
 

 

 

 

 

Blikk - 2020.03.16. (15. oldal) 

Hazai oktatási hírek és eredmények  

Hét területen is az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) bizonyult Magyarország 

legjobb egyetemének a Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felsőoktatási rangsora 

szerint. 

 

Magyar Hírlap - 2020.03.16. (1,2,3,4,5,6,9,10. oldal) 

Vigyázzunk egymásra! 

Az innovációs tárca a hétvégén bejelentette: gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul 

magyar konzorcium, a kormányzati támogatással meginduló együttműködés célja nem az 

immunvédettséget kialakító védőoltás, hanem egy olyan terápiás készítmény létrehozása, 

amely a fertőzöttek szervezetében semlegesíti a vírust. A konzorcium vezetője az ELTE 

immunológiai tanszéke, tagjai is a hazai felsőoktatási és gyógyszerkutatói szféra 

meghatározó képviselői. 

 

Magyar Nemzet - 2020.03.16. (1,3,4,5,6,7,8,13. oldal) 

Nemzeti ünnep a vírus árnyékában 

Széchenyi-díjat kapott: (…)  Borhy László Rezső régész, ókortörténész, a Magyar 

Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a 

Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Ókori Régészeti Tanszékének 

egyetemi tanára. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.03.16.  

Elismerések a nemzeti ünnepen 

https://magyarnemzet.hu/belfold/elismeresek-a-nemzeti-unnepen-7889402/ 

 

 

 

 

2020/12. hét  (március 16-22.) 

https://magyarnemzet.hu/belfold/elismeresek-a-nemzeti-unnepen-7889402/


Hajdú-Bihari Napló - 2020.03.16. (2. oldal) 

Kossuth- és Széchenyi-díjakkal elismert életpályák 

A köztársasági elnök Széchenyi-díjat adományozott több kiemelkedő kutatónak, 

tudósnak. Díjat kapott Berlász Melinda zenetörténész, az MMA levelező tagja, Bittér István 

pszichiáter, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, Borhy László Rezső régész, 

ókortörténész, az MTA tagja, az ELTE rektora, Buday László orvos-biokémikus, az MTA 

tagja, az Enzimológiai Intézet igazgatója, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára, Csiba 

László Mihály neurológus, az MTA levelező tagja, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára, 

Iglói Ferenc, a fizikai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, 

Kiss Gy. Csaba irodalomtörténész, az MTA doktora, az ELTE címzetes egyetemi tanára, 

Pálfy Péter Pál matematikus, az MTA rendes tagja, a Rényi Alfréd Matematikai Kutató-

intézet kutatóprofesszora, Simonyi Sándor gépészmérnök, a BME professzora, a 

Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, Szőnyi Tamás matematikus, az MTA 

doktora, az ELTE egyetemi tanára részére. 

 

További megjelenés: 

 

- Kelet-Magyarország - 2020.03.16. (2. oldal) 

Kossuth- és Széchenyi-díjakkal elismert életpályák 

- Észak-Magyarország - 2020.03.16. (2. oldal) 

Kossuth- és Széchenyi-díjakkal elismert életpályák 

- Napló - 2020.03.16. (2. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Vas Népe - 2020.03.16. (2. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Zalai Hírlap - 2020.03.16. (2. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Fejér Megyei Hírlap - 2020.03.16. (2. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Népszava - 2020.03.16. (11. oldal) 

Állami kitüntetések 

- Magyar Hírlap - 2020.03.16. (12., 13. oldal) 

Állami díjak a rendhagyó ünnepen 

- 24 óra -  2020.03.16. (9. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Nógrád Megyei Hírlap - 2020.03.16. (9. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 



- Tolnai Népújság - 2020.03.16. (9. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Új Néplap - 2020.03.16. (9. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Kisalföld - 2020.03.16. (2. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Dunaújvárosi Hírlap - 2020.03.16. (9. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Délmagyarország - 2020.03.16. (6. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Petőfi Népe - 2020.03.16. (9. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Heves Megyei Hírlap - 2020.03.16. (9. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Somogyi Hírlap - 2020.03.16. (9. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- Dunántúli Napló - 2020.03.16. (9. oldal) 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 

- 24 óra - 2020.03.16. (1,2. oldal) 

Kitüntetettek 

- alon.hu - 2020.03.15. 

Ők kaptak Széchenyi-díjat 2020-ban 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/03/szechenyi-dij-marcius-15-allami-

kituntetesek-ok-kaptak-szechenyi-dijat-2020-ban 

- librarius.hu - 2020.03.15. 

A Széchenyi-díj kitüntetettjeinek névsora március 15. alkalmából 

https://librarius.hu/2020/03/15/a-szechenyi-dij-kituntetettjeinek-nevsora-

marcius-15-alkalmabol/ 

- weborvos.hu - 2020.03.15. 

Kitüntetések március 15-e alkalmából 

https://weborvos.hu/hirek/kituntetesek-marcius-15-e-alkalmabol-257990 

- magyarhirlap.hu - 2020.03.15. 

Kihirdették a Kossuth- és Széchenyi-díjak kitüntetettjeit 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200315-kihirdettek-a-kossuth-dij-es-a-

szechenyi-dij-kituntetettjeit 

- propeller.hu - 2020.03.15. 

Itt van a Kossuth- és Széchenyi-díjasok listája 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/03/szechenyi-dij-marcius-15-allami-kituntetesek-ok-kaptak-szechenyi-dijat-2020-ban
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/03/szechenyi-dij-marcius-15-allami-kituntetesek-ok-kaptak-szechenyi-dijat-2020-ban
https://librarius.hu/2020/03/15/a-szechenyi-dij-kituntetettjeinek-nevsora-marcius-15-alkalmabol/
https://librarius.hu/2020/03/15/a-szechenyi-dij-kituntetettjeinek-nevsora-marcius-15-alkalmabol/
https://weborvos.hu/hirek/kituntetesek-marcius-15-e-alkalmabol-257990
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200315-kihirdettek-a-kossuth-dij-es-a-szechenyi-dij-kituntetettjeit
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200315-kihirdettek-a-kossuth-dij-es-a-szechenyi-dij-kituntetettjeit


http://propeller.hu/itthon/3513129-itt-van-kossuth-szechenyi-dijasok-listaja 

- medicalonline.hu - 2020.03.15. 

Kossuth- és Széchenyi-díjak – 2020. március 15. 

http://medicalonline.hu/cikk/kossuth__es_szechenyi_dijak__2020__marcius_15 

- magyarhang.org - 2020.03.15. 

Nyilvánosságra hozták a Kossuth- és Széchenyi-díjasok névsorát 

https://magyarhang.org/belfold/2020/03/15/nyilvanossagra-hoztak-a-kossuth-

es-szechenyi-dijasok-nevsorat/ 

- papageno.hu - 2020.03.15. 

Átadták a 2020-as Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://papageno.hu/intermezzo/2020/03/atadtak-a-2020-as-kossuth-es-

szechenyi-dijakat/ 

- gondola.hu - 2020.03.15. 

Kitüntetések március 15. alkalmából 

https://gondola.hu/cikkek/115870-Kituntetesek_marcius_15__alkalmabol.html 

- blikk.hu - 2020.03.15. 

Március 15. - Áder János kiosztotta a Széchenyi-díjakat - íme a díjazottak 

listája 

https://www.blikk.hu/sztarvilag/kultura/marcius-15-szechenyi-dij-ader-janos-

lista/yek9e8d 

- hajdupress.hu - 2020.03.15. 

Íme a friss Kossuth-díjasok! 

http://www.hajdupress.hu/cikk/ime-a-friss-kossuth-dijasok- 

- haon.hu - 2020.03.15. 

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-3911082/ 

- nepszava.hu - 2020.03.15. 

Kiosztották a Széchenyi-díjakat is 

https://nepszava.hu/3070774_kiosztottak-a-szechenyi-dijakat-is 

- pestisracok.hu - 2020.03.15. 

Ők kaptak Kossuth- és Széchenyi-díjat 

https://pestisracok.hu/kaptak-kossuth-es-szechenyi-dijat/ 

- 24.hu - 2020.03.15. 

Őket tüntette ki Áder János a nemzeti ünnepen 

https://24.hu/belfold/2020/03/15/oket-tuntette-ki-ader-janos-a-nemzeti-

unnepen/ 

 

http://propeller.hu/itthon/3513129-itt-van-kossuth-szechenyi-dijasok-listaja
http://medicalonline.hu/cikk/kossuth__es_szechenyi_dijak__2020__marcius_15
https://magyarhang.org/belfold/2020/03/15/nyilvanossagra-hoztak-a-kossuth-es-szechenyi-dijasok-nevsorat/
https://magyarhang.org/belfold/2020/03/15/nyilvanossagra-hoztak-a-kossuth-es-szechenyi-dijasok-nevsorat/
https://papageno.hu/intermezzo/2020/03/atadtak-a-2020-as-kossuth-es-szechenyi-dijakat/
https://papageno.hu/intermezzo/2020/03/atadtak-a-2020-as-kossuth-es-szechenyi-dijakat/
https://gondola.hu/cikkek/115870-Kituntetesek_marcius_15__alkalmabol.html
https://www.blikk.hu/sztarvilag/kultura/marcius-15-szechenyi-dij-ader-janos-lista/yek9e8d
https://www.blikk.hu/sztarvilag/kultura/marcius-15-szechenyi-dij-ader-janos-lista/yek9e8d
http://www.hajdupress.hu/cikk/ime-a-friss-kossuth-dijasok-
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-3911082/
https://nepszava.hu/3070774_kiosztottak-a-szechenyi-dijakat-is
https://pestisracok.hu/kaptak-kossuth-es-szechenyi-dijat/
https://24.hu/belfold/2020/03/15/oket-tuntette-ki-ader-janos-a-nemzeti-unnepen/
https://24.hu/belfold/2020/03/15/oket-tuntette-ki-ader-janos-a-nemzeti-unnepen/


- civilhetes.net - 2020.03.15. 

Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából 

https://www.civilhetes.net/kituntetesek-a-nemzeti-unnep-alkalmabol-0 

- demokrata.hu - 2020.03.15. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János az ünnep alkalmából 

https://demokrata.hu/magyarorszag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

az-unnep-alkalmabol-216154/ 

- semmelweis.hu - 2020.03.15. 

Állami kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából 

http://semmelweis.hu/hirek/2020/03/15/allami-kitunteteseket-vehettek-at-az-

egyetem-munkatarsai-marcius-15-alkalmabol/ 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.03.15. 

Kiosztották a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kiosztottak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat/ 

- nullahategy.hu - 2020.03.15. 

Ők kapták az állami kitüntetéseket március 15. alkalmából 

https://nullahategy.hu/ok-kaptak-az-allami-kitunteteseket-marcius-15-

alkalmabol 

- borsonline.hu - 2020.03.15. 

Ők kapnak idén Kossuth-díjat és Széchenyi-díjat 

http://www.borsonline.hu/aktualis/ok-kapnak-iden-kossuth-dijat-es-szechenyi-

dijat/194646 

- magyarepitestechnika.hu - 2020.03.15. 

Kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmával 

https://magyarepitestechnika.hu/index.php/hirek/kituntetesek-a-nemzeti-unnep-

alkalmaval/ 

- hirtv.hu - 2020.03.15.  

Kossuth-és Széchenyi-díjak 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/kossuth-es-szechenyi-dijak-2496946 

- hirado.hu - 2020.03.15.  

Kitüntetéseket adományozott Áder János az ünnep alkalmából 

https://hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2020/03/15/kitunteteseket-

adomanyozott-ader-janos-az-unnep-alkalmabol 

- vaskarika.hu - 2020.03.15. 

Ők kapnak Kossuth-, és Széchenyi-díjat idén 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/18514/ 

https://www.civilhetes.net/kituntetesek-a-nemzeti-unnep-alkalmabol-0
https://demokrata.hu/magyarorszag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-az-unnep-alkalmabol-216154/
https://demokrata.hu/magyarorszag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-az-unnep-alkalmabol-216154/
http://semmelweis.hu/hirek/2020/03/15/allami-kitunteteseket-vehettek-at-az-egyetem-munkatarsai-marcius-15-alkalmabol/
http://semmelweis.hu/hirek/2020/03/15/allami-kitunteteseket-vehettek-at-az-egyetem-munkatarsai-marcius-15-alkalmabol/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kiosztottak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kiosztottak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat/
https://nullahategy.hu/ok-kaptak-az-allami-kitunteteseket-marcius-15-alkalmabol
https://nullahategy.hu/ok-kaptak-az-allami-kitunteteseket-marcius-15-alkalmabol
http://www.borsonline.hu/aktualis/ok-kapnak-iden-kossuth-dijat-es-szechenyi-dijat/194646
http://www.borsonline.hu/aktualis/ok-kapnak-iden-kossuth-dijat-es-szechenyi-dijat/194646
https://magyarepitestechnika.hu/index.php/hirek/kituntetesek-a-nemzeti-unnep-alkalmaval/
https://magyarepitestechnika.hu/index.php/hirek/kituntetesek-a-nemzeti-unnep-alkalmaval/
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/kossuth-es-szechenyi-dijak-2496946
https://hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2020/03/15/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-az-unnep-alkalmabol
https://hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2020/03/15/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-az-unnep-alkalmabol
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/18514/


- hetedhethatar.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetések március 15. alkalmából 

http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=59963 

- teol.hu -2020.03.16. 

Kitüntetések a nemzeti ünnepen 

https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kituntetesek-a-nemzeti-unnepen-

2264991/ 

- minap.hu - 2020.03.19. 

Kitüntetések március 15-ére 

https://minap.hu/node/157387 

 

budapestkornyeke.hu - 2020.03.16. 

A járványt nem lehet leállítani, csak lassítani, a lakosság fele fertőzött lesz – állítja a 

magyar kutató 

Egyre több országban rendelnek rendkívüli állapotot, vesztegzárat, kijárási tilalmat. 

Próbálják lassítani a fertőzés terjedését, pont úgy, ahogy azt a magyar hálózatkutató is 

javasolja. (...) Barabási Albert László 1967-ben született, magyar fizikus, hálózatkutató, a 

Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. Középiskolába Csíkszeredán járt, egyetemi 

tanulmányait a Bukaresti Egyetemen, majd Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta. 

1991-ben fizikából végzett mesterképzést, fraktálelméletből diplomázott.  

https://budapestkornyeke.hu/a-jarvanyt-nem-lehet-leallitani-csak-lassitani-a-lakossag-

fele-fertozott-lesz-allitja-a-magyar-kutato/ 

 

hirado.hu - 2020.03.16. 

A megfelelő testkép hozzájárul az önbecsülés kialakításához 

Neve ellenére több mint egy a testünkről bennünk élő kép: testérzeteket, élményeket, is 

magában rejti - nem ritkán hangulatuk szeszélyeivel színezve. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

közösen indított egy kutatást, amelynek keretében a fiatal felnőttek testképét igyekeznek 

felmérni.  

https://hirado.hu/kultura-eletmod/eletmod/cikk/2020/03/16/a-megfelelo-testkep-

hozzajarul-az-onbecsules-kialakitasahoz 

 

További megjelenés: 

 

- napidoktor.hu - 2020.03.18. 

A megfelelő testkép hozzájárul az önbecsülés kialakításához 

http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=59963
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kituntetesek-a-nemzeti-unnepen-2264991/
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kituntetesek-a-nemzeti-unnepen-2264991/
https://minap.hu/node/157387
https://budapestkornyeke.hu/a-jarvanyt-nem-lehet-leallitani-csak-lassitani-a-lakossag-fele-fertozott-lesz-allitja-a-magyar-kutato/
https://budapestkornyeke.hu/a-jarvanyt-nem-lehet-leallitani-csak-lassitani-a-lakossag-fele-fertozott-lesz-allitja-a-magyar-kutato/
https://hirado.hu/kultura-eletmod/eletmod/cikk/2020/03/16/a-megfelelo-testkep-hozzajarul-az-onbecsules-kialakitasahoz
https://hirado.hu/kultura-eletmod/eletmod/cikk/2020/03/16/a-megfelelo-testkep-hozzajarul-az-onbecsules-kialakitasahoz


https://napidoktor.hu/kivul-belul/a-megfelelo-testkep-hozzajarul-az-onbecsules-

kialakitasahoz/ 

 

hirlevel.egov.hu - 2020.03.16. 

Magyar-észt együttműködés a mesterséges intelligencia egészségügyi célú 

fejlesztéséről, alkalmazásáról 

Kétoldalú szándéknyilatkozat született állami, egyetemi és vállalati szereplők bevonásával 

a mesterséges intelligencia egészségügyi célú fejlesztéséről, alkalmazásáról. (…) Az 

egészségügyi szakemberek munkájának megkönnyítése érdekében az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem közreműködésével zajló projektek előrehaladott fázisban vannak. 

https://hirlevel.egov.hu/2020/03/16/magyar-eszt-egyuttmukodes-a-mesterseges-

intelligencia-egeszsegugyi-celu-fejleszteserol-alkalmazasarol/ 

 

bumm.sk -2020.03.15. 

Széchenyi-díjat vehetett át Borhy László régész 

Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából 

kitüntetéseket adományozott. Áder Jánostól Széchenyi-díjat vehetett át Borhy László Dél-

Komárom díszpolgára. Borhy László régész, ókortörténész, a Magyar Tudományos 

Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a 

Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Ókori Régészeti Tanszékének 

egyetemi tanára részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája 

során a hazai és nemzetközi ókortudomány elismert szakértőjeként folytatott, főként az 

egykori római provinciák régészetével, illetve Pannónia történetével kapcsolatos jelentős 

kutatásai, valamint egyetemi oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként. 

https://www.bumm.sk/regio/2020/03/15/szechenyi-dijat-vehetett-at-borhy-laszlo-

regesz 

 

További megjelenés: 

 

- kemma.hu - 2020.03.15. 

Borhy László és Ladányi Andrea is állami díjat vehetett át 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/borhy-laszlo-es-ladanyi-andrea-is-

allami-dijat-vehetett-at-2145183/ 
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cultura.hu - 2020.03.15. 

Bitter István és Kiss Gy. Csaba is Széchenyi-díjat kapott  

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket 

adományozott. (…) Kiss Gy. Csaba József Attila-díjas irodalomtörténész, a Magyar 

Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Művelődéstörténeti Tanszékének címzetes 

egyetemi tanára részére Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája 

során a közép-európai kultúra nemzetközileg is elismert kutatójaként elsősorban a 

magyar, lengyel, szlovák és horvát nép nemzeti szimbólumainak és mítoszainak 

összehasonlító vizsgálata terén elért tudományos eredményei elismeréseként. 

https://cultura.hu/aktualis/bitter-istvan-es-kiss-gy-csaba-is-szechenyi-dijat-kapott/ 

 

elteonline.hu - 2020.03.15. 

A holdra szállás kevésbé ismert tényei egy amatőr csillagász szemével 

Március 10-én este 6 órától ezzel a címmel tartott előadást az ELTE SEK Történeti 

Diákműhely vendégelőadója, Radics Péter. Az érdeklődők sok érdekességet 

megtudhattak az űrkutatással és a holdra szállással kapcsolatban. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/03/15/a-holdra-szallas-kevesbe-ismert-tenyei-egy-

amator-csillagasz-szemevel 

 

greenfo.hu - 2020.03.15. 

A lábujjhosszak aránya megmutatja a légykapók rátermettségét 

A Pilisi Parkerdő és az ELTE Viselkedésökológiai Csoportjának a Málnás-hegyen zajló 

közös kutatása a klímaváltozás hatásainak feltérképezése mellett egyéb fontos 

ismereteket is szolgáltatnak egyes madárfajok életének jobb megismeréséhez. 

https://greenfo.hu/hir/a-labujjhosszak-aranya-megmutatja-a-legykapok-ratermettseget 

 

További megjelenés: 

 

- agrotrend.hu - 2020.03.14. 

„Lábujjukban a siker” - A lábujjhosszak aránya megmutatja légykapók 

rátermettségét 

https://www.agrotrend.hu/hireink/labujjukban-a-siker---a-labujjhosszak-aranya-

megmutatja-legykapok-ratermettseget 

- magyarmezogazdasag.hu - 2020.03.16. 

Miről árulkodik a légykapók lába? 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/03/16/mirol-arulkodik-legykapok-laba 
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444.hu - 2020.03.14. 

A nagyszüleiket féltik a hazaköltözni kényszerülő kollégisták 

Van, aki inkább a Budapesten lakó testvéréhez költözik és van, aki előrébb hozta az 

összeköltözést a barátjával a koronavírus miatt. Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor 

Kollégiumban szép nyugodtan pakolnak ki a kollégisták barátaikkal vagy vidékről 

felutazott szüleikkel. 

https://444.hu/2020/03/14/a-nagyszuleiket-feltik-a-hazakoltozni-kenyszerult-kollegistak 

 

További megjelenés: 

 

- hellodelsomogy.hu - 2020.03.15. 

A nagyszüleiket féltik a hazaköltözni kényszerülő kollégisták 

http://hellodelsomogy.hu/2020/03/15/a-nagyszuleiket-feltik-a-hazakoltozni-

kenyszerulo-kollegistak-444-hu/ 

 

insiderblog.hu - 2020.03.15. 

Elindul a magyar vírusgyógyszer-fejlesztés! 

Koronavírus: gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium. A kormányzati 

támogatással meginduló együttműködés célja nem az immunvédettséget kialakító 

védőoltás, hanem egy olyan terápiás készítmény létrehozása, amely a fertőzöttek 

szervezetében semlegesíti a vírust. (...) A konzorcium vezetője az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Természettudományi Kar Immunológiai Tanszéke, tagjai is a hazai 

felsőoktatási és gyógyszerkutatói szféra meghatározó képviselői. 

http://insiderblog.hu/hazai-palya/2020/03/15/elindul-a-magyar-virusgyogyszer-

fejlesztes/ 

 

További megjelenés: 

 

- bama.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.bama.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-2339751/ 

- sonline.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.sonline.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-2167944/ 
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- feol.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.feol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-3880485/ 

- veol.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.veol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-3661989/ 

- nool.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.nool.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-3085419/ 

- baon.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.baon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-2544408/ 

- zaol.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.zaol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-3961368/ 

- szoljon.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.szoljon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-2254371/ 

- vaol.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.vaol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-3849051/ 

- kemma.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.kemma.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-2141997/ 

- duol.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.duol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-3504726/ 
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- kisalfold.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.kisalfold.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-6891507/ 

- delmagyar.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.delmagyar.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-5536020/ 

- boon.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://boon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-kifejlesztesere-

alakul-magyar-konzorcium-4126182/ 

- beol.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.beol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-2561862/ 

- heol.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.heol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-2286816/ 

- teol.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.teol.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-2259345/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.kisalfold.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium-6891507/ 

- szon.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://szon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-kifejlesztesere-

alakul-magyar-konzorcium-3767868/ 

- kozszolgalat.hu - 2020.03.14. 

Koronavírus - ITM: gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar 

konzorcium 

https://kozszolgalat.hu/koronavirus-itm-gyogyszeres-terapia-kifejlesztesere-

alakul-magyar-konzorcium/ 
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- hir6.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

http://hir6.hu/cikk/154517/gyogyszeres_terapia_kifejlesztesere_alakul_magyar_ko

nzorcium 

- blikk.hu - 2020.03.14. 

Elkezdték a magyar koronavírus-gyógyszer kifejlesztését 

https://www.blikk.hu/aktualis/veszhelyzet/elkezdtek-a-magyar-koronavirus-

gyogyszer-fejleszteset/gdm05xk 

- demokrata.hu - 2020.03.14. 

Magyar terápiás készítményt fejlesztenek 

https://demokrata.hu/magyarorszag/magyar-terapias-keszitmenyt-fejlesztenek-

215758/ 

- hellovidek.hu - 2020.03.14. 

Koronavírus: gyógyszeres terápiát fejlesztenek Magyarországon 

https://demokrata.hu/magyarorszag/magyar-terapias-keszitmenyt-fejlesztenek-

215758/ 

- atv.hu - 2020.03.14. 

Magyar kormányzati támogatással keresnek gyógyszert a koronavírusra 

http://www.atv.hu/belfold/20200314-magyar-kormanyzati-tamogatassal-

keresnek-gyogyszert-a-koronavirusra 

- haon.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://haon.hu/gazdasag/hazai-gazdasag/gyogyszeres-terapia-kifejlesztesere-

alakul-magyar-konzorcium-3909852/ 

- civilhetes.net - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.civilhetes.net/gyogyszeres-terapia-kifejlesztesere-alakul-magyar-

konzorcium 

- marketingpirula.hu - 2020.03.14. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.marketingpirula.hu/cikkek/gyogyszeres-terapia-kifejlesztesere-

alakul-magyar-konzorcium/ 

- ma.hu - 2020.03.14. 

Koronavírus - ITM: gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar 

konzorcium 

http://www.ma.hu/tudomany/342065/Koronavirus__ITM_gyogyszeres_terapia_kife

jlesztesere_alakul_magyar_konzorcium?place=srss 
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- lokal.hu - 2020.03.14. 

Koronavírus-gyógyszer kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.lokal.hu/2020-03-koronavirus-gyogyszer-kifejlesztesere-alakul-

magyar-konzorcium/ 

- eszakhirnok.com - 2020.03.14. 

Elkezdték a magyar koronavírus-gyógyszer kifejlesztését 

https://www.eszakhirnok.com/belfold/94377-2020-03-14-08-50-

38.html#axzz6Hg7iLPuS 

- vg.hu - 2020.03.14. 

Az ITM gyógyszeres terápiát fejleszt 

https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/az-itm-gyogyszeres-terapiat-

fejleszt-2109819/ 

- nlc.hu - 2020.03.14. 

Elkezdődik a magyar koronavírus-gyógyszer fejlesztése 

https://nlc.hu/ezvan/20200314/koronavirus-gyogyszer-fejlesztes-magyarorszag/ 

- nepszava.hu - 2020.03.14. 

Koronavírus – Magyar gyógyszerfejlesztés kezdődik 

https://nepszava.hu:443/3070707_koronavirus--magyar-gyogyszerfejlesztes-

kezdodik 

- magyarnemzet.hu - 2020.03.13. 

Gyógyszer kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/gyogyszer-kifejlesztesere-alakul-magyar-

konzorcium-7887290/ 

- hirado.hu - 2020.03.13. 

Konzorcium alakult a koronavírus elleni terápiás készítmény létrehozására 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/03/13/konzorcium-alakult-a-

koronavirus-elleni-terapias-keszitmeny-letrehozasara 

- origo.hu - 2020.03.13. 

Magyar konzorcium alakul koronavírus-gyógyszer kifejlesztésére 

https://www.origo.hu/itthon/20200313-koronavirus-gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium.html 

- magyarhirlap.hu - 2020.03.13. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium  

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200313-gyogyszeres-terapia-

kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium 

- portfolio.hu - 2020.03.13. 

A koronavírus ellen fejleszt gyógyszert Magyarország, a Richter is beszáll 
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https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200313/a-koronavirus-ellen-fejleszt-

gyogyszert-magyarorszag-a-richter-is-beszall-419445 

- ripost.hu - 2020.03.13. 

Koronavírus: gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://ripost.hu/politik/koronavirus-gyogyszeres-terapia-kifejlesztesere-alakul-

magyar-konzorcium-2326569/ 

- gondola.hu - 2020.03.13. 

A koronavírus elleni terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://gondola.hu/hirek/252093-

A_koronavirus_elleni_terapia_kifejlesztesere_alakul_magyar_konzorcium.html 

- hvg.hu - 2020.03.13. 

Magyar konzorcium alakult a koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére 

https://hvg.hu/gazdasag/20200313_Magyar_konzorcium_alakult_a_koronavirus_el

leni_gyogyszer_kifejlesztesere 

- napi.hu - 2020.03.13. 

Koronavírus: magyar gyógyszerfejlesztés indul 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/koronavirus-magyar-gyogyszerfejlesztes-

indul.702089.html 

- mandiner.hu - 2020.03.13. 

A koronavírus ellen fejleszt gyógyszert Magyarország, a Richter is beszáll 

https://mandiner.hu/cikk/20200313_a_koronavirus_ellen_fejleszt_gyogyszert_mag

yarorszag_a_richter_is_beszall 

- 24.hu - 2020.03.13. 

Gyógyszeres terápiát fejleszt ki a kormány a koronavírus ellen 

https://24.hu/kozelet/2020/03/13/koronavirus-gyogyszeres-terapia-kormany-

fejlesztes/ 

- propeller.hu - 2020.03.13. 

Nagyszabású magyar fejlesztés indul a koronavírus ellen 

http://propeller.hu/itthon/3512733-nagyszabasu-magyar-fejlesztes-indul-

koronavirus-ellen 

- 444.hu - 2020.03.13.  

Kormányzati támogatással keresnek gyógyszert a koronavírusra 

https://444.hu/2020/03/13/kormanyzati-tamogatassal-keresnek-gyogyszert-a-

koronavirusra 

- kormany.hu - 2020.03.16. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 
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https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-

miniszterium/hirek/gyogyszeres-terapia-kifejlesztesere-alakul-magyar-

konzorcium 

- budaorsiinfo.hu - 2020.03.16. 

Koronavírus – ITM: gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar 

konzorcium  

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/03/16/koronavirus-itm-gyogyszeres-

terapia-kifejlesztesere-alakul-magyar-konzorcium/ 

- hvg.hu - 2020.03.17. 

Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen 

https://hvg.hu/tudomany/20200317_magyar_gyogyszer_koronavirus_fertozes_feh

erje_ace2 

- penzcentrum.hu - 2020.03.17. 

Itt tart a kutatás: magyar tudósok fejlesztik a koronavírus-gyógyszert 

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/itt-tart-a-kutatas-magyar-tudosok-

fejlesztik-a-koronavirus-gyogyszert.1090411.html 

- pestisracok.hu - 2020.03.17. 

Már fejlesztik a magyar koronavírus elleni gyógyszert, ami néhány hétre 

megelőző védelmet nyújt majd 

https://pestisracok.hu/mar-fejlesztik-a-koronavirus-elleni-gyogyszert-ami-

nehany-hetre-megelozo-vedelmet-nyujt-majd/ 

- scmonitor.hu - 2020.03.17. 

Gyógyszeres terápia kifejlesztésére alakul magyar konzorcium 

https://www.scmonitor.hu/hir/20200317/gyogyszeres-terapia-kifejlesztesere-

alakul-magyar-konzorcium 

 

kadarka.net - 2020.03.15. 

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. A Frontiers in Behavioral 

Neuroscience című tudományos lapban kedden ismertetett kutatás a kutyaagy 

arcfeldolgozó képességét tesztelte funkcionális MRI berendezéssel, és kimutatta, hogy a 

kutyaagy arcfeldolgozásban részt vevő területei nem reagálnak másképp az emberi 

arcokra, mint az ugyanezen arcok részleteiből készült mozaikokra. 

https://kadarka.net/cikkek-kat/a-kutyak-arcfeldolgozasa-nem-olyan-kifinomult-mint-az-

embere 
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kormany.hu - 2020.03.15. 

A Miniszterelnökség közleménye 

Régészeti örökségért – Schönvisner István-díjat adományozott a közösségi régészet 

egyik, a helyi lakosságnak a régészeti feltárásba és muzeológiai munkába történő 

bevonásán alapuló modelljének kidolgozása és működtetése érdekében végzett 

munkássága, valamint a régészeti lelőhelyek védelmében kifejtett példaértékű 

tevékenysége elismeréseként dr. Bálint Marianna régésznek, a Hajdúsági Múzeum 

munkatársának; több évtizedes, a középkori és kora újkori régészet, valamint az 

épületrégészet területén végzett kimagasló tudományos munkássága, valamint 

példaértékű oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként dr. Feld István régésznek, 

az ELTE BTK címzetes egyetemi tanárának, a Castrum Bene Egyesület elnökének. 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-miniszterelnokseg-

kozlemenye20200315 

 

librarius.hu - 2020.03.15. 

Ők kapták március 15. alkalmából a Magyar Érdemrendeket 

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozza: Bács 

Tamás egyiptológus, régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kara Ókortudományi Intézetének igazgatója, Egyiptológiai Tanszékének tanszékvezető 

egyetemi docense részére az ókori egyiptomi Újbirodalom történetének, illetve építészeti 

és művészeti emlékeinek kutatásában elért eredményei, valamint jelentős oktatói, szakmai 

közéleti és publikációs tevékenysége elismerésekén 

https://librarius.hu/2020/03/15/ok-kaptak-marcius-15-alkalmabol-a-magyar-

erdemrendeket/ 

 

További megjelenés: 

 

- sonline.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

2172108/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

6896547/ 

- boon.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 
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https://boon.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-4129965/ 

- baon.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

2549643/ 

- bama.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

2343876/ 

- beol.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.beol.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

2565891/ 

- kemma.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

2146728/ 

- szoljon.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

2257452/ 

- veol.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

3665310/ 

- duol.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

3507693/ 

- szon.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://szon.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-3771936/ 

- delmagyar.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-

janos-5541663 
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- feol.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

3884394/ 

- vaol.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

3853005/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

6896547/ 

- teol.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.teol.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

2264262/ 

- zaol.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

3967374/ 

- heol.hu - 2020.03.16. 

Kitüntetéseket adományozott Áder János 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/kitunteteseket-adomanyozott-ader-janos-

2291064/ 

 

magyarkurir.hu - 2020.03.15. 

Legalább álmodj velem… – Állandó Csokonai-kiállítás nyílt Csurgón 

A Demeter Júlia irodalomtörténész, az ELTE nyugalmazott tanára tervei alapján 

megálmodott kiállítás megvalósítói azok voltak, akik szakmailag a legjobbat adhatták 

Csurgónak, hiszen már több kiállítóhelyet rendeztek be. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/legalabb-almodj-velem-allando-csokonai-kiallitas-

nyilt-csurgon 
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nlc.hu - 2020.03.15. 

Petőfi és a nemzet hűtlen özvegye, aki nem szerette a fiát? – Ki volt valójában 

Szendrey Júlia? 

A Szendrey Júlia-hagyatékot 2010 óta aktívan kutató történész, irodalomtörténész, 

Gyimesi Emese tízéves korában névnapjára kapta ajándékba Kertész Erzsébet máig 

népszerű, Szendrey Júliáról szóló klasszikus lányregényét. Ahogy Emese mondja, 

kislányként Szendrey Júlia különleges, bátor, lázadó, modern személyisége és maga a kor, 

amely körülvette, olyannyira hatott rá, hogy tavaly kiváló eredménnyel megvédte az ELTE-

n a Szendrey Júliáról szóló doktori disszertációját. 

https://nlc.hu/eletmod/20200315/szendrey-julia-petofi-sandor-marcius-15/ 

 

szoljon.hu - 2020.03.15. 

A pártfogoltjaik sikere szerez örömet dr. Nagyné Varga Ilonának 

Jelenleg is számos program megvalósításán dolgozik munkatársaival dr. Nagyné Varga 

Ilona, aki nemrégiben vehette át az első alkalommal odaítélt Értékteremtő Közösségekért 

díjat. (…) Ilona annak idején a pedagóguspályát cserélte a segítői szakma világára. – Nagy 

váltás volt az életemben, amikor 1992-ben az ELTE-n szociálpolitikus-végzettséget 

szereztem, és ezzel a képesítéssel megpályáztam az Esély Közalapítványnál a Regionális 

Szellemi Forrásközpont programvezetői posztját.  

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-partfogoltjaik-sikere-szerez-oromet-dr-

nagyne-varga-ilonanak-2251809/ 

 

vaol.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnep, március 15. alkalmából kitüntetéseket 

adományozott. A Széchenyi-díjjal kitüntetettek listája a Magyar Közlöny vasárnapi 

számában jelent meg, amely a következő nevekből áll. 

https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-3850359/ 

 

További megjelenés: 

 

- bama.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

2341485/ 

- szon.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 
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https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-3769818/ 

- kemma.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

2143908/ 

- baon.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

2546616/ 

- feol.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

3881712/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

6893340/ 

- teol.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

2261358/ 

- veol.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

3662901/ 

- duol.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

3505593/ 

- delmagyar.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.delmagyar.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-

tudosokat-5538339 

- boon.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

4128057/ 
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- szoljon.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

2255430/ 

- zaol.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-3963117/ 

- beol.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

2563242/ 

- heol.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2289021/ 

- sonline.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2169687/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.15.  

Díjazták a legkiválóbb tudósokat 

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/dijaztak-a-legkivalobb-tudosokat-

6893340/ 

- ripost.hu - 2020.03.15.  

Március 15: ők kaptak idén Széchenyi-díjat 

https://ripost.hu/politik/insider/marcius-15-ok-kaptak-iden-szechenyi-dijat-

2327585/ 

- origo.hu - 2020.03.15. 

Ők kapnak idén Kossuth-díjat és Széchenyi-díjat 

https://www.origo.hu/itthon/20200315-ok-kapnak-iden-kossuth-es-

szechenyidijat.html 

- budapestkornyeke.hu - 2020.03.15. 

Itt vannak a friss Széchenyi-díjasok! A te volt tanárod is köztük van? 

https://budapestkornyeke.hu/itt-vannak-a-friss-szechenyi-dijasok-a-te-volt-

tanarod-is-koztuk-van/ 
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wmn.hu - 2020.03.15. 

Fogadj be egy kollégistát! – Szolidáris szállások a bajba jutott egyetemistáknak  

Mivel még én is egyetemre járok, megkaptam az erről szóló hivatalos tájékoztatót, ami 

pontosan csütörtök nulla óra nulla perckor landolt a virtuális postaládámban. 

Határidőként március 13-át, pénteket jelöltek meg, amit csütörtökön 16-ig, hétfőig 

hosszabbítottak meg az ELTE esetében. 

https://wmn.hu/ugy/52428-fogadj-be-egy-kollegistat--szolidaris-szallasok-a-bajba-

jutott-egyetemistaknak 

 

kemma.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális kitüntetésben 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából 

kitüntetéseket adományozott. (…) Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata 

kitüntetést kap: Bács Tamás egyiptológus, régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kara Ókortudományi Intézetének igazgatója, Egyiptológiai 

Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére az ókori egyiptomi Újbirodalom 

történetének, illetve építészeti és művészeti emlékeinek kutatásában elért eredményei, 

valamint jelentős oktatói, szakmai közéleti és publikációs tevékenysége elismeréseként 

https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-magyar-

allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2143902/ 

 

További megjelenés: 

 

- bama.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2341476/ 

- zaol.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-3963117/ 

- heol.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 
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https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2289021/ 

- feol.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-3881706/ 

- teol.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2261343/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-6893325/ 

- boon.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-magyar-

allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-4128027/ 

- szon.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-magyar-

allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-3769812/ 

- sonline.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-egmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2169687/ 

- vaol.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-3850347/ 
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- veol.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-3662883/ 

- baon.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2546589/ 

- nepszava.hu - 2020.03.15. 

Balog Zoltánt a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntette ki Áder János 

https://nepszava.hu/3070777_balog-zoltant-a-magyar-erdemrend-

kozepkeresztjevel-tuntette-ki-ader-janos 

- beol.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2563230/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-6893325 

- delmagyar.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.delmagyar.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-5538327/ 

- haon.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-magyar-

allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-3911046/ 

- szoljon.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-3662883/
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https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-2255424/ 

- duol.hu - 2020.03.15. 

Ők részesültek a legmagasabb magyar állami művészeti-kulturális 

kitüntetésben 

https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/ok-reszesultek-a-legmagasabb-

magyar-allami-muveszeti-kulturalis-kituntetesben-3505587/ 

 

24.hu - 2020.03.15. 

Hogyan beszéljünk a gyerekünkkel a koronavírusról? 

Stressz, feszültség, félelem: felnőttekből és gyerekekből egyaránt kiválthat negatív 

érzelmeket a koronavírus járvány. (…) Ha a felnőttek félnek, feszültek, azt megérzik a 

gyerekek is – válaszolta kérdésünkre Balázs Judit, az ELTE-PPK Pszichológia Intézet 

Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 

https://24.hu/belfold/2020/03/15/koronavirus-gyerek-pszichologia-karanten-jarvany/ 

 

További megjelenés: 

 

- Székely Hírmondó - 2020.03.19. (8. oldal) 

Így beszéljünk a gyerekkel a koronavírusról 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.03.18. 

Hogyan beszélj a gyerekeddel a koronavírusról? - tanácsok az ELTE 

szakembereitől 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/hogyan-beszelj-a-gyerekeddel-a-

koronavirusrol-tanacsok-az-elte-szakembereitol/ 

 

Népszava - 2020.03.14. (1,3. oldal) 

Járványszünet a közoktatásban 

Lapunk úgy értesült, csütörtökön az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston 

Gyakorló Gimnáziumából is hazaküldtek egy teljes osztályt, miután kiderült, hogy az egyik 

diák távolabbi kapcsolatban áll egy bizonyítottan koronavírusos beteggel. 

 

További megjelenés: 

 

- nepszava.hu - 2020.03.13. 

Egy egész osztályt hazaküldtek a Trefort gimnáziumból 
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https://nepszava.hu/3070614_egy-egesz-osztalyt-hazakuldtek-a-trefort-

gimnaziumbol 

- nepszava.hu - 2020.03.13. 

A Trefort gimnáziumban is felmerült a koronavírus gyanúja 

https://nepszava.hu/3070614_a-trefort-gimnaziumban-is-felmerult-a-

koronavirus-gyanuja 

- nlc.hu - 2020.03.13. 

Koronavírus: Hazaküldtek a Trefortból egy komplett osztályt 

https://nlc.hu/ezvan/20200313/trefort-koronavirus-osztaly/ 

- 24.hu - 2020.03.13. 

Koronavírus-gyanú miatt egy egész osztályt hazaküldtek a Trefortból 

https://24.hu/belfold/2020/03/13/koronavirus-elte-trefort/ 

- civilhetes.net - 2020.03.13. 

A Trefort gimnáziumban is felmerült a koronavírus gyanúja 

https://www.civilhetes.net/a-trefort-gimnaziumban-is-felmerult-a-koronavirus-

gyanuja 

- eduline.hu - 2020.03.13. 

Trefortba is jár egy olyan diák, aki távolabbi kapcsolatban áll koronavírusos 

beteggel 

http://eduline.hu/kozoktatas/20200313_elte_trefort 

 

Békés Megyei Hírlap - 2020.03.14. (1,6. oldal) 

Gépével lesi a csillagokat 

Tapasztaltak azt mondták, az Alföldről nem lehet jó felvételeket készíteni. Hivatkozva arra, 

hogy poros a légkör, a tengerszinthez képest alacsonyan fekszik és a környező vizek miatt 

folyamatos a pára. Ezt sikerült megcáfolni, mikor nagy meglepetésemre Szabó M. Gyula, 

az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium csillagász igazgatója írt levelet, amiben 

felhívta a figyelmemet, hogy a Caldwell 38 vagy Tű-galaxis néven ismert, a Földtől 4,3 

milliárd fényévre található, spirálkaros csillagvárost sikerült lencsevégre kapni. 

 

Petőfi Népe - 2020.03.14. (1,6. oldal) 

A csodákról is beszélt  

Normális és jól kiszámítható világunkban, mellettünk létezik egy birodalom, ami ugyan 

világunk része, de az ott történő események természetüknél fogva nem kiszámíthatóak, 

ilyenek például azok a találmányok, melyek alapjában változtatták meg a világot. Mérő 

László, az ELTE Pszichológiai Intézetének professzora e csodák logikájáról tartott előadást 
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szerdán Kecskeméten, a Neumann János Egyetem GAMF Karán, az egyetem A tudomány 

nyomában című tudomány-népszerűsítő előadás-sorozata keretében.  

 

24 óra - 2020.03.14. (1,6. oldal) 

Az internet veszélyeiről 

Gyerekeknek írt könyvet az internet és a közösségi oldalak veszélyeiről a tatabányai 

Solymos Ákos. A kiberbiztonsági szakembernek saját gyerekei adták a könyv ötletét, de 

elárulta, hogy a történetek a szülőknek is szólnak. (...) Solymos Ákostól nem áll messze a 

tanítás. Az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskolai karán, mint informatika műveltségi területes 

tanító szerezte meg a diplomáját. Bár végül mégsem a tanítói hivatás mellett döntött, 

azóta is rendszeresen jár iskolákba előadásokat tartani az információbiztonságról. 

 

nepszava.hu - 2020.03.14. 

Hétfőtől távoktatás lesz az iskolákban, de kidolgozott módszertan még nincs 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziuma 

jelezte: az egyetemi távoktatás előkészítésével kapcsolatos tapasztalatok, megoldások 

segítenek a gimnazisták távolléti oktatásában is. A Trefortban tantárgyakra és tanárokra 

lebontott segítséget adnak a pedagógusoknak, az ELTE pedig húsz új laptopot biztosított 

számukra, otthoni használatra. Az iskola szerint felkészültek az oktatás folytatására. 

https://nepszava.hu/3070705_hetfotol-tavoktatas-lesz-az-iskolakban-de-kidolgozott-

modszertan-meg-nincs 

 

További megjelenés: 

 

- civilhetes.net - 2020.03.14. 

Hétfőtől távoktatás lesz az iskolákban, de kidolgozott módszertan még nincs 

https://www.civilhetes.net/hetfotol-tavoktatas-lesz-az-iskolakban-de-kidolgozott-

modszertan-meg-nincs 

- nepszava.hu - 2020.03.13. 

Hétfőtől távoktatás lesz az iskolákban, de kidolgozott módszertan még nincs 

https://nepszava.hu/3070705_hetfotol-tavoktatas-lesz-az-iskolakban-de-

kidolgozott-modszertan-meg-nincs 

 

duol.hu - 2020.03.14. 

A jelen sokkal tartozik a múltnak – egy 1956-os áldozat nyomában 

A békési születésű Vetési Imre sorsa is megrázó. Ő az ELTE biológia szakán 1956-ban 

kapott szakbiológusi oklevelet. Az egyetem elvégzése után – mint ahogy erről az egyetemi 
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társ, dr. Kisari Balla György beszámol a könyv egyik fejezetében – három hónapos 

tartalékos tisztképző katonai szolgálatra hívták be, amelyet a dunaföldvári Hunyadi 

laktanyában kellett teljesítenie. A szolgálat utolsó hónapjában tört ki az 1956-os 

forradalom és szabadságharc.  

https://www.duol.hu/vezeto-hirek/a-jelen-sokkal-tartozik-a-multnak-egy-1956-os-

aldozat-nyomaban-3504096/ 

 

ujkor.hu - 2020.03.14. 

László Gyula, a szegény emberek régésze 

1910. március 14-én született László Gyula régész, egyetemi tanár és képzőművész. Neve 

a nagyközönség számára leginkább a kettős honfoglalásról ismert, egyetemi oktatóként 

pedig számos kiváló régészt indított el a pályán. (...) Az ELTE-re 1957. január 1-jével 

nevezték ki. Oroszlán Zoltán és Banner János professzorok örömmel fogadták. (…) Az 

egyetemen egészen nyugdíjazásáig tanított. 

http://ujkor.hu/content/laszlo-gyula-szegeny-emberek-regesze 

 

adozona.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az egyetemeken csütörtökre és 

péntekre kétnapos oktatásmentes időszakot rendeltek el, március 16-tól 20-ig 

előrehozott tavaszi szünet, ezt követően távoktatás lesz. (…) Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen (ELTE) valamennyi hallgatót távolmaradási kötelezettség terhel 

március 12-től visszavonásig. A magyar hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyükről 

otthonukba kell távozniuk. A nemzetközi és külhoni hallgatók kollégiumi tartózkodása a 

továbbiakban is megengedett. 

https://adozona.hu/altalanos/Elkezdodott_az_egyetemeken_az_oktatasmentes_AWBSIU 

 

További megjelenés: 

 

- novekedes.hu - 2020.03.13. 

Koronavírus: elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://novekedes.hu/hirek/koronavirus-elkezdodott-az-egyetemeken-az-

oktatasmentes-idoszak 

- hir6.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

http://hir6.hu/cikk/154500/elkezdodott_az_egyetemeken_az_oktatasmentes_idosz

ak 
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- vasarnap.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://vasarnap.hu/2020/03/13/elkezdodott-az-egyetemeken-az-oktatasmentes-

idoszak/ 

- demokrata.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az oktatásmentes időszak 

https://demokrata.hu/magyarorszag/elkezdodott-az-oktatasmentes-idoszak-

215403/ 

- promenad.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.promenad.hu/2020/03/13/elkezdodott-az-egyetemeken-az-

oktatasmentes-idoszak/ 

- profitline.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak - Mi lesz ezután? 

http://profitline.hu/Elkezdodott-az-egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak---

Mi-lesz-ezutan-405033 

- ma.hu - 2020.03.13. 

Koronavírus - Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

http://www.ma.hu/belfold/342006/Koronavirus__Elkezdodott_az_egyetemeken_az

_oktatasmentes_idoszak?place=srss 

- eduline.hu - 2020.03.13. 

Elindult a nagy kollégiumi kiköltözés: meddig kell elmenniük a hallgatóknak? 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200313_elindult_a_koltozes 

- dehir.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

http://www.dehir.hu/belfold/elkezdodott-az-egyetemeken-az-oktatasmentes-

idoszak/2020/03/13/ 

- ripost.hu - 2020.03.13. 

Körkép: ez várható a koronavírus miatt az egyes egyetemeken 

https://ripost.hu/politik/insider/korkep-ez-varhato-a-koronavirus-miatt-az-egyes-

egyetemeken-2325297/ 

- magyarhirlap.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200313-elkezdodott-az-egyetemeken-

az-oktatasmentes-idoszak 

- hazipatika.com - 2020.03.13. 

Koronavírus: nem oktatnak az egyetemeken 
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https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/koronavir

us_nem_oktatnak_az_egyetemeken/20200313114830 

- infoesztergom.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

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

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

- vg.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/elkezdodott-az-egyetemeken-az-

oktatasmentes-idoszak-2108484/ 

- mandiner.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://mandiner.hu/cikk/20200313_elkezdodott_az_egyetemeken_az_oktatasmen

tes_idoszak 

- propeller.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak a koronavírus miatt 

http://propeller.hu/itthon/3512403-elkezdodott-egyetemeken-oktatasmentes-

idoszak-koronavirus-miatt 

- privatbankar.hu - 2020.03.13. 

Egyetemek vs. koronavírus: most kezdődik a meccs 

https://privatbankar.hu/makro/egyetemek-vs-koronavirus-most-kezdodik-a-

meccs-331446 

- alon.hu - 2020.03.13. 

Egyetemi körkép, kollégiumi kiköltözések - Itt az előrehozott tavaszi szünet 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/03/koronavirus-elkezdodott-az-

egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak-egyetemi-korkep-kollegiumi-

kikoltozesek-itt-az-elorehozott-tavaszi-szunet-idopontja 

- portfolio.hu - 2020.03.13. 

Bezártak az egyetemek, hogyan tovább? 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200313/bezartak-az-egyetemek-hogyan-

tovabb-419189 

- mfor.hu - 2020.03.13. 

Most kiderül, mit tudnak kezdeni az egyetemek a koronavírussal 

https://mfor.hu/cikkek/makro/most-kiderul-mit-tudnak-kezdeni-az-egyetemek-

a-koronavirussal.html 

- nlc.hu - 2020.03.13. 

Koronavírus: péntektől zárva vannak az egyetemek 

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/koronavirus_nem_oktatnak_az_egyetemeken/20200313114830
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https://nlc.hu/ezvan/20200313/koronavirus-egyetemek-tavoktatas/ 

- aktualis.blogstar.hu - 2020.03.13. 

Így érinti az egyetemeket a veszélyhelyzet 

https://aktualis.blogstar.hu/2020/03/13/legfrissebb-hirek-a-koronavirusrol-

kiutasitottak-az-orszagbol-a-balhes-iraniakat/91709/ 

- atv - Déli Híradó - 2020.03.13. 

Minden magyar egyetem bezárt 

http://www.atv.hu/videok/video-20200313-deli-hirado-2020-03-13 

- ifipress.hu - 2020.03.13. 

Elkezdődött az egyetemeken az oktatásmentes időszak 

https://ifipress.hu/elkezdodott-az-egyetemeken-az-oktatasmentes-idoszak/ 

 

artnews.hu - 2020.03.13. 

Karmesterlegendák, várva várt együttesek és szólisták, megújuló arculat és egy új 

digitális fejlesztés – elindul a bérletértékesítés a Müpa 2020/21-es évadára 

„Küldetésünknek tartjuk, hogy katalizátorként segítsük új intézményi együttműködések 

megszületését, és az egyetemekkel hosszú távon, közösen gondolkodva kapcsoljuk össze 

a kultúrát és az oktatást” – hangsúlyozza Káel Csaba, felhívva a figyelmet arra, hogy 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.  

http://artnews.hu/2020/03/13/karmesterlegendak-varva-vart-egyuttesek-es-szolistak-

megujulo-arculat-es-egy-uj-digitalis-fejlesztes-elindul-a-berletertekesites-a-mupa-

2020-21-es-evadara/ 

 

További megjelenés: 

 

- theater.hu - 2020.03.18.  

Karmesterlegendák, várva várt együttesek és szólisták a Müpa 2020/21-es 

évadára 

https://theater.hu/hu/hirek/karmesterlegendak-varva-vart-egyuttesek-es-

szolistak-a-mupa-2020-21-es--16013.html 

 

borsonline.hu - 2020.03.13. 

80 éve diplomázott Pali bácsi - Gyűrűt kapott az ELTE első zafír oklevelese 
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Az ELTE csaknem négy évszázados történetében ez az első alkalom, hogy a 

diplomaszerzés 80. évfordulóját elismerhették. 105 évesen vette át az elismerést Patay Pál 

régész. Az egyetem szenátusa tavaly decemberben hozott döntést arról, hogy az arany, 

gyémánt, vas, rubin és platina mellett immár zafír oklevél is adományozható. 

http://www.borsonline.hu/aktualis/80-eve-diplomazott-pali-bacsi-gyurut-kapott-az-

elte-elso-zafir-oklevelese/194475 

 

elteonline.hu - 2020.03.13. 

Fél éve az egyetemi sportért. Interjú Cseszkó Mírával, az EHÖK sportreferensével 

Talán nem is gondolnánk, hogy hány ember dolgozik azon nap mint nap, hogy az ELTE-

re járó közel harmincezer hallgatónak nem csak, hogy zökkenőmentesek, de a lehető 

legszínesebbek legyenek az egyetemi évei 

http://elteonline.hu/sport/2020/03/13/fel-eve-az-egyetemi-sportert-interju-cseszko-

miraval-az-ehok-sportreferensevel-2/ 

 

elteonline.hu - 2020.03.13. 

Az ókor és mi – Beszámoló a Latintanítási műhelynapról 

Miben ragadható meg a latinnak mint középiskolai tantárgynak a jelentősége a XXI. sz.-

ban? Elválasztható-e egymástól nyelv és kultúra? Van-e különbség propaganda és a 

manipuláció „ókori” és „mai” eszköztára között, vagy hogyan lehet párhuzamba állítani az 

invektívát és a bullyingot? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ a 

Latintanítási műhelynapon, amely a latin tanárszakos hallgatók és a már régóta pályán 

lévő latintanárok együtt gondolkodására, és egy projektmunka keretében a középiskolai 

latintanításban alkalmazható segédanyagok létrehozására adott lehetőséget. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/13/az-okor-es-mi-beszamolo-a-latintanitasi-

muhelynaprol/ 

 

hiros.hu - 2020.03.13. 

Veszélyes baktérium van a Hírös ásványvízben 

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 felületeket kiválóan tudnak létrejönni” – 

magyarázta a 24.hu-nak Márialigeti Károly, az ELTE Mikrobiológia Tanszékének egyetemi 

tanára. 

https://hiros.hu/hirek/veszelyes-bakterium-van-a-hiros-asvanyvizben 

 

További megjelenés: 
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- hellodelsomogy.hu - 2020.03.13. 

Veszélyes baktériumot tartalmaz a rossz kézfertőtlenítővel megbukott 

vállalkozó ásványvize 

http://hellodelsomogy.hu/2020/03/13/veszelyes-bakteriumot-tartalmaz-a-rossz-

kezfertotlenitovel-megbukott-vallalkozo-asvanyvize-24-hu/ 

- atv.hu - 2020.03.13. 

Vigyázzon ön is, veszélyes baktérium van ebben az ásványvízben! 

http://www.atv.hu/belfold/20200313-vigyazzon-on-is-veszelyes-bakterium-van-

ebben-az-asvanyvizben 

 

jogaszvilag.hu - 2020.03.13. 

A megkérdőjelezhetetlen szakmaiság jegyében – Életútinterjú dr. Vámosi-Nagy 

Szabolccsal 

Tavaly novemberben a Wolters Kluwer Jogászdíj Életműdíjában részesült dr. Vámosi-Nagy 

Szabolcs, az Ernst & Young Ügyvédi Iroda vezetője, az ELTE-ÁJK címzetes egyetemi tanára. 

Milyen egyenesek és kitérők tarkítják ezt a vitathatatlanul tartalmas és elismerésre méltó 

pályaképet? Beszélgetésünk során a díjazott ebbe avatott be minket. 

https://jogaszvilag.hu/a-megkerdojelezhetetlen-szakmaisag-jegyeben-eletutinterju-dr-

vamosi-nagy-szabolccsal/ 

 

librarius.hu - 2020.03.13. 

Korrepeta: miként győzhető le a rettegés a matematika érettségitől? 

Gerőcs László matematikatanár azt a célt tűzte maga elé, hogy segítsen azoknak, akik 

középszintű matematika érettségire készülnek. (...) Negyvennégy évet töltöttem el a 

pályán, ebből harminchetet az ELTE gyakorlógimnáziumában, ami elit intézménynek 

számít 

https://librarius.hu/2020/03/13/gerocs-laszlo-korrepeta/ 

 

ujkor.hu - 2020.03.12. 

„Első kézből” – Az MTT Tanári Tagozatának információs konferenciája 

2020 február 1-jén rendezte információs konferenciáját a Magyar Történelmi Társulat 

Tanári Tagozata (MTT TT) és a Református Tananyagfejlesztő Csoport az ELTE BTK Kari 

Tanácstermében.  

http://ujkor.hu/content/mtt-tanari-tagozat-konferencia 

 

 

http://hellodelsomogy.hu/2020/03/13/veszelyes-bakteriumot-tartalmaz-a-rossz-kezfertotlenitovel-megbukott-vallalkozo-asvanyvize-24-hu/
http://hellodelsomogy.hu/2020/03/13/veszelyes-bakteriumot-tartalmaz-a-rossz-kezfertotlenitovel-megbukott-vallalkozo-asvanyvize-24-hu/
http://www.atv.hu/belfold/20200313-vigyazzon-on-is-veszelyes-bakterium-van-ebben-az-asvanyvizben
http://www.atv.hu/belfold/20200313-vigyazzon-on-is-veszelyes-bakterium-van-ebben-az-asvanyvizben
https://librarius.hu/2020/03/13/gerocs-laszlo-korrepeta/
http://ujkor.hu/content/mtt-tanari-tagozat-konferencia


Józsefváros - 2020.03.11. (10,11. oldal) 

Mit keresnek a lovak  a belvárosban? 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika Huszár Lovarda vezetőjével, Kollár 

Csabával beszélgettünk belvárosi lótartásról, állatok tiszteletéről és a híres Ludovika 

Akadémia történetéről. (…) A főépületben kezdetben a Kossuth Akadémia működött, 

később az ELTE Természettudományi Karának tanszékei használták különféle célokra. 

1992-ben Mádl Ferenc művelődési és közoktatási miniszter javaslatára elkezdték felújítani, 

hogy ’96-ban beköltözhessen a Magyar Természettudományi Múzeum. 

 

ujkor.hu - 2020.03.07. 

„Egy jó történész sohasem tud eleget” – interjú Juhász Balázzsal 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori 

Egyetemes Történeti Tanszék egyetemi adjunktusaként, valamint az MTA Lendület 

Trianon100 kutatócsoport tagjaként dolgozó Juhász Balázzsal pályájáról, oktatói 

munkájáról, kutatásairól, az első világháború alatti olasz hadifogságról, Triesztről, illetve a 

fasizmusról beszélgettünk.  

http://ujkor.hu/content/egy-jo-tortenesz-sohasem-tud-eleget-interju-juhasz-balazzsal 

 

XIII. Kerületi Hírnök - 2020.03.05. (7. oldal) 

Az anyanyelvi nevelés kérdései 

Az idén is megrendezik a már hagyományos Óvodapedagógiai Napokat. (...) Az első 

előadást dr. Gönczöl Andrea, az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának adjunktusa tartja az 

olvasás és írás interaktív pedagógiai módszerekkel való előkészítéséről és gyakorlatáról. 

 

Magyar Nemzet - 2020.03.17. (1,2,3,4,6,8,9,10. oldal) 

Nehéz időszak következik 

A vírust semlegesíti, a megfertőződött sejteket pedig az immunrendszerhez hasonlóan 

elpusztítja majd a kutatók reményei szerint az új koronavírus elleni magyar fejlesztésű 

gyógyszer, amely néhány hétig megelőző védelmet is nyújthat. A kétkomponensű, 

fehérjealapú készítményen már gőzerővel dolgozik az erre a célra létrehozott konzorcium, 

hogy a vírusellenes szert az országon belül elő lehessen állítani legalább a hazai lakossági 

igényeket kielégítő mennyiségben. 

 

További megjelenés: 

 

 

 

http://ujkor.hu/content/egy-jo-tortenesz-sohasem-tud-eleget-interju-juhasz-balazzsal


- portfolio.hu - 2020.03.17. 

Exkluzív részleteket tudtunk meg a koronavírus elleni magyarországi 

gyógyszer fejlesztéséről  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200317/exkluziv-reszleteket-tudtunk-meg-

a-koronavirus-elleni-magyarorszagi-gyogyszer-fejleszteserol-419859 

 

Agrofórum - 2020.03.17. (144,145,146. oldal) 

A tápanyag-gazdálkodás különböző aspektusai  

A növényi stressz egy olyan fiziológiai állapot, amelyben a növények növekedése, 

fejlődése és szaporodása a fokozott környezeti terhelés miatt a genomban meghatározott 

lehetőségek alatt marad – mondta el Dr. Fodor Ferenc az ELTE egyetemi docense, aki a 

stressz növényélettani alapjairól és a stressz-szindrómáról adott áttekintést 

 

Délmagyarország - 2020.03.17. (8. oldal) 

A magyar érdemrend lovagkeresztjét kapta Hajdu Ágnes 

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából 

kitüntetéseket adományozott a könyvtártudomány területén folytatott több évtizedes 

kutatói-oktatói munkája, valamint a hazai és nemzetközi könyvtáros szakmai 

szervezetekben betöltött jelentős szerepe elismeréseként a szegedi Barátné Hajdu Ágnes 

részére. (…) Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi 

Intézete Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. 

 

Vas Népe - 2020.03.17. (1,4. oldal) 

Milyen lesz a digitális oktatás? 

Üresek az osztály- és előadótermek: az általános és középiskolák, egyetemek áttérnek a 

digitális oktatásra. (...) Az ELTE SEK-en is épül a virtuális egyetem: dr. Németh István 

koordinációs rektorhelyettes azt mondja, az oktatók a napokban telepítik 

infokommunikációs eszközeikre az ehhez szükséges szoftvercsomagot. Mindenki 

felkészült. 

 

csaladinet.hu - 2020.03.16. 

3000 új, ingyenes feladat az Okos Doboz oktatási portálon 

A Tanári munkát támogatandó a Wizper Kft, és az ELTE TOK együttműködése keretében 

készült Módszertani kézikönyv is ingyenesen elérhetővé válik a portálon. Oldalon 

regisztráció után a diákok és a pedagógusok online tudják nyomon követni a feladatokon 

elért eredményeket és a gyerekek előrehaladását. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200317/exkluziv-reszleteket-tudtunk-meg-a-koronavirus-elleni-magyarorszagi-gyogyszer-fejleszteserol-419859
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200317/exkluziv-reszleteket-tudtunk-meg-a-koronavirus-elleni-magyarorszagi-gyogyszer-fejleszteserol-419859


https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hirek_erdekessegek/28562/3000_uj_ingyenes

_feladat_az_okos_doboz_oktatasi_portalon 

 

További megjelenés: 

 

- egeszsegtukor.hu - 2020.03.16.  

Digitális oktatás 1-12 évfolyamosok számára 

https://www.egeszsegtukor.hu/gyerektukor/digitalis-oktatas-1-12-evfolyamosok-

szamara.html 

 

eduline.hu - 2020.03.16. 

Így tanulhattok matekot otthonról: alternatív megoldások diákoknak és tanároknak 

Most megmutatnunk nektek néhány online tanulási módszert, ami otthonról is 

tökéletesen alkalmazható. (…) Ha kifejezetten érettségire készültök, akkor a hasonlóan 

működő Korrepetát érdemes kipróbálni, ami ugyancsak középiskolásoknak nyújt 

segítséget. Bár ez egy fizetős kurzus, a 20x60 perces tananyaggal az egész középiskolai 

anyagot átvehetitek méghozzá Gerőcs Lászlóval, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló 

Gimnázium tanárával, akinek matekérettségi megoldásait évek óta videón követhetitek az 

érettségi napján.  

http://eduline.hu/kozoktatas/20200316_matektanulas_otthonrol 

 

elteonline.hu - 2020.03.16. 

TanTáv – ELTE-s tanárszakosok a távoktatásért 

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének demonstrátorai, Péter Petra és Mohay 

Domonkos célja a csoport megalapításával az, hogy összekössék a digitális eszközök 

használatában friss tudással rendelkező tanárszakos hallgatókat azokkal a gyakorló 

pedagógusokkal, akik tapasztaltabbak a tanításban, de a digitális eszközökkel, 

távoktatással kapcsolatos kompetenciáik és tapasztalataik még bővítendők. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/16/tantav-elte-s-tanarszakosok-a-tavoktatasert/ 

 

hvg.hu - 2020.03.16. 

A koronavírus miatt nagy a zűrzavar a tavaszi nyelvvizsgák körül 

A nyilvánosság előtt eddig egyedül az ELTE Origó Nyelvi Centrum állt ki a határozottan a 

nyelvvizsgák eltörlése mellett. Ők el is halasztották az áprilisi nyelvvizsgáikat. Azzal 

érveltek, hogy „a zárt térben az alapos fertőtlenítés, a vizsgázók kisebb csoportokba 

osztása, nagyobb távolságra ültetése valamelyest csökkentheti a vírus terjedését, de 

https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hirek_erdekessegek/28562/3000_uj_ingyenes_feladat_az_okos_doboz_oktatasi_portalon
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hirek_erdekessegek/28562/3000_uj_ingyenes_feladat_az_okos_doboz_oktatasi_portalon
https://www.egeszsegtukor.hu/gyerektukor/digitalis-oktatas-1-12-evfolyamosok-szamara.html
https://www.egeszsegtukor.hu/gyerektukor/digitalis-oktatas-1-12-evfolyamosok-szamara.html
http://eduline.hu/kozoktatas/20200316_matektanulas_otthonrol


ennek ellenére a fertőzési kockázat teljesen nem zárható ki”. Hangsúlyozták, hogy senkit 

sem hagynak cserben, amint lehet mindenki levizsgáztatnak. 

https://hvg.hu/kultura/20200316_Az_osszes_tavaszi_nyelvvizsgat_eltorlik_a_koronavirus_t

erjedese_miatt 

 

mfor.hu - 2020.03.16. 

Koronavírus: Szerdán nyitnak a virtuális tantermek - nincs tanítási szünet 

"Március 16-án és 17-én a tantestület fölkészül a távoktatásra, ami 18-án, szerdán indul. 

Ennek részleteiről, forgatókönyvéről a honlap folyamatosan fog tájékoztatni. Addig az 

osztályfőnökök felmérik a diákok internetes hozzáférési lehetőségeit is. Az alsó tagozaton 

a távoktatás a tervek szerint szerda után indul" - közölte például az ELTE Radnóti Miklós 

gimnázium. Itt amúgy a Canvas rendszert használják, amiben kitűnően nyomon lehet 

követni a félév során tárgyalt témaköröket a tematika segítségével. 

https://mfor.hu/cikkek/makro/koronavirus-szerdan-nyitnak-a-virtualis-tantermek--

nincs-tanitasi-szunet.html 

 

ugytudjuk.hu - 2020.03.16. 

Negatív lett a szombathelyi nő koronavírus-tesztje 

Múlt héten írtunk róla , hogy le kellett zárni az ELTE-SEK szombathelyi D-Épületét, mert 

egy ott dolgozó nő sógoránál koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak. A nő állapota azóta 

is kérdéses volt. Most Nemény András (Éljen Szombathely!) polgármester videóüzenetben 

tisztázza: A szombathelyi nő tesztje negatív lett. 

https://ugytudjuk.hu/cikk/video---negativ-lett-a-szombathelyi-no-koronavirus-tesztje- 

 

Blikk - 2020.03.18. (6. oldal) 

Függ a stressztől is, hogy fiút vagy lányt szül egy anya  

A mostani járvány idején megfogant magzatokból valószínűleg több lány fog születni 

mint fiú. Ez is kiolvasható az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) egyik legújabb 

kutatásából. A Viselkedésökológiai Csoport azt vizsgálta, hogy miért születik egy 

családban több lány-, míg máshol több fiúgyerek. 

 

Vas Népe - 2020.03.18. (1,4. oldal) 

Legyen digitális Batman!  

Hétfőtől határozatlan időre bezártak az iskolák a koronavírus-járvány miatt, életbe lépett 

a tantermen kívüli digitális munkarend. Az intézkedés nyomán, gondolva azokra, akiknek 

az oktatáshoz szükséges digitális eszközök nem állnak rendelkezésre, nemes 

kezdeményezések indultak. (...) Ilyenkor a létfenntartásra koncentrálnak majd, és nem a 

https://hvg.hu/kultura/20200316_Az_osszes_tavaszi_nyelvvizsgat_eltorlik_a_koronavirus_terjedese_miatt
https://hvg.hu/kultura/20200316_Az_osszes_tavaszi_nyelvvizsgat_eltorlik_a_koronavirus_terjedese_miatt
https://mfor.hu/cikkek/makro/koronavirus-szerdan-nyitnak-a-virtualis-tantermek--nincs-tanitasi-szunet.html
https://mfor.hu/cikkek/makro/koronavirus-szerdan-nyitnak-a-virtualis-tantermek--nincs-tanitasi-szunet.html
https://ugytudjuk.hu/cikk/video---negativ-lett-a-szombathelyi-no-koronavirus-tesztje-


mobiltelefon, a Skype kamera vagy a mikrofon vásárlására – mondja Pintér Zsolt. A 

szombathelyi férfi volt pedagógus, most az ELTE SEK projektmenedzsere. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.03.18. 

Nehéz helyzetben lévő gyerekeket juttatnának digitális eszközökhöz 

https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/nehez-helyzetben-levo-gyerekeket-

juttatnanak-digitalis-eszkozokhoz-3856215/ 

 

Zalai Hírlap - 2020.03.18. (13. oldal) 

A „tanult tehetetlenség” helyett megküzdési ötletek 

Zalai pedagógusok különleges témájú akkreditált képzésén  jártunk még a múlt héten  a 

megyeszékhelyi Montessori Általános Iskolában. A  magyar fejlesztésű boldogságóra 

tematikájába Panyi  Katalin szakértő avatta be  a kurzus résztvevőit. A boldogságóra 

program a pozitív pszichológia legújabb kutatási eredményei alapján kidolgozott hazai 

módszertan, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara empirikus, gyakorlati 

megfigyeléseken kutatásai által igazolt működő, hatékony gyakorlatok összessége. 

 

További megjelenés: 

 

- zaol.hu - 2020.03.18. 

A „tanult tehetetlenség” helyett megküzdési ötletek 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tanult-tehetetlenseg-helyett-

megkuzdesi-otletek-3972072/ 

 

ujkor.hu - 2020.03.18.  

Modernizáció vagy kényszerkollektivizálás? – A magyar vidék a hosszú ötvenes 

években 

E kérdésben is tisztábban láthatunk az ELKH BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport két új 

kötete nyomán, amelyeket 2020. március 6-án mutattak be a Nemzeti Emlékezet 

Bizottsága hivatalában. A Vakvágány – A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a 

hosszú ötvenes években 2. (szerkesztette Horváth Gergely Krisztián) című tanulmánykötet 

tartalmát Keller Márkus, az ELTE TÁTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék 

tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar dúlás – Tanulmányok a 

kényszerkollektivizálásról (szerkesztette Horváth Gergely Krisztián és Galambos István ) 

https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/nehez-helyzetben-levo-gyerekeket-juttatnanak-digitalis-eszkozokhoz-3856215/
https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/nehez-helyzetben-levo-gyerekeket-juttatnanak-digitalis-eszkozokhoz-3856215/
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tanult-tehetetlenseg-helyett-megkuzdesi-otletek-3972072/
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tanult-tehetetlenseg-helyett-megkuzdesi-otletek-3972072/


címűt Germuska Pál, a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltári főigazgató-helyettese 

ismertette. 

http://ujkor.hu/content/modernizacio-vagy-kenyszerkollektivizalas-magyar-videk-

hosszu-otvenes-evekben 

 

civilhetes.net - 2020.03.17. 

Müller Viktor: versenyfutás van a testünkben a túlélésért 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos munkatársa az InfoRádió Aréna című 

műsorában beszélt arról is, hogy miként működnek a vírusok, hogy miért nem mindenkire 

veszélyes a koronavírus, és arról is, hogy mikor lehet ellenszere a fertőzésnek. 

https://civilhetes.net/muller-viktor-versenyfutas-van-a-testunkben-a-tulelesert 

 

További megjelenés: 

 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.03.17.  

Egy magyar biológus a koronavírusról: „a legtöbb sejtünket nem is tudja 

fertőzni ez a vírus” 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/egy-magyar-biologus-a-koronavirusrol-a-

legtobb-sejtunket-nem-is-tudja-fertozni-ez-a-virus/ 

 

dehir.hu - 2020.03.17. 

Mi is segíthetünk: fontos témáról készít felmérést az ELTE 

A születő gyermek nemét meghatározó tényezőkről készül felmérés az ELTE-n. Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem (ELTE) Viselkedésökológiai Csoportjának egyik legújabb 

kutatása azt vizsgálja, hogy miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú 

gyerek. 

http://www.dehir.hu/belfold/mi-is-segithetunk-fontos-temarol-keszit-felmerest-az-

elte/2020/03/17/ 

 

További megjelenés: 

 

- hir.ma - 2020.03.17. 

A születő gyermek nemét meghatározó tényezőkről készül felmérés az ELTE-

n 

https://hir.ma/tudomany/a-szuleto-gyermek-nemet-meghatarozo-tenyezokrol-

keszul-felmeres-az-elte-n/756631 

- blikk.hu - 2020.03.17. 

http://ujkor.hu/content/modernizacio-vagy-kenyszerkollektivizalas-magyar-videk-hosszu-otvenes-evekben
http://ujkor.hu/content/modernizacio-vagy-kenyszerkollektivizalas-magyar-videk-hosszu-otvenes-evekben
https://civilhetes.net/muller-viktor-versenyfutas-van-a-testunkben-a-tulelesert
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/egy-magyar-biologus-a-koronavirusrol-a-legtobb-sejtunket-nem-is-tudja-fertozni-ez-a-virus/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/egy-magyar-biologus-a-koronavirusrol-a-legtobb-sejtunket-nem-is-tudja-fertozni-ez-a-virus/
http://www.dehir.hu/belfold/mi-is-segithetunk-fontos-temarol-keszit-felmerest-az-elte/2020/03/17/
http://www.dehir.hu/belfold/mi-is-segithetunk-fontos-temarol-keszit-felmerest-az-elte/2020/03/17/
https://hir.ma/tudomany/a-szuleto-gyermek-nemet-meghatarozo-tenyezokrol-keszul-felmeres-az-elte-n/756631
https://hir.ma/tudomany/a-szuleto-gyermek-nemet-meghatarozo-tenyezokrol-keszul-felmeres-az-elte-n/756631


A születő gyermek nemét meghatározó tényezőkről készül felmérés az ELTE-

n 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/a-szuleto-gyermek-nemet-meghatarozo-

tenyezokrol-keszul-felmeres-az-elte-n/jcmp3nd 

- medicalonline.hu - 2020.03.17. 

Felmérés a születő gyermek nemét meghatározó tényezőkről 

http://medicalonline.hu/cikk/felmeres_a_szuleto_gyermek_nemet_meghatarozo_t

enyezokrol 

- nlc.hu - 2020.03.17. 

Egyre többet tudunk a születendő gyerekek neméről 

https://nlc.hu/csalad/20200317/baba-gyerek-nem-kutatas/ 

- pecsma.hu - 2020.03.17.  

Kiderülhet, miért születik egy családban több kislány, máshol kisfiú 

https://www.pecsma.hu/abszolut-no/kiderulhet-miert-szuletik-egy-csaladban-

tobb-kislany-mashol-kisfiu/ 

- duol.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.duol.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-3511365/ 

- boon.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://boon.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-mashol-

tobb-fiu-4134681/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-6903618 

- szoljon.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.szoljon.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-2261433/ 

- baon.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.baon.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-2554509/ 

- bama.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 
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https://www.bama.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-2348766/ 

- zaol.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.zaol.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-3974514/ 

- beol.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.beol.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-2570442/ 

- kemma.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.kemma.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-2153220/ 

- szon.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://szon.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-mashol-

tobb-fiu-3777096/ 

- heol.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.heol.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-2295816/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-6903618/ 

- vaol.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.vaol.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-3857916/ 

- nool.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.nool.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-3093006/ 

- teol.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 
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https://www.teol.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-2268957/ 

- veol.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.veol.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-3669399/ 

- delmagyar.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.delmagyar.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-

mig-mashol-tobb-fiu-5548446/ 

- sonline.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.sonline.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-2177454/ 

- feol.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://www.feol.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-

mashol-tobb-fiu-3888780/ 

- haon.hu - 2020.03.18.  

Miért születik egy családban több lány, míg máshol több fiú? 

https://haon.hu/egyperces/miert-szuletik-egy-csaladban-tobb-lany-mig-mashol-

tobb-fiu-3917997/ 

 

elteonline.hu - 2020.03.17. 

Széchenyi-díjasok az ELTE-n 

Rektorunk, Borhy László régészprofesszor a legmagasabb tudományos kitüntetést, a 

Széchenyi-díjat nyerte el. Borhy László mellett az ELTE-s oktatók közül Kiss Gy. Csaba és 

Szőnyi Tamás is részesült e díjban, Bács Tamás pedig a Magyar Érdemrend középkeresztje 

polgári tagozata kitüntetést nyerte el. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/03/17/szechenyi-dijasok-az-elte-n 

 

hazesotthon.co.hu - 2020.03.17. 

A megfelelő testkép hozzájárul az önbecsülés kialakításához 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, és a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem közösen indított egy kutatást, amelynek keretében a fiatal felnőttek 

testképét igyekeznek felmérni. Az előzetes eredmények szerint Magyarországon sok fiatal 

nem rendelkezik megfelelő testképpel. 
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https://hazesotthon.co.hu/tanacsadas/2020/03/17/a-megfelelo-testkep-hozzajarul-az-

onbecsules-kialakitasahoz.html 

 

hirtv.hu - 2020.03.17. 

Kacskovics Imre: Nemes verseny zajlik 

A Hír TV Magyarország élőben című műsorában telefonon értük el Kiss Zoltán, a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ virológusát, akiknek Magyarországon először sikerült izolálnia 

a koronavírust, a műsor vendége pedig Kacskovics Imre az ELTE Immunológiai 

Tanszékének vezetője volt, aki a vírus ellenes szer fejlesztésének részleteibe avatja be a 

nézőket, a műsorvezető Földi-Kovács Andrea. 

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-2497140 

 

hvg.hu - 2020.03.17. 

Meghallgatna egy magyar szakértőt a koronavírusról? Szerdán megteheti, teljesen 

ingyen, otthonról 

Hogyan védekezhetünk a koronavírus ellen és milyen stratégiák léteznek a hozzá hasonló 

járványok megfékezésére? Erről is szó lesz azon a szerdai konferencián, amelyet online 

rendeznek, ingyen, és amelybe ezáltal bárki bekapcsolódhat. A március 18-i esemény 

előadója dr. Molnár Orsolya evolúcióbiológus lesz, aki a kutatás mellett aktív szerepet 

vállal az oktatásban és a tudománykommunikációban is. Diplomáját és doktori címét az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte Viselkedésökológia témakörben. 

https://hvg.hu/tudomany/20200317_koronavirus_online_konferencia_molnar_orsolya_ev

oluciobiologus 

 

mindenamieger.blogspot.com - 2020.03.17. 

Itt a tavasz, nagyon cuki dolog derült ki a gólyák személyiségéről 

A kutatók szerint a gólyák vonulásuk szerint egyértelműen két csoportra oszthatók: 

vezetőkre és követőkre. A gólyák vonulásuk során két személyiségtípusba sorolhatók 

magyar és német kutatók szerint: a vezetők feltérképezik a légáramlatokat, míg a követők 

inkább a nyomukba szegődnek. Nagy Máté, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika 

Kutatócsoportjának tagja és a Max Planck Ornitológiai Intézetben, valamint a Konstanzi 

Egyetemen dolgozó munkatársai a Science című tudományos lapban mutatták be 

kutatásaik eredményét. 

https://mindenamieger.blogspot.com/2020/03/itt-tavasz-nagyon-cuki-dolog-derult-

ki.html 
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teol.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

Olyan gyógyszer létrehozása a cél, amely semlegesíti a szervezetbe került vírust és a 

remények szerint azokat a sejteket is elpusztítja, amelyeket a kórokozó megfertőzött. (...) 

Minderről Kacskovics Imre, a konzorcium ötletgazdája, az ELTE Immunológiai 

Tanszékének vezetője beszélt a Magyar Nemzetnek. „Várhatóan tartósan együtt kell 

élnünk az új típusú koronavírussal, a tudósok elhúzódó járvánnyal számolnak”. 

https://www.teol.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-2265297/ 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://magyarnemzet.hu/belfold/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

7893959/ 

- feol.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

3885591/ 

- szon.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://szon.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-3773118/ 

- zaol.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

3969639/ 

- boon.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://boon.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-4130955/ 

- duol.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

3508695/ 

- heol.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

2292474/ 
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sonline.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

2173386/ 

- baon.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

2550999/ 

- delmagyar.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

5543739/ 

- szoljon.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

2258301/ 

- beol.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.beol.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

2566803/ 

- vaol.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

3854424/ 

- bama.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

2344725/ 

- kisalfold.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

6898323/ 

- kemma.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-

2148447/ 

- hirtv.hu - 2020.03.17. 
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Magyar Nemzet: Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/magyar-nemzet-onellatok-lehetunk-virusellenes-

szerbol-2497074 

- haon.hu - 2020.03.17. 

Önellátók lehetünk vírusellenes szerből 

https://haon.hu/orszag-vilag/onellatok-lehetunk-virusellenes-szerbol-3914538/ 

- 24.hu - 2020.03.17. 

Már gőzerővel dolgoznak a vírusellenes magyar szeren 

https://24.hu/belfold/2020/03/17/mar-gozerovel-dolgoznak-a-virusellenes-

magyar-szeren/ 

- 168ora.hu - 2020.03.17. 

Magyar gyógyszert fejlesztenek a koronavírus ellen, elhúzódó járvány esetén 

is önellátóak lehetünk belőle 

https://168ora.hu/itthon/magyar-gyogyszert-fejlesztenek-a-koronavirus-ellen-

183046 

- hírTV - Magyarország élőben - 2020.03.17.  

Magyar szakértők fejlesztenek gyógyszert a koronavírus ellen 

Megszólaló: Kacskovics Imre tanszékvezető, ELTE Immunológiai Tanszék 

https://hirtv.hu/video/233817 

- Tolnai Népújság - 2020.03.19. (1,11. oldal) 

Már készül a hazai szer a vírus ellen  

- Somogyi Hírlap - 2020.03.19. (1,11. oldal) 

Készül a szer a vírus ellen 

- Új Néplap - 2020.03.19. (11. oldal) 

Készül a hazai vírusellenes szer  

- Petőfi Népe - 2020.03.19. (11. oldal) 

Készül a hazai vírusellenes szer 

- Dunaújvárosi Hírlap - 2020.03.19. (11. oldal) 

Készül a hazai vírusellenes szer 

- 24 óra - 2020.03.19. (11. oldal) 

Készül a hazai vírusellenes szer  

- Nógrád Megyei Hírlap - 2020.03.19. (11. oldal) 

Készül a hazai vírusellenes szer 

- Heves Megyei Hírlap - 2020.03.19. (1,11. oldal) 

Készül a hazai vírusellenes szer 

- Dunántúli Napló - 2020.03.19. (1,11. oldal) 

Készül a szer a vírus ellen 
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https://24.hu/belfold/2020/03/17/mar-gozerovel-dolgoznak-a-virusellenes-magyar-szeren/
https://168ora.hu/itthon/magyar-gyogyszert-fejlesztenek-a-koronavirus-ellen-183046
https://168ora.hu/itthon/magyar-gyogyszert-fejlesztenek-a-koronavirus-ellen-183046
https://hirtv.hu/video/233817


- uzletihirszerzes.hu - 2020.03.18. 

Csapdába csalja a koronavírust az új magyar felfedezés 

https://uzletihirszerzes.hu/sajto-hirfigyeles-2/versenypiaci-hirek/item/9559-

csapdaba-csalja-a-koronavirust-az-uj-magyar-felfedezes.html 

- esemenymenedzser.hu - 2020.03.18. 

Csapdába csalja a koronavírust az új magyar felfedezés 

https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/hirek-elemzesek/item/26785-

csapdaba-csalja-a-koronavirust-az-uj-magyar-felfedezes.html 

 

hírTV - Magyarország élőben - 2020.03.17.  

Gazdasági szempontból mennyire fontos a gyors cselekvés a jelenlegi helyzetben? 

De támogatunk olyan gyógyszerkutatást, ami nem vakcinakutatás, hanem a vírust 

elpusztító gyógyszernek a kutatása. Az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, a Richter 

együttműködésébe egyre több olyan kutatócsoport jelenik meg, olyan vállalkozások 

jelennek meg, akik fölajánlják ezt a segítséget.  

Megszólaló: Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter 

https://hirtv.hu/video/233815 

 

KarcFM - Hangoló - 2020.03.17. 

Mit lehet tudni az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról? 

Megszólaló: Csorba László egyetemi tanár, ELTE 

 

Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2020.03.17. 

Az elmúlt napokban több segítő szándékú kezdeményezés helye lett a közösségi 

média  

Az ELTE szombathelyi egyetemi központjának egyik munkatársa infokommunikációs 

eszközök gyűjtését segíti, hogy azok a gyerekek is be tudjanak kapcsolódni a digitális 

oktatásba, akiknek nincs telefonjuk, laptopjuk, tabletjük. Egy oktató pedig 

távkorrepetálást szervez, szintén a közösségi oldalakon. 

Megszólaló: Pintér Zsolt vezető, ELTE Savaria Egyetemi Központ Pályázati Iroda, Pólay 

Veronika egyetemi tanár, ELTE Savaria Egyetemi Központ 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-17_06-00-

00&enddate=2020-03-17_09-10-00&ch=mr1 

 

RTL Klub - Fókusz - 2020.03.17. 

Soha nem látott WC-papír felhalmozásban szenvednek az emberek 

Megszólaló: Fülöp Márta tudományos tanácsadó, ELTE Pszichológiai Intézet 

https://uzletihirszerzes.hu/sajto-hirfigyeles-2/versenypiaci-hirek/item/9559-csapdaba-csalja-a-koronavirust-az-uj-magyar-felfedezes.html
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https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/hirek-elemzesek/item/26785-csapdaba-csalja-a-koronavirust-az-uj-magyar-felfedezes.html
https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/hirek-elemzesek/item/26785-csapdaba-csalja-a-koronavirust-az-uj-magyar-felfedezes.html
https://hirtv.hu/video/233815
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https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-03-17-c_12597771 

 

elteonline.hu - 2020.03.18.  

Távoktatás – (kényszer)megoldások nem csak koronavírus idején 

Könyvtári adatbázisok otthonról, Skype- vagy Facebook-konferenciahívás és a Prezi új, 

hasznos funkciója. Iránymutató tippek a távoktatáshoz, amikor túl akarunk lépni a 

Canvasen. A koronavírus miatti intézkedések a közbeszéd tárgyát képezik. Magyarország 

(is) zárja a határokat, és súlyos pénzbüntetés sújtja azokat, akik külföldről hazatérve nem 

tartják be a két hét házikarantént. Ami leginkább érint bennünket, ELTE-seket: március 23-

tól az egyetem távolléti oktatásra áll át. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/03/18/tavoktatas-kenyszermegoldasok-nem-csak-

koronavirus-idejen/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.03.18. 

Van izolált vírusunk, lesz elegendő a gyógyszertesztekhez 

Mint azt az országos tisztifőorvos kedden bejelentette, Magyarországon a Kis Zoltán 

vezette laboratóriumban sikerült elsőként az izoláció. Ez, mint a laborvezető a Magyar 

Nemzetnek elmondta azt jelenti, hogy szaporítani tudták a kórokozót, így elegendő áll 

majd rendelkezésre belőle a különféle kutatásokhoz, egyebek mellett az említett 

gyógyszerfejlesztéshez, amiről Kacskovics Imre, az erre a célra létrehozott konzorcium 

ötletgazdája, az ELTE Immunológiai Tanszékének vezetője beszélt lapunknak. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/van-izolalt-virusunk-lesz-elegendo-a-

gyogyszertesztekhez-7900283/ 

 

További megjelenés: 

 

- Kossuth Rádió - Krónika 12:00 - 2020.03.18. 

A koronavírus magyarországi izolálása megteremtette a saját vakcina 

fejlesztésének elvi lehetőségét 

Megszólaló:  Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-18_12-01-

00&enddate=2020-03-18_12-46-00&ch=mr1 

- Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2020.03.18. 

Egy magyar gyógyszer megállíthatja a koronavírus okozta fertőzések 

terjedését a testben, ez azonban még mindig csak fejlesztés alatt áll 

Megszólaló:  Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-03-17-c_12597771
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https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-18_06-00-

00&enddate=2020-03-18_09-10-00&ch=mr1 

 

origo.hu - 2020.03.18. 

Senkit nem küldhetnek erővel fizetés nélküli szabadságra vírusveszély miatt 

Az Origo kérésére Dr. Horváth István az ELTE Munkajog Tanszék vezetője és dr. 

Szladovnyik Krisztina ügyvéd a már-már járványszerűen terjedő jogi tévhitek 

megfékezésének érdekében írásban összegezte a munkaadók és munkavállalók 

kötelezettségeit és lehetőséget a járvány idején. 

https://www.origo.hu/itthon/20200317-ontsunk-tiszta-vizet-a-poharba.html 

 

wmn.hu - 2020.03.18. 

Egy gombnyomással a kanapéról az osztályterembe 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara viszont egy teljesen más megoldást választott. Ők az 

oktatóktól azt kérik, hogy mindenki – a saját órájának igényei szerint – válassza ki azt az 

egy vagy több platformot, amit lehetőség szerint már ismer, és amin biztosan 

lebonyolítható az oktatás. Ennek segítésére a médiatanszék egyik oktatója létrehozott egy 

honlapot, ahol összegyűjtötte azokat a lehetséges programokat és applikációkat, amik 

hasznosíthatók erre a feladatra. 

https://wmn.hu/ugy/52454-egy-gombnyomassal-a-kanaperol-az-osztalyterembe---az-

otthonsuli-elso-napjai-az-altalanos-iskolaktol-az-egyetemekig 

 

zetapress.hu - 2020.03.18.  

Online védés az ELTE-n 

Múlt pénteken tartották az első online formában történő védést, kedd délutánra már 

csaknem ötven joghallgató adhatott számot tudásáról ilyen formában. Március 13-án 

pénteken tartották az első online szakdolgozat-védéseket az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karán (ÁJK), amire korábban még nem volt példa a kar történetében. A 

Polgári Jogi és Büntetőjogi Tanszékeken megtartott virtuális védések alkalmával előre 

egyeztették a hallgatókkal, hogy milyen platform áll rendelkezésükre a videóbeszélgetés 

lebonyolítására. 

http://www.zetapress.hu/belfold/108337 

 

24.hu - 2020.03.18. 

Koronavírus: így hat majd a magyar fejlesztésű gyógyszer 

Magyarország gyógyszert fejleszt az új koronavírus ellen, ami a vakcinával ellentétben 

nem a megelőzést, hanem a betegek gyógyítását szolgálja majd, ha elkészül. A kiszemelt 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-03-18_06-00-00&enddate=2020-03-18_09-10-00&ch=mr1
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fehérje gyakorlatilag a sejtektől független molekuláris víruscsapda, és legalább négyféle, 

számunkra hasznos szolgálatot tesz. (…) Erről a bizonyos készítményről, 

hatásmechanizmusáról az ötletgazdát, egyben a projekt irányítóját, Kacskovics Imre 

professzort, az ELTE TTK dékánját, az Immunológiai Tanszék vezetőjét kérdeztük. 

https://24.hu/tudomany/2020/03/18/koronavirus-magyarorszag-gyogyszer-fejlesztes/ 

 

További megjelenés: 

 

- penzcentrum.hu - 2020.03.19.  

Így győzheti le a magyar gyógyszer a koronavírust: gőzerővel zajlik a 

fejlesztés 

https://www.penzcentrum.hu/biztositas/igy-gyozheti-le-a-magyar-gyogyszer-a-

koronavirust-gozerovel-zajlik-a-fejlesztes.1090625.html 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.03.19. 

Koronavírus: méregdrága gyógyszeren dolgoznak magyar orvosok 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/koronavirus-meregdraga-gyogyszeren-

dolgoznak-magyar-orvosok/ 

- weborvos.hu - 2020.03.19.  

Így hat majd a magyar fejlesztésű gyógyszer 

https://weborvos.hu/lapszemle/igy-hat-majd-a-magyar-fejlesztesu-gyogysze-

258103 

 

Magyar Hírlap - 2020.03.20. (15. oldal) 

Száznégy éve tudjuk, hogy a téridő meggörbülhet 

Ez nemcsak feloldotta a speciális relativitás nyomán keletkezett tudományos problémákat, 

hanem megalkotta a 20. század legjelentősebb elméletét. Katz Sándor, az ELTE 

professzora lapunknak korábban elmondta, a felfedezés újszerűségét az jelentette, hogy 

a tudós geometriai úton magyarázta meg a gravitációt. Az elmélet szerint a testek nem 

vonzzák egymást, hanem meggörbítik maguk körül a téridőt, és ebben szabad mozgást 

végeznek. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarhirlap.hu - 2020.03.20.  

Száznégy éve tudjuk, hogy a téridő meggörbülhet 

https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200320-szaznegy-eve-tudjuk-hogy-a-

terido-meggorbulhet 
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Szabad Föld - 2020.03.20. (30. oldal) 

Kutyaposta 

Egy új hír szerint, ennek a csodás orrnak találtak egy még újabb funkciót: a kutyaügyben 

világelsőnek mondható ELTE Etológiai Tanszéke és a svéd Lund Egyetem kutatói közösen 

kimutatták, hogy a kutyák orra érzékeli az infravörös sugárzást. 

 

artnews.hu - 2020.03.19. 

Kerüljön előtérbe a kortárs irodalom – Libri irodalmi díjak 2020 

A Libri idén is bevonta a fiatalokat, és felkérte szavazni a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, az Újvidéki Egyetem, a pozsonyi Comenius 

Egyetem, valamint a Debreceni Egyetem hallgatóit, a Fazekas Mihály Gyakorló 

Gimnázium, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és az ELTE Radnóti Miklós 

Gyakorló Gimnázium, továbbá a Közgazdasági Politechnikum és az Alternatív 

Közgazdasági Gimnázium tanulóit, de szavaztak a Szegedi Tudományegyetem Kreatív írás 

specializáció szakos és a Quadrivium Műhely diákjai is, továbbá leadta voksát a KKM – 

Balassi Intézet Műfordítóképzés és a Kontextus műhely csapata is. 

http://artnews.hu/2020/03/19/keruljon-eloterbe-a-kortars-irodalom-libri-irodalmi-dijak-

2020/ 

 

További megjelenés: 

 

- kultura.hu - 2020.03.19.  

Előtérben a kortárs irodalom 

https://kultura.hu/eloterben-a-kortars-irodalom/ 

 

blikk.hu - 2020.03.19. 

Elmaradnak a tavaszi nyelvvizsgák a koronavírus miatt 

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum közölte először, hogy a kialakult helyzet miatt áprilisban 

nem lesznek megtartva a vizsgák, majd ezt követően sorra követte példáját a BME 

Nyelvvizsgaközpont, a Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpont, a KJE 

Nyelvvizsgaközpont, az ECL nyelvvizsgaközpont, a telc Hungary Nonprofit Kft., az iTOLC 

Nyelvvizsgaközpont valamint a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Központja is, a 

Corvinus Nyelvvizsgaközpont pedig májusi időpontját is lemondta. 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elmaradnak-a-tavaszi-nyelvvizsgak-a-koronavirus-

miatt/l8k6j4g 

 

További megjelenés: 

http://artnews.hu/2020/03/19/keruljon-eloterbe-a-kortars-irodalom-libri-irodalmi-dijak-2020/
http://artnews.hu/2020/03/19/keruljon-eloterbe-a-kortars-irodalom-libri-irodalmi-dijak-2020/
https://kultura.hu/eloterben-a-kortars-irodalom/
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elmaradnak-a-tavaszi-nyelvvizsgak-a-koronavirus-miatt/l8k6j4g
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elmaradnak-a-tavaszi-nyelvvizsgak-a-koronavirus-miatt/l8k6j4g


eduline.hu - 2020.03.19. 

Elmaradnak a tavaszi nyelvvizsgák, a legtöbb vizsgaközpont elhalasztotta az 

időpontjait 

http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200319_tavaszi_nyelvvizsgak 

 

index.hu - 2020.03.19. 

Focipályán is ülésezhet a parlament 

A veszélyhelyzet kihirdetése és fenntartása az Alaptörvény alapján nem a parlament, 

hanem a kormány hatásköre – mondta kérdésünkre Milánkovich András, az ELTE 

alkotmányjogi tanszékének tanársegédje. Alapesetben a veszélyhelyzet idején meghozott 

minden kormányrendelet legfeljebb 15 napig hatályos, kivéve, ha a kormány ezeket 

meghosszabbítja. A kormánynak azért van szüksége a parlament előzetes jóváhagyására, 

hogy meghosszabbíthassa ezeket a rendeleteket. 

https://index.hu/belfold/2020/03/19/parlament_koronavirus_veszelyhelyzet/ 

 

nepszava.hu - 2020.03.19. 

Magyarország átvenné a kezdeményezést a jövő járványaival szemben 

Az egyre súlyosbodó koronavírus-világjárvány bebizonyította azt, amire számos tudós 

figyelmeztetett: egy technológiafüggő, globalizált civilizációban, a klímaváltozás 

közepette nem elégséges, ha csak reagálunk a szemünk előtt kialakuló vészhelyzetekre. 

Egy kutatókból álló szakértői csoport olyan protokollt dolgozott ki, mellyel azonosíthatók 

a potenciális új kórokozók, és képesek lehetünk proaktívan tenni a járványok kialakulása 

ellen. Erről Szathmáry Eörs, Széchenyi-díjas evolúcióbiológus, az MTA rendes tagja, a ELTE 

Biológia Intézetének egyetemi tanára, a csoport vezetője csütörtökön számolt be. 

https://nepszava.hu/3071433_magyarorszag-atvenne-a-kezdemenyezest-a-jovo-

jarvanyaival-szemben 

 

nyugat.hu - 2020.03.19. 

Meg kell osztanod az üzenőfaladon ezt a szöveget, ha nem akarod, hogy a Facebook 

felhasználja az adataidat! 

Jogi megfogalmazásban, törvényekre hivatkozva, hosszas részletezéssel azonban máris 

sokkal hatékonyabb. Másik fontos tényező lehet, hogy hajlamosabbak vagyunk elhinni 

azokat az álhíreket, melyek illeszkednek világnézetünkbe. Erről tavaly az ELTE 

szociálpszichológiai tanszéke készített kutatást. Tegyük fel, hogy valaki – saját lelki békéje 

érdekében – szeretne abban hinni, hogy a Facebookon biztonságban vannak az adatai. 

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

 

http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200319_tavaszi_nyelvvizsgak
https://index.hu/belfold/2020/03/19/parlament_koronavirus_veszelyhelyzet/
https://nepszava.hu/3071433_magyarorszag-atvenne-a-kezdemenyezest-a-jovo-jarvanyaival-szemben
https://nepszava.hu/3071433_magyarorszag-atvenne-a-kezdemenyezest-a-jovo-jarvanyaival-szemben
https://www.nyugat.hu/cikk/ujra_terjed_a_mar_jol_ismert_facebookos_jarvany


papageno.hu - 2020.03.19. 

Mindszenty Zsuzsánna karnagy lesz a Capriccio következő vendége 

A Klasszik Rádió 92.1 vasárnap délutánonként négy órától jelentkező műsorának 

következő, március 22-én hallható adásában Mindszenty Zsuzsánnát kérdezi Novotny 

Anna és Zsoldos Dávid. Az adás ismétlése március 28-án, 16 órától hallható. Mindszenty 

Zsuzsánna karnagy, zenetanár, az ELTE Zenei Tanszék docense, a Musica Nostra Kórus 

alapító karnagya, a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, a 

KÓTA elnöke. 

https://papageno.hu/featured/2020/03/mindszenty-zsuzsanna-karnagy-lesz-a-

capriccio-kovetkezo-vendege/ 

 

ujkor.hu - 2020.03.19.  

Vélemények, észrevételek, benyomások – A NAT vitája az ELTE BTK-n 

2020. március 2-án az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszéke – amelyhez a 

történelemtanítás szakmódszertanának oktatása is tartozik – szakmai vitát szervezett az 

új NAT történelem tantárgyat érintő részeivel kapcsolatban „Mit hoz az új NAT a 

történelemtanításban” címmel. 

http://ujkor.hu/content/velemenyek-eszrevetelek-benyomasok-nat 

 

Városházi híradó - Budafok-Tétény - 2020.03.18. (5. oldal) 

Pincejárat muzsikával 

A Péter-Pál utcában található Seybold–Garab Pincében március 7-én négy órától az Artér 

Képzőművészeti Egyesület három művésze mutatta be munkáit. Bányai Gábor Bertalan, 

Filotás Viktória és Nádor Mónika kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. (…) Filotás 

Viktória, a 2004-ben alakult, kerületi kötődésű képző- és iparművészeket tömörítő 

egyesület elnöke és egyben az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium rajztanára 

elmondta: többen tanultak együtt az egyetemen, de sokan közülük már gyermekkorukban 

ismerték egymást, hiszen a kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában sajátították el a 

művészet alapjait. 

 

pandarte.blog.hu - 2020.03.17.  

Színes és cuki design, minden alkalomra! 

Hogy lesz egy környezetkutatóból és a Geofizika és Űrtudományi Tanszéken oktató 

lányból az egyik legcukibb hazai designt kitaláló alkotó? Hogyan alakult ki hobbiként és 

formálódott át teljes állású üzletté Andy SoadyArt nevű márkája? Ebből a színes posztból 

kiderül:) Raveloson Andy a SoadyArt és a Csészényi Design alapítótagja. 

Környezetkutatóként végzett az ELTE Természettudományi Karán. Még sokáig odajárt a 

https://papageno.hu/featured/2020/03/mindszenty-zsuzsanna-karnagy-lesz-a-capriccio-kovetkezo-vendege/
https://papageno.hu/featured/2020/03/mindszenty-zsuzsanna-karnagy-lesz-a-capriccio-kovetkezo-vendege/
http://ujkor.hu/content/velemenyek-eszrevetelek-benyomasok-nat


Geofizika és Űrtudományi Tanszékre doktoranduszként, kutatóként, illetve a mai napig 

oktatóként. 

https://pandarte.blog.hu/2020/03/17/szines_es_cuki_design_minden_alkalomra 
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