://pecsistop.hu/kultura/az-els-magyar-rhajos-lesz-a-vendege-az-idei-csillagaszati-

hetnek/503265/ 

 

Magyar Hírlap - 2020.03.12. (13. oldal) 

Tizenöt éves a Müpa 

Szombaton születésnapját ünnepli a Művészetek Palotája: ennek kapcsán bejelentették a 

következő évad művészét és együttesét, illetve bérletprogramját is (...) Az eseményen az 

is elhangzott, az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem (MOME) után a Budapesti Corvinus Egyetemmel, a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetemmel, az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a 

Semmelweis Egyetemmel is. 

 

További megjelenés: 

 

- bdpst24.hu - 2020.03.12. 

Karmesterlegendák, várva várt együttesek és szólisták, megújuló arculat és 

egy új digitális fejlesztés 

https://bdpst24.hu/2020/03/12/karmesterlegendak-varva-vart-egyuttesek-es-

szolistak-megujulo-arculat-es-egy-uj-digitalis-fejlesztes/ 

- origo.hu - 2020.03.12.  

Antonio Pappano, Elina Garanca, Daniele Gatti is Budapestre jön 

https://www.origo.hu/kultura/20200312-karmesterlegendak-reg-vart-egyuttesek-

es-szolistak-es-megujulo-arculat-es-egy-uj-digitalis.html 

 

Magyar Hírlap - 2020.03.12. (11. oldal) 

Jó munkahelyet teremteni megtérülő üzlet 

Életünk jó részét a munkahelyünkön töltjük. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen is az a 

bizonyos munkahely, ahova nap mint nap bejárunk, vagy a mikroközösség, melyhez 

tartozunk munkánk révén. A sikeres üzlet alapja a humán tőke, amely motorja a szervezet 

működésének. (...) Iskolai szemléletformáló programot, melynek kereteit spanyol 

szerencsejáték-ipari partnervállalatunk, a ONCE, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar és a FESZT partnerségével határoztuk meg. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarhirlap.hu - 2020.03.12. 

Jó munkahelyet teremteni megtérülő üzlet 

https://pecsistop.hu/kultura/az-els-magyar-rhajos-lesz-a-vendege-az-idei-csillagaszati-hetnek/503265/
https://pecsistop.hu/kultura/az-els-magyar-rhajos-lesz-a-vendege-az-idei-csillagaszati-hetnek/503265/
https://bdpst24.hu/2020/03/12/karmesterlegendak-varva-vart-egyuttesek-es-szolistak-megujulo-arculat-es-egy-uj-digitalis-fejlesztes/
https://bdpst24.hu/2020/03/12/karmesterlegendak-varva-vart-egyuttesek-es-szolistak-megujulo-arculat-es-egy-uj-digitalis-fejlesztes/
https://www.origo.hu/kultura/20200312-karmesterlegendak-reg-vart-egyuttesek-es-szolistak-es-megujulo-arculat-es-egy-uj-digitalis.html
https://www.origo.hu/kultura/20200312-karmesterlegendak-reg-vart-egyuttesek-es-szolistak-es-megujulo-arculat-es-egy-uj-digitalis.html


https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/20200311-jo-munkahelyet-teremteni-

megterulo-uzlet 

 

Világgazdaság - 2020.03.12. (1,3,6. oldal) 

Veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus miatt 

A Budapesti Gazdasági Egyetem például a március 16–21. közötti időszakra tanítási 

szünetet rendelt el, március 23-tól pedig átáll a távoktatásra, amit az ELTE 

társadalomtudományi karán már el is rendeltek: a tesztje március 16-án és 17-én lesz. 

 

További megjelenés: 

 

- Népszava - 2020.03.12. (3. oldal) 

Váratlanul érte az egyetemeket a bezárás 

- Vas Népe - 2020.03.12. (1., 4. oldal) 

Bezárnak az egyetemek 

- hvg.hu - 2020.03.11. 

Így változik az egyetemi élet a koronavírus miatt Magyarországon 

https://hvg.hu/itthon/20200311_egyetemek_koronavirus_veszhelyzet_rektori_szun

et 

- nepszava.hu - 2020.03.11. 

Előrehozott tavaszi szünet lesz jövő héten az egyetemeken 

https://nepszava.hu/3070358_elorehozott-tavaszi-szunet-lesz-jovo-heten-az-

egyetemeken 

- ugytudjuk.hu - 2020.03.11. 

A Savaria Egyetemi Központot is érintő döntéseket hozott az ELTE a 

koronavírus miatt  

https://ugytudjuk.hu/cikk/az-elte-fontos-donteseket-hozott-a-koronavirus-miatt-

ami-a-szombathelyi-campust-is-erinti 

- penzcentrum.hu - 2020.03.11. 

Itt a magyar egyetemek vészforgatókönyve: eddig tarthat a kényszerszünet 

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/itt-a-magyar-egyetemek-

veszforgatokonyve-eddig-tarthat-a-kenyszerszunet.1090011.html 

- vaol.hu - 2020.03.11. 

A felsőoktatást érintő járványügyi veszélyhelyzet miatt hozott intézkedéseket 

az ELTE  

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-felsooktatast-erinto-jarvanyugyi-

veszelyhelyzet-miatt-hozott-intezkedeseket-az-elte-3844011/ 
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https://www.penzcentrum.hu/biztositas/itt-a-magyar-egyetemek-veszforgatokonyve-eddig-tarthat-a-kenyszerszunet.1090011.html
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-felsooktatast-erinto-jarvanyugyi-veszelyhelyzet-miatt-hozott-intezkedeseket-az-elte-3844011/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-felsooktatast-erinto-jarvanyugyi-veszelyhelyzet-miatt-hozott-intezkedeseket-az-elte-3844011/


- index.hu - 2020.03.11. 

A Műegyetemet és az ELTE-t már csütörtöktől bezárják, és előbbre hozzák a 

tavaszi szünetet 

https://index.hu/belfold/2020/03/11/budapesti_muszaki_es_gazdasagtudomanyi_

egyetem_bezaras_koronavirus_tavoktatas_bme/ 

- hungarytoday.hu - 2020.03.12.  

State of Emergency: Universities in Hungary Shut Down 

https://hungarytoday.hu/state-of-emergency-universities-in-hungary-shut-down/ 

 

24.hu - 2020.03.11. 

Teszt jelleggel kétnapos távoktatás lesz az ELTE társadalomtudományi karán 

Dékáni utasítás alapján távolléti oktatást rendeltek el két napra az ELTE 

társadalomtudományi karán – szúrta ki az Index. 

https://24.hu/belfold/2020/03/11/koronavirus-elte-tavoktatas/ 

 

További megjelenés: 

 

- index.hu - 2020.03.11. 

Távoktatást rendeltek el két napra az ELTE társadalomtudományi karán 

https://index.hu/belfold/2020/03/11/tavoktatast_rendeltek_el_ket_napra_az_elte_t

arsadalomtudomanyi_karan/ 

- atv.hu - 2020.03.11. 

Két napra távoktatást rendeltek el az ELTE társadalomtudományi karán 

http://www.atv.hu/belfold/20200311-ket-napra-tavoktatast-rendeltek-el-az-elte-

tarsadalomtudomanyi-karan 

- nepszava.hu - 2020.03.11. 

Iskolai programokat tiltanak be, az ELTE bezár pár napra 

https://nepszava.hu/3070272_iskolas-programokat-tiltanak-be-az-elte-bezar-par-

napra 

 

Figyelő - 2020.03.12. (76,77,78. oldal) 

Információs központ lesz az iroda 

A juttatások mellett fontos szempont lehet az iroda kialakítása, színvonala. A jó irodáról 

gyakran mást gondol a foglalkoztató és mást a dolgozó. Az ideális eset az, ha keresik a 

közös nevezőt. (...) Persze nem árt időnként a ráncfelvarrás, a harmincéves, elavult bútorzat 

lecserélése, de ennél sokkal fontosabb szempontokat is érdemes figyelembe venni. Erről 

https://index.hu/belfold/2020/03/11/budapesti_muszaki_es_gazdasagtudomanyi_egyetem_bezaras_koronavirus_tavoktatas_bme/
https://index.hu/belfold/2020/03/11/budapesti_muszaki_es_gazdasagtudomanyi_egyetem_bezaras_koronavirus_tavoktatas_bme/
https://hungarytoday.hu/state-of-emergency-universities-in-hungary-shut-down/
https://24.hu/belfold/2020/03/11/koronavirus-elte-tavoktatas/
https://index.hu/belfold/2020/03/11/tavoktatast_rendeltek_el_ket_napra_az_elte_tarsadalomtudomanyi_karan/
https://index.hu/belfold/2020/03/11/tavoktatast_rendeltek_el_ket_napra_az_elte_tarsadalomtudomanyi_karan/
http://www.atv.hu/belfold/20200311-ket-napra-tavoktatast-rendeltek-el-az-elte-tarsadalomtudomanyi-karan
http://www.atv.hu/belfold/20200311-ket-napra-tavoktatast-rendeltek-el-az-elte-tarsadalomtudomanyi-karan
https://nepszava.hu/3070272_iskolas-programokat-tiltanak-be-az-elte-bezar-par-napra
https://nepszava.hu/3070272_iskolas-programokat-tiltanak-be-az-elte-bezar-par-napra


beszélt a Figyelőnek Németh Edit, az ELTE GTI egyetemi adjunktusa, Az év irodája verseny 

zsűrijének a tagja. 

 

index.hu - 2020.03.12. 

Kivételesen kemény döntésekkel küzd Európa a koronavírus ellen 

A fővárosi egyetemek közül az ELTE és a BME már csütörtökön bezár , előrébb hozzák a 

tavaszi szünetet. A kollégistáknak haza kell menniük. Hogy mi mást jelent még a 

veszélyhelyzet, arról ebben a cikkünkben olvashat. 

https://index.hu/belfold/2020/03/12/koronavirus_napi_osszefoglalo/ 

 

medicalonline.hu - 2020.03.12. 

Elnökjelölti portrék – Pléh Csaba 

Ha egy kutató az emberi gondolkodás folyamatainak megértésével szeretne foglalkozni, 

keresve sem találhat jobb helyet Budapestnél, hiszen a magyar főváros három kognitív 

tudományi műhelynek is otthont ad. Itt van a CEU és a BME azonos nevű Kognitív 

Tudományi Tanszéke, valamint az ELTE Kognitív Pszichológia Tanszéke. E műhelyek 

szellemi gyökereit keresve pedig valahogy mindig eljutunk Pléh Csabához, aki nélkül 

bizonyára egészen másképp mutatna ma Közép-Európa és a világ „kognitív térképe”. 

http://medicalonline.hu/cikk/elnokjelolti_portrek__pleh_csaba 

 

További megjelenés: 

 

- infovilag.hu - 2020.03.11. 

Elnökjelölti portrék – Pléh Csaba 

https://infovilag.hu/elnokjelolti-portrek-pleh-csaba/ 

 

elteonline.hu - 2020.03.11. 

Köszönőviszonyba hozni a matekórát a valósággal – Beszélgetés gyakorlatias 

matematikáról, tanórai motivációról, mérnöki szemléletről 

A beszélgetés résztvevői: Csapodi Csaba, az ELTE Matematikatanítási és Módszertani 

Központjának oktatója, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolájának egykori 

matematikatanára; Gerőcs László, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolájának nyugdíjas 

matematikatanára; Koren Balázs, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium 

matematikatanára, az ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központjának oktatója; 

Csányi Tibor, a Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi 

Szakgimnázium matematikatanára.  

https://index.hu/belfold/2020/03/12/koronavirus_napi_osszefoglalo/
http://medicalonline.hu/cikk/elnokjelolti_portrek__pleh_csaba
https://infovilag.hu/elnokjelolti-portrek-pleh-csaba/


http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/11/koszonoviszonyba-hozni-a-matekorat-a-

valosaggal-beszelgetes-gyakorlatias-matematikarol-tanorai-motivaciorol-mernoki-

szemleletrol/ 

 

elteonline.hu - 2020.03.11. 

„Szeretni azt lehet, akit igazán ismerünk” – beszélgetés a Waldorf-pedagógiáról 

A Magyar Waldorf Szövetség és az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet szervezésében 

rendezték meg a Beszélgetés a Waldorf-pedagógiáról című rendezvényt február 18-án az 

ELTE Kazinczy utcai épületében. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/11/szeretni-azt-lehet-akit-igazan-ismerunk-

beszelgetes-a-waldorf-pedagogiarol 

 

hirado.hu - 2020.03.11. 

Növelheti a digitalizáció szerepét az orvoslásban a magyar-észt együttműködés 

Magyar-észt kétoldalú szándéknyilatkozat született állami, egyetemi és vállalati szereplők 

bevonásával a mesterséges intelligencia egészségügyi célú fejlesztéséről, alkalmazásáról 

– közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szerdán az MTI-vel. (...) Az 

egészségügyi szakemberek munkájának megkönnyítése érdekében az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem közreműködésével zajló projektek előrehaladott fázisban vannak. 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/11/novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-

orvoslasban-a-magyar-eszt-egyuttmukodes 

 

További megjelenés: 

 

- kormany.hu - 2020.03.11. 

Magyar-észt együttműködés növelheti a digitalizáció szerepét az orvoslásban 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-

miniszterium/hirek/magyar-eszt-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-

szerepet-az-orvoslasban 

- hir.ma - 2020.03.11. 

ITM: magyar-észt együttműködés növelheti a digitalizáció szerepét az 

orvoslásban 

https://infoter.hu/cikk/magyar-eszt-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-

szerepet-az-orvoslasban 

- infoter.hu - 2020.03.11. 

Magyar-észt együttműködés növelheti a digitalizáció szerepét az orvoslásban 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/11/koszonoviszonyba-hozni-a-matekorat-a-valosaggal-beszelgetes-gyakorlatias-matematikarol-tanorai-motivaciorol-mernoki-szemleletrol/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/11/koszonoviszonyba-hozni-a-matekorat-a-valosaggal-beszelgetes-gyakorlatias-matematikarol-tanorai-motivaciorol-mernoki-szemleletrol/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/11/koszonoviszonyba-hozni-a-matekorat-a-valosaggal-beszelgetes-gyakorlatias-matematikarol-tanorai-motivaciorol-mernoki-szemleletrol/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/11/szeretni-azt-lehet-akit-igazan-ismerunk-beszelgetes-a-waldorf-pedagogiarol
http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/11/szeretni-azt-lehet-akit-igazan-ismerunk-beszelgetes-a-waldorf-pedagogiarol
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/11/novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-orvoslasban-a-magyar-eszt-egyuttmukodes
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/11/novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-orvoslasban-a-magyar-eszt-egyuttmukodes
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/magyar-eszt-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-orvoslasban
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/magyar-eszt-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-orvoslasban
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek/magyar-eszt-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-orvoslasban
https://infoter.hu/cikk/magyar-eszt-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-orvoslasban
https://infoter.hu/cikk/magyar-eszt-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-orvoslasban


http://medicalonline.hu/cikk/magyar_eszt_egyuttmukodes_novelheti_a_digitalizac

io_szerepet_az_orvoslasban 

- medicalonline.hu - 2020.03.11. 

Magyar-észt együttműködés növelheti a digitalizáció szerepét az orvoslásban 

http://medicalonline.hu/cikk/magyar_eszt_egyuttmukodes_novelheti_a_digitalizac

io_szerepet_az_orvoslasban 

- weborvos.hu - 2020.03.11. 

Magyar-észt együttműködés az MI fejlesztésére az orvoslásban 

https://weborvos.hu/hirek/magyar-eszt-egyuttmukodes-az-mi-fejlesztesere-az-

orvoslasban-257894 

- magyarnemzet.hu - 2020.03.11. 

Magyar-észt együttműködés segítheti a digitalizáció egészségügyi célú 

fejlesztését 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/magyar-eszt-egyuttmukodes-segitheti-a-

digitalizacio-egeszsegugyi-celu-fejleszteset-7873511/ 

- Világgazdaság - 2020.03.11. (2. oldal) 

Magyar–észt partnerség indul a digitalizáció orvosi hasznosításában  

- Lokál - 2020.03.11. (6. oldal) 

Magyar-észt együttműködés az orvoslásban 

- minuszos.hu - 2020.03.13. 

Észt-magyar együttműködés növelheti a digitalizáció szerepét az orvoslásban 

http://www.minuszos.hu/eszt-magyar-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-

szerepet-az-orvoslasban/ 

 

hiros.hu - 2020.03.11. 

A csodák logikája - Mérő László előadása a GAMF-on 

Mérő László az ELTE Pszichológia Intézetének professzora tart előadást szerdán délután a 

Neumann János Egyetem GAMF Karán. 

https://hiros.hu/kultura/a-csodak-logikaja---mero-laszlo-eloadasa-a-gamf-on 

 

További megjelenés: 

 

- baon.hu - 2020.03.12. 

A csodák törvényszerűségeiről beszélt Mérő László Kecskeméten 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/a-csodak-torvenyszerusegeirol-

beszelt-mero-laszlo-kecskemeten-2540181/ 

- hiros.hu - 2020.03.12.  

http://medicalonline.hu/cikk/magyar_eszt_egyuttmukodes_novelheti_a_digitalizacio_szerepet_az_orvoslasban
http://medicalonline.hu/cikk/magyar_eszt_egyuttmukodes_novelheti_a_digitalizacio_szerepet_az_orvoslasban
http://medicalonline.hu/cikk/magyar_eszt_egyuttmukodes_novelheti_a_digitalizacio_szerepet_az_orvoslasban
http://medicalonline.hu/cikk/magyar_eszt_egyuttmukodes_novelheti_a_digitalizacio_szerepet_az_orvoslasban
https://weborvos.hu/hirek/magyar-eszt-egyuttmukodes-az-mi-fejlesztesere-az-orvoslasban-257894
https://weborvos.hu/hirek/magyar-eszt-egyuttmukodes-az-mi-fejlesztesere-az-orvoslasban-257894
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/magyar-eszt-egyuttmukodes-segitheti-a-digitalizacio-egeszsegugyi-celu-fejleszteset-7873511/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/magyar-eszt-egyuttmukodes-segitheti-a-digitalizacio-egeszsegugyi-celu-fejleszteset-7873511/
http://www.minuszos.hu/eszt-magyar-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-orvoslasban/
http://www.minuszos.hu/eszt-magyar-egyuttmukodes-novelheti-a-digitalizacio-szerepet-az-orvoslasban/
https://hiros.hu/kultura/a-csodak-logikaja---mero-laszlo-eloadasa-a-gamf-on
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/a-csodak-torvenyszerusegeirol-beszelt-mero-laszlo-kecskemeten-2540181/
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/a-csodak-torvenyszerusegeirol-beszelt-mero-laszlo-kecskemeten-2540181/


A kiszámíthatatlan dolgoknak is vannak törvényszerűségeik! 

https://hiros.hu/kultura/oktatas/a-kiszamithatatlan-dolgoknak-is-vannak-

torvenyszerusegeik 

 

karcfm.hu - 2020.03.11. 

Kettős nyomás alatt Görögország  

Egyelőre sikerül feltartóztatni a migránsáradatot a görög szárazföldihatáron, a görög sajtó 

szerint alig néhány százra tehető azoknak a száma, akik a török határnyitás óta eltelt 

napokban átjutottak a határőrizeti szerveken – mondta el a Karc FM-en Fokasz Nikosz, az 

ELTE egyetemi tanára, aki hozzátette azt is: a két ország közötti semleges zónában viszont 

körülbelül 10 ezren rekedtek. 

https://karcfm.hu/2020/03/kettos-nyomas-alatt-gorogorszag-hangolo-2020-03-11/ 

 

További megjelenés: 

 

KarcFM - Hangoló - 2020.03.11. 

Újabb kerítéseket emel Görögország a török irányból érkező migrációs áradat 

feltartóztatására 

Megszólaló: Fokasz Nikosz egyetemi tanár, ELTE 

https://karcfm.hu/archiv/kettos-nyomas-alatt-gorogorszag-hangolo-2020-03-11/ 

 

kultura.hu - 2020.03.11. 

Továbbképzést hirdet a Skanzen 

A képzésen olyan neves szakemberek adják át tudásukat, mint például dr. Arapovics 

Mária, a „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt szakmai vezetője, 

az ELTE Szociális Tanulmányok Intézete docense, Göndör Vera, az Óbudai Egyetem 

Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetének oktatója, illetve minőségmenedzsment 

szakértője, vagy az önkéntesmenedzsment és az iskolai közösségi szolgálat témájának 

szakértője, a Kiváló Múzeumpedagógus címmel is elismert Joó Emese. 

https://kultura.hu/tovabbkepzest-hirdet-a-skanzen/ 

 

sarvarradio.hu - 2020.03.11. 

Óvodai nyílt napra várják a Vármelléki Óvodába a leendő ovisokat és szüleiket 

A Vármelléki Óvoda az ELTE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ 

bázisóvodája a drámajáték alkalmazása az óvodai életben, illetve a vizuális nevelés terén. 

A 2018/2019-es nevelési évtől a „Boldog Óvoda” cím birtokosai is. Az intézmény tagja az 

Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának. 

https://hiros.hu/kultura/oktatas/a-kiszamithatatlan-dolgoknak-is-vannak-torvenyszerusegeik
https://hiros.hu/kultura/oktatas/a-kiszamithatatlan-dolgoknak-is-vannak-torvenyszerusegeik
https://karcfm.hu/2020/03/kettos-nyomas-alatt-gorogorszag-hangolo-2020-03-11/
https://karcfm.hu/archiv/kettos-nyomas-alatt-gorogorszag-hangolo-2020-03-11/
https://kultura.hu/tovabbkepzest-hirdet-a-skanzen/


https://www.sarvarradio.hu/ovodai-nyilt-napra-varjak-a-varmelleki-ovodaba-a-leendo-

ovisokat-es-szuleiket/ 

 

További megjelenés: 

 

- sarvarradio.hu - 2020.03.11. 

Elmarad a Vármelléki Óvoda nyílt napja 

https://www.sarvarradio.hu/elmarad-a-varmelleki-ovoda-nyilt-napja/ 

 

InfoRádió - Aréna - 2020.03.11. 

Mit lehet elmondani a koronavírusról? 

Megszólaló: Müller Viktor biológus, tudományos munkatárs, ELTE 

1. rész: https://www.youtube.com/watch?v=sB4ip3P7iDg 

2. rész: https://www.youtube.com/watch?v=z6TdSwt9rDQ 

 

További megjelenés: 

 

- civilhetes.net - 2020.03.12. 

Van ígéretesnek tűnő szer, és már folynak a klinikai kísérletek 

https://www.civilhetes.net/van-igeretesnek-tuno-szer-es-mar-folynak-a-klinikai-

kiserletek 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.03.11. 

Testkép kutatás 2019 címmel kutatást végeznek, melynek célja felhívni a figyelmet 

a testképzavar fontosságára  

Megszólaló: Zsákai Annamária docens, Embertani Tanszék ELTE 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-11_09-15-

00&enddate=2020-03-11_11-10-00&ch=mr1 

 

sztv.hu - 2020.03.10. 

Koronavírus - negatív lett a szombathelyi nő tesztje 

Nem bizonyosodott be a fertőzöttsége - negatív lett a szombathelyi nevelési 

tanácsadóban dolgozó nő tesztje. (…) Munkahelyét, az ELTE Berzsenyi téri épületében 

működő nevelési tanácsadót azonban már óvatosságból fertőtlenítették. A város 

intézményeiben fertőtlenítőszerekkel erősítik a higiéniát. 

http://www.sztv.hu/hirek/koronavirus---negativ-lett-a-szombathelyi-no-tesztje-

20200310 
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Vas Népe - 2020.03.13. (13. oldal) 

A SZoESE terme és csapatai is hibernálva  

Szombathelyen, az ELTE Savaria Egyetemi Központban is eleget tettek az előírásnak – ami 

érzékenyen érinti a Szombathelyi Egyetemi SE komoly létszámot magában foglaló 

közösségét. – A sportolói közösségünk több mint 400 főt számlál, 13 szakosztályban zajlik 

a munka. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.03.12. 

Az egyetem bezárásával a Szombathelyi Egyetemi SE csapatai is hibernálva 

lettek 

https://www.vaol.hu/sport/helyi-sport/az-egyetem-bezarasaval-a-szombathelyi-

egyetemi-se-csapatai-is-hibernalva-lettek-3846516/ 

 

Vas Népe - 2020.03.13. (3. oldal) 

Rektori szünet, aztán távoktatás  

Tájékoztatót adott ki a szerdán meghozott intézkedések intézményi végrehajtásáról az 

ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete. A kihirdetett vészhelyzetre való 

tekintettel rektori szünetet rendeltek el az ELTE-n és a PTE-n is. 

 

beol.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) valamennyi hallgatót távolmaradási 

kötelezettség terhel március 12-től visszavonásig. A magyar hallgatóknak a kollégiumi 

tartózkodási helyükről otthonukba kell távozniuk. 

 

További megjelenés: 

 

- teol.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.teol.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-az-

oktatasmentes-idoszak-2256507/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-6887922/?utm_source=rssfeed 
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- zaol.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak-3957705/ 

- vaol.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak-3846804/ 

- veol.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak-3659526/ 

- heol.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak-2284395/ 

- sonline.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-2164875/ 

- feol.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-az-

oktatasmentes-idoszak-3877785/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-6887922/ 

- szon.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://szon.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-az-

oktatasmentes-idoszak-3765234/ 

- boon.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://boon.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-az-

oktatasmentes-idoszak-4123323/ 
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- hirado.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/13/elkezdodott-az-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak 

- kemma.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-2138658/ 

- szoljon.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-2252148/ 

- baon.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak-2540820/ 

- bama.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak-2337378/ 

- duol.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak-3502713/ 

- blikk.hu - 2020.03.13. 

Koronavírus: elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/koronavirus-elkezdodott-az-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak/sgd58lb 

- delmagyar.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-5438652/?utm_source=rssfeed 

- hirtv.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/elkezdodott-az-egyetemeken-az-oktatasmentes-

idoszak-2496828 

- magyarnemzet.hu - 2020.03.13. 
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Már nincs tanítás az egyetemeken 

https://magyarnemzet.hu/belfold/mar-nincs-tanitas-az-egyetemeken-7882547/ 

- haon.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött a magyarországi egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://haon.hu/orszag-vilag/elkezdodott-a-magyarorszagi-egyetemeken-az-

oktatasmentes-idoszak-3907581/ 

- propeller.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

http://propeller.hu/itthon/3512355-elkezdodott-egyetemeken-oktatasmentes-

idoszak 

- hajdupress.hu - 2020.03.13. 

Koronavírus: elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

http://www.hajdupress.hu/cikk/koronavirus-elkezdodott-az-egyetemeken-az-

oktatasm 

- civilhetes.net - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.civilhetes.net/elkezdodott-az-egyetemeken-az-oktatasmentes-

idoszak 

- pestisracok.hu - 2020.03.13. 

A koronavírus-pánik miatt elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes 

időszak 

https://pestisracok.hu/a-koronavirus-panik-miatt-elkezdodott-az-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak/ 

- origo.hu - 2020.03.13. 

Bezártak a magyar egyetemek, mindenhol távoktatás kezdődik 

https://www.origo.hu/itthon/20200313-bezartak-a-magyar-egyetemek.html 

- alfahir.hu - 2020.03.13. 

Az egyetemek „bezárásával” a legtöbb kollégistának is haza kell utaznia 

https://alfahir.hu/2020/03/13/egyetem_kollegium_tavoktatas_koronavirus 

- magyarnemzet.hu - 2020.03.13. 

Online is vizsgázhatnak a hallgatók 

https://magyarnemzet.hu/belfold/online-is-vizsgazhatnak-a-hallgatok-7880003/ 

- infotatabanya.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:elkezdodott-az-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-2020-03-13-064629 
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- infodebrecen.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:elkezdodott-az-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-2020-03-13-064629 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:elkezdodott-az-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-2020-03-13-064629 

 

hirosveny.hu - 2020.03.13. 

Veszélyes baktérium van a Kerekegyházán gyártott ásványvízben 

„A szabály előírja, hogy Pseudomonas aeruginosa egyáltalán nem fordulhat elő 

ivóvizekben, élelmiszerekben, aminek van egy egyszerű oka, hogy ez egy opportunista 

kórokozó. Nem véletlenül mondják azt a higiéniai előírások, rendeletek, hogy ilyen 

baktériumot nem tartalmazhatnak az ivásra használt vizek. Ez a baktérium sok 

szervünkben tud betegséget előidézni, lényeges tulajdonsága, ami miatt vizekben 

gyakorta előfordul, hogy biofilmképző, tehát biológiai bevonatokat képez, és ezek a 

biológiai bevonatok műanyag felületeken kiválóan létre tudnak jönni” – magyarázta 

lapunknak Márialigeti Károly, az ELTE Mikrobiológia Tanszékének egyetemi tanára. 

https://www.hirosveny.hu/hirek/veszelyes-bakterium-van-kerekegyhazan-gyartott-

asvanyvizben 

 

További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.03.13.  

Veszélyes baktériumot tartalmaz a rossz kézfertőtlenítővel megbukott 

vállalkozó ásványvize 

https://24.hu/fn/gazdasag/2020/03/13/hiros-asvanyviz-fertozes-bakterium/ 

 

medicalonline.hu - 2020.03.13. 

Elnökjelölti portrék – Szathmáry Eörs 

Ha az evolúció nagy lépéseiről, az emberi nyelv kialakulásáról vagy éppen a marsi élet 

esélyeiről olvasunk, nehéz elkerülni a találkozást Szathmáry Eörs nevével. (...) Miközben 

itthon jó egy évtizeden át egyszerű tudományos munkatársként tartották számon az ELTE 

Növényrendszertani Tanszékén, Londonban, Berlinben és Zürichben volt ösztöndíjas, 

majd vendégprofesszor. 

http://medicalonline.hu/cikk/elnokjelolti_portrek__szathmary_eors 
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azonnali.hu - 2020.03.12. 

Mi lesz most a koronavírus miatt bezárt egyetemekkel? 

Ennek megfelelően a legtöbb magyar felsőoktatási intézmény már jelezte is a diákoknak: 

az épületek csütörtöktől nem látogathatók, Így tett az ELTE, a BME, a PPKE, a Semmelweiss 

és a Corvinus is, de a vidéki egyetemek közül a Debreceni Egyetem, a kecskeméti 

Neumann János Egyetem, illetve a Pécsi Tudományegyetem is hasonlóan döntött. 

http://azonnali.hu/cikk/20200312_mi-lesz-az-egyetemekkel-a-latogatasi-tilalom-alatt 

 

hirado.hu – 2020.03.12. 

Péntekig el kell hagyniuk a felsőoktatási kollégiumokat a hallgatóknak 

Péntekig minden magyar hallgatónak el kell hagynia a felsőoktatási kollégiumokat a 

koronavírus-járvány miatt, ha nem megoldott a lakhatás, a rektorok méltányossággal 

engedélyezhetik a maradást - tudatta közösségi oldalán a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciája (HÖOK). 

 

További megjelenés: 

 

- blikk.hu - 2020.03.12. 

El kell hagyniuk a felsőoktatási kollégiumokat a hallgatóknak, rövid a 

határidő 

https://www.blikk.hu/aktualis/veszhelyzet/pentekig-el-kell-hagyniuk-a-

kollegiumokat-a-hallgatoknak/w7vqbfp 

- nyugat.hu - 2020.03.12. 

Apokaliptikus hangulat a szombathelyi egyetemi kollégiumokban: egyik 

napról a másikra kirakják a hallgatókat 

https://www.nyugat.hu/cikk/apokalipszis_kirakjak_kollegiumokbol_egyetemistakat

_szombathely 

- vaol.hu - 2020.03.12.  

Vegyesen fogadták az egyetemisták az intézmények bezárását 

Szombathelyen 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vegyesen-fogadtak-az-egyetemistak-

az-intezmenyek-bezarasat-szombathelyen-3843957/ 

- ugytudjuk.hu - 2020.03.12.  

Bizonytalan ideig bezárnak a koronavírus miatt a szombathelyi egyetem 

kollégiumai 

https://ugytudjuk.hu/cikk/bizonytalan-ideig-bezarnak-a-koronavirus-miatt-a-

szombathelyi-egyetem-kollegiumai 

http://azonnali.hu/cikk/20200312_mi-lesz-az-egyetemekkel-a-latogatasi-tilalom-alatt
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https://www.nyugat.hu/cikk/apokalipszis_kirakjak_kollegiumokbol_egyetemistakat_szombathely
https://www.nyugat.hu/cikk/apokalipszis_kirakjak_kollegiumokbol_egyetemistakat_szombathely
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vegyesen-fogadtak-az-egyetemistak-az-intezmenyek-bezarasat-szombathelyen-3843957/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vegyesen-fogadtak-az-egyetemistak-az-intezmenyek-bezarasat-szombathelyen-3843957/
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- vg.hu - 2020.03.12. 

A vírus miatt a magyar diákoknak el kell hagyniuk a kollégiumokat 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/a-virus-miatt-a-magyar-diakoknak-el-kell-

hagyniuk-a-kollegiumot-2105829/ 

- portfolio.hu - 2020.03.12. 

Koronavírus: egyetemisták ezrei költözhetnének a bulituristáknak szánt 

Airbnb lakásokba 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200312/koronavirus-egyetemistak-ezrei-

koltozhetnenek-a-bulituristaknak-szant-airbnb-lakasokba-419057 

- nlc.hu - 2020.03.12.  

Pánik az egyetemeken: napokon belül ki kell költözni a kollégiumokból 

https://nlc.hu/ezvan/20200312/koronavirus-egyetem-kollegium/ 

 

elteonline.hu - 2020.03.12.  

„Lux aeterna luceat eis” – Az Eötvös Művészeti Együttes zeneakadémiai fellépése 

Megrendítően szép koncertet adott egyetemünk Bartók Béla Énekkara és 

Koncertzenekara múlt szerdán a Zeneakadémia Nagytermében. Idén Guiseppe Verdi 

Requiem-jét énekelték és játszották, ezzel a darabbal pedig az együttes tagjainak is nagy 

vágya teljesült, hiszen már régóta várták e mű előadását. (…) Még szebb volt látni, hogy 

ilyenkor a jelenlegi ELTE-s hallgatók mellett ott vannak az egyetem alumnusai is, és együtt 

vesznek részt eme csodálatos zenei élményben. Több generáció együttműködése ez, ahol 

a zene az összekötő elem. 

http://elteonline.hu/kultura/2020/03/12/lux-aeterna-luceat-eis-az-eotvos-muveszeti-

egyuttes-zeneakademiai-fellepese/ 

 

hvg.hu - 2020.03.12. 

Az egyetemi hallgatókon kívül mindenki más mehet az ELTE egyetemi könyvtárba 

A mai nappal életbe lépő korlátozás miatt csak azok nem mehetnek az ELTE nyitva tartó 

könyvtárába, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá. Cserébe a hallgatók számára 

részletes tájékoztatást adtak ki az e-könyveknek otthoni eléréséről. 

https://hvg.hu/elet/20200312_Az_egyetemi_hallgatokon_kivul_mindenki_mas_mehet_az_

egyetemi_konyvtarba 

 

kepmas.hu - 2020.03.12.  

„Számomra nincs kis halott meg nagy halott, emberek vannak” – Interjú dr. Susa 

Éva igazságügyi antropológussal 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/a-virus-miatt-a-magyar-diakoknak-el-kell-hagyniuk-a-kollegiumot-2105829/
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Magyarországon kulturális antropológus képzés van, fizikai antropológust, aki az ember 

testi tulajdonságaival foglalkozik, az ELTE biológia szakán képzenek. Én tanár szerettem 

volna lenni, így alapvégzettségem biológia-kémia szakos középiskolai tanár.  

https://kepmas.hu/szamomra-nincs-kis-halott-meg-nagy-halott-emberek-vannak-

interju-dr-susa-eva-igazsagugyi 

 

24.hu - 2020.03.12.  

Ellopja a nyarat az egyetemistáktól a koronavírus, de jöhet rosszabb is 

Azt egyik intézményben sem rejtették véka alá, hogy komoly nehézségeket okoz az 

egyetembezárás. – mondta az ELTE egyik oktatója, aki hozzátette, a nagy egyetemeken 

belül is sokféle a helyzet ilyen szempontból, mert akadnak olyan karok, szakok, ahol 

igyekeztek eddig is kihasználni a távoktatási lehetőségeket, máshol nem annyira. 

https://24.hu/belfold/2020/03/12/koronavirus-veszhelyzet-egyetem-bezaras/ 

 

atv START – 2020.03.12. 

Távoktatás lesz az egyetemeken a koronavírus-járvány miatt 

Megszólaló: Máté András tag, ELTE Bölcsészettudományi Kar Oktatói Hálózat 

http://www.atv.hu/videok/video-20200312-bezartak-az-egyetemek-tavoktatas-lesz-a-

koronavirus-miatt 

 

További megjelenés: 

 

- tv2 Tények Reggel - 2020.03.12. 

Mától két egyetem is bezár Budapesten a koronavírus miatt 

https://tenyek.hu/tenyek/325053_tenyek-reggel-teljes-adas-2020.-.html 

- Rádió1 -  Hírek 6:00 – 2020.03.12. 

Több budapesti egyetem már mától nem fogad hallgatókat 
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