
 

 

 

 

 

Vas Népe - 2020.04.06. (15. oldal) 

Digitális testnevelés  

A koronavírus-járvány miatt digitális oktatásra kellett áttérniük az intézményeknek. Okoz-

e nehézséget ez az ELTE PPK sport szakos (testnevelő tanár, gyógytestnevelő és 

egészségfejlesztő tanár, edző, sport- és rekreációszervező) képzéseinél, ahol a sportági 

ismeretek tanításában a módszertan mellett nagyon nagy szerepe van a gyakorlatnak is?  

 

index.hu - 2020.04.06. 

Itt a lehetőség a gyakorlásra: exponenciális függvény, mértani sorozat, logaritmus 

Harmadik hetébe lép az Index Iskolaévé sorozata. (…) Csapodi Csaba, az ELTE oktatója a 

múlt héten az elméletről beszélt, most pedig itt a gyakorlás ideje egy igazán nehéz 

témában. (…) Az előadásban szó lesz a témakörbe tartozó középszintű érettségi feladatok 

megoldásáról, kerekítésről, válaszadásról, ellenőrzésről, statisztikáról, százalékszámításról. 

https://index.hu/belfold/2020/04/06/iskolateve_erettsegi_csapodi_csaba_feladatok_gyak

orlas_mertani_sorozat_exponencialis_fuggveny_logaritmus/ 

 

hirado.hu - 2020.04.05. 

Önállóbbak a segítő munkára képzett kutyák 

Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatóinak legújabb tanulmánya szerint a segítő és terápiás 

kutyák sikeresebben oldják meg a feladatokat, mint a képzetlen és más feladatokra 

képzett családi kutyák. 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/04/05/onallobbak-a-segito-munkara-

kepzett-kutyak 

 

További megjelenés: 

 

- Zalaegerszegi 7 Nap - 2020.04.03. (20. oldal) 

Meglepő dolog derült ki a terápiás kutyákról 

 

 

 

2020/15. hét  (április 6-12.) 
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pecsicivil.hu - 2020.04.05. 

Mesélő kertésznaptár rajzpályázat 

Az ELTE Füvészkertben a FűFa Tankertben zajlanak a gyerekfoglalkozások. Az itt zajló 

programok (a Füvészkert saját, és a Szamóca Kiskertész Tanoda foglalkozásai) 

célközönségének többsége a legkisebb korosztály, vagyis az ovis, írni-olvasni még nem 

tudó gyermek. A tankertben kihelyezett információs táblák egy kertésznaptár 

szemelvényei, a legfontosabb kerti feladatokkal, érdekességekkel, havi bontásban. Ezt a 

kertésznaptárt szeretnénk a legkisebbek számára is érthetővé, színessé tenni, a 

legkisebbek által készített rajzokkal. 

http://pecsicivil.hu/tartalomkezelo/27084 

 

rehabportal.hu - 2020.04.05. 

Koronavírus: összefogás az autista gyermekek és felnőttek érdekében 

Kutatócsoportjának szakértői és hallgatói, az Autizmus Alapítvány szakértői, a Bethesda 

Gyermekkórház szakápolói és további, autizmusban jártas szakértők, szakemberek és 

grafikusok együttműködésével egy közel 30 fős stáb dolgozott együtt a 

www.aosz.hu/koronavirus/ weboldalon elérhető tájékoztató és letölthető, komplex 

szakmai, módszertani támogatást nyújtó tartalmak fejlesztésén. 

http://rehabportal.hu/aktualis/koronavirus-osszefogas-az-autista-gyermekek-es-

felnottek-erdekeben/ 

 

168ora.hu - 2020.04.05.  

Kétélű fegyverek – Kitől és mitől kell félni a járvány idején? 

Nem arról van szó, hogy tisztességes emberek a csalás útjára lépnek, hanem arról, hogy 

azok, akik tipikusan minden más helyzetben is csalással próbálkoznak, most kihasználják 

ezt a helyzetet” – mondja a társadalompszichológus. Kende Anna, az ELTE egyetemi 

docense szerint most sokkal feltűnőbbé vált ez a viselkedés, és sokkal felháborítóbbnak 

tartjuk, mintha valakit a buszon kizsebelnek. 

https://168ora.hu/itthon/ketelu-fegyverek-kitol-es-mitol-kell-felni-a-jarvany-idejen-

183856 

 

Rádió1 - Hírek 6:30 - 2020.04.05. 

A 2020 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre több mint 91 ezren 

nyújtottak be érvényes jelentkezést 

A jelentkezők többsége állami ösztöndíjas formában szeretne továbbtanulni. A 

legnépszerűbb egyetem továbbra is a budapesti ELTE. Az első helyre jelentkezések alapján 

http://pecsicivil.hu/tartalomkezelo/27084
http://rehabportal.hu/aktualis/koronavirus-osszefogas-az-autista-gyermekek-es-felnottek-erdekeben/
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https://168ora.hu/itthon/ketelu-fegyverek-kitol-es-mitol-kell-felni-a-jarvany-idejen-183856
https://168ora.hu/itthon/ketelu-fegyverek-kitol-es-mitol-kell-felni-a-jarvany-idejen-183856


a legnépszerűbb képzési terület idén a gazdaságtudományi, a bölcsészettudományi és a 

műszaki szakirány.  

 

További megjelenés: 

 

- Magyar Hírlap - 2020.04.04. (15. oldal) 

A 2020. szeptemberében induló... 

- Magyar Nemzet - 2020.04.04. (4. oldal) 

Júliusban meglesznek a felvételieredmények 

- kecskemetinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkezt

ek_a_felsooktatasba/230071/ 

- zalaegerszeginapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentke

ztek_a_felsooktatasba/230071/ 

- bonyhadinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek

_a_felsooktatasba/230071/ 

- nagykanizsainapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkez

tek_a_felsooktatasba/230071/ 

- papainapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.papainapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a_f

elsooktatasba/230071/ 

- miskolcinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_

a_felsooktatasba/230071/ 

- kaposvarinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek

_a_felsooktatasba/230071/ 
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- egrinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.egrinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a_fel

sooktatasba/230071/ 

- szekesfehervarinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentk

eztek_a_felsooktatasba/230071/ 

- szombathelyinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentke

ztek_a_felsooktatasba/230071/ 

- salgotarjaninapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkezt

ek_a_felsooktatasba/230071/ 

- tatabanyainapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkezte

k_a_felsooktatasba/230071/ 

- veszpreminapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkezte

k_a_felsooktatasba/230071/ 

- siofokinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.siofokinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a_

felsooktatasba/230071/ 

- bajainapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.bajainapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a_fe

lsooktatasba/230071/ 

- pecsinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a_f

elsooktatasba/230071/ 
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- szolnokinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_

a_felsooktatasba/230071/ 

- komloinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.komloinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a_

felsooktatasba/230071/ 

- budapestinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.budapestinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek

_a_felsooktatasba/230071/ 

- soproninapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.soproninapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a

_felsooktatasba/230071/ 

- bekescsabainapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkezt

ek_a_felsooktatasba/230071/ 

- debreceninapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.debreceninapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek

_a_felsooktatasba/230071/ 

- mohacsinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_

a_felsooktatasba/230071/ 

- nyiregyhazinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkezt

ek_a_felsooktatasba/230071/ 

- gyorinapilap.hu - 2020.04.04.  

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.gyorinapilap.hu/cikk/ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a_f

elsooktatasba/230071/ 
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- infoesztergom.hu - 2020.04.04.  

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:iden-tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba-2020-04-04-072300 

- infodebrecen.hu - 2020.04.04.  

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:iden-tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba-2020-04-04-072300 

- infotatabanya.hu - 2020.04.04.  

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:iden-tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba-2020-04-04-072300 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.04.04.  

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:iden-tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba-2020-04-04-072300 

- radio88.hu - 2020.04.04.  

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek egyetemre és főiskolára 

https://www.radio88.hu/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-egyetemre-es-

foiskolara/ 

- Katolikus Rádió - Hírtükör 6:30 - 2020.04.04.  

A 2020 szeptemberében induló felsőoktatás képzésekre több mint 91 ezren 

nyújtottak be érvényes jelentkezést 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2020&mho=0

4&mnap=04&mora=06&mperc=30 

- Katolikus Rádió - Hírtükör 18:30 - 2020.04.03. 

A 2020 szeptemberében induló felsőoktatás képzésekre több mint 91 ezren 

nyújtottak be érvényes jelentkezést 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2020&mho=0

4&mnap=03&mora=18&mperc=30 

- promenad.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.promenad.hu/2020/04/03/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba/ 

- profitline.hu - 2020.04.03. 

91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://profitline.hu/91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-405964 
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- hirtv.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek idén a felsőoktatásba 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-iden-a-

felsooktatasba-2498411 

- hirado.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba idén 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/03/tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba-iden 

- hirklikk.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://hirklikk.hu/kozelet/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba/362068/ 

- szegedma.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek egyetemre és főiskolára 

https://szegedma.hu/2020/04/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-egyetemre-

es-foiskolara 

- eduline.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek egyetemre idén - itt vannak a friss adatok 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200403_ITM_jelentkezok 

- pecsma.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek idén felsőoktatásba 

https://www.pecsma.hu/pecsma-junior/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-iden-

felsooktatasba/ 

- origo.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.origo.hu/itthon/20200403-itm-iden-tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba.html 

- magyarhirlap.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200403-iden-tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba 

- gyorplusz.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek idén a felsőoktatásba 

https://www.gyorplusz.hu/nagyvilag/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-iden-a-

magyar-felsooktatasba/ 
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- orientpress.hu - 2020.04.03. 

ITM: Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://orientpress.hu/cikk/2020-04-03_itm-iden-tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba 

- vg.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-2162340/ 

- infostart.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://infostart.hu/belfold/2020/04/03/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba 

- magyarnarancs.hu - 2020.04.03. 

91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://magyarnarancs.hu/belpol/91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-128459 

- magyarnemzet.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek felsőoktatási képzésekre 

https://magyarnemzet.hu/belfold/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-felsooktatasi-

kepzesekre-7966250/ 

- borsodihir.hu - 2020.04.03. 

Csak 91 ezren jelentkeztek felsőoktatási képzésre 

https://borsodihir.hu/borsod-abauj-zemplen/2020/04/tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba 

- medicalonline.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://medicalonline.hu/cikk/tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a_felsooktatasba 

- civishir.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/04/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba 

- haon.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://haon.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-3948513/ 

- tovabb18.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

http://www.tovabb18.hu/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba/ 
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- duol.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-3534486/ 

- bama.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-2383551/ 

- heol.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-2330733/ 

- boon.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://boon.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-4165920/ 

- kisalfold.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-6950541/ 

- baon.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-2586642/ 

- sonline.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-2248614/ 

- feol.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-3917040/ 

- kemma.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-2207406/ 
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- nool.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.nool.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-3123408/ 

- gondola.hu - 2020.04.03. 

ITM: idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://gondola.hu/hirek/253175-

ITM__iden_tobb_mint_91_ezren_jelentkeztek_a_felsooktatasba.html 

- kisalfold.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-6950541 

- szoljon.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-2286594/ 

- beol.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.beol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-2601447/ 

- vaol.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-3888936/ 

- veol.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-3696765/ 

- szon.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://szon.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-3809439/ 

- zaol.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-4027605/ 
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https://szon.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-3809439/
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-4027605/
https://www.zaol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-4027605/


- delmagyar.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-5880507/ 

- teol.hu - 2020.04.03. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://www.teol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-2306934/ 

- nepszava.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek felsőoktatási képzésre idén 

https://nepszava.hu/3073385_csak-91-ezren-jelentkeztek-felsooktatasi-kepzesre-

iden 

- penzcentrum.hu - 2020.04.03. 

Több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba: ekkor hirdetik ki a 

ponthatárokat 

https://www.penzcentrum.hu/otthon/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-

felsooktatasba-ekkor-hirdetik-ki-a-ponthatarokat.1092060.html 

- nepszava.hu - 2020.04.03. 

Csak 91 ezren jelentkeztek felsőoktatási képzésre idén 

https://nepszava.hu/3073385_csak-91-ezren-jelentkeztek-felsooktatasi-kepzesre-

iden 

- szabolcsihir.hu - 2020.04.03. 

Csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma 

https://szabolcsihir.hu/szabolcs-szatmar-bereg/2020/04/tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba 

- alon.hu - 2020.04.03. 

Az idei évben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/04/itm-iden-tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-a-felsooktatasba-az-allami-osztondijas-kepzeseket-81-350-en 

- bacsmegye.hu - 2020.04.07. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://bacsmegye.hu/orszagos-hirek/2020/04/iden-tobb-mint-91-ezren-

jelentkeztek-afelsooktatasba 

- pestpilis.hu - 2020.04.07. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://pestpilis.hu/orszagos/2020/04/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-

afelsooktatasba 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-5880507/
https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-5880507/
https://www.teol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-2306934/
https://www.teol.hu/orszag-vilag/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-2306934/
https://nepszava.hu/3073385_csak-91-ezren-jelentkeztek-felsooktatasi-kepzesre-iden
https://nepszava.hu/3073385_csak-91-ezren-jelentkeztek-felsooktatasi-kepzesre-iden
https://www.penzcentrum.hu/otthon/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-ekkor-hirdetik-ki-a-ponthatarokat.1092060.html
https://www.penzcentrum.hu/otthon/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-ekkor-hirdetik-ki-a-ponthatarokat.1092060.html
https://nepszava.hu/3073385_csak-91-ezren-jelentkeztek-felsooktatasi-kepzesre-iden
https://nepszava.hu/3073385_csak-91-ezren-jelentkeztek-felsooktatasi-kepzesre-iden
https://szabolcsihir.hu/szabolcs-szatmar-bereg/2020/04/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba
https://szabolcsihir.hu/szabolcs-szatmar-bereg/2020/04/tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/04/itm-iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-az-allami-osztondijas-kepzeseket-81-350-en
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/04/itm-iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba-az-allami-osztondijas-kepzeseket-81-350-en
https://bacsmegye.hu/orszagos-hirek/2020/04/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-afelsooktatasba
https://bacsmegye.hu/orszagos-hirek/2020/04/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-afelsooktatasba
https://pestpilis.hu/orszagos/2020/04/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-afelsooktatasba
https://pestpilis.hu/orszagos/2020/04/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-afelsooktatasba


- kamaraonline.hu - 2020.04.07. 

Idén több mint 91 ezren jelentkeztek a felsőoktatásba 

https://kamaraonline.hu/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba/ 

 

Népszava - 2020.04.04. (2. oldal) 

Nincs fertőzött elítélt 

Vig Dávid, aki főállásban az ELTE Kriminológiai Tanszékének adjunktusa, arra 

emlékeztetett, hogy sok országban a nem erőszakos, vagy kisebb súlyú 

bűncselekményekért elítélteket nyomkövetővel úgynevezett reintegrációs őrizetbe 

hazaengedték, de nálunk nem lehet ilyen tervről hallani, ahogy nem változott az sem, kit 

küldenek előzetesbe. 

 

További megjelenés: 

 

- nepszava.hu - 2020.04.04.  

Nincs fertőzött elítélt a magyar börtönökben 

https://nepszava.hu/3073420_nincs-fertozott-elitelt-a-magyar-bortonokben 

 

Vasárnap Reggel - 2020.04.04. (1,4. oldal) 

Van esély az érettségire 

Ilyen összefogást nem látott még a majd fél évszázadnyi tanári pályáján Szászné Heszlényi 

Judit, Rácz Tanár Úr-életműdíjas biológia–kémia szakos tanárnő, aki több oktatási 

reformot is megélt már. A tanárnő közel 45 éve oktat kémiai és biológiaismereteket a 

középiskolás korosztálynak. Bár nyugdíjas, még mindig tart felkészítést 

biológiaérettségire. Jelenleg két budapesti iskolában találkozhatunk vele: a Kőrösi Csoma 

Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnáziumban biológia fakultáción, valamint az ELTE 

Trefort Ágoston Gyakorlóiskola TREFF érettségi előkészítőjén. 

  

National Geographic - 2020.04.04. (6. oldal) 

Kutyák újabb érzéke 

Az ELTE TTK Etológia Tanszék és a svédországi Lundi Egyetem kutatói funkcionális MRI-

vizsgálatokkal és tesztfeladatokban kimutatták, hogy jellegzetes orrtükrükkel (amely az 

éber állapotú ragadozó emlősöknél jóval hidegebb, mint a test többi része) a kutyák 

messziről érzékelik más emlősök sugárzó testhőjét, és a jeleket be is tudják mérni, azaz 

megfelelő viselkedési választ adnak. 

 

 

https://kamaraonline.hu/iden-tobb-mint-91-ezren-jelentkeztek-a-felsooktatasba/
https://nepszava.hu/3073420_nincs-fertozott-elitelt-a-magyar-bortonokben


National Geographic - 2020.04.04. (6. oldal) 

Nők és alzheimer-kór  

Az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportjának tagjai, Feller Máté és Varga Bálint megnézték, 

hogy a nők és a férfiak agygráfjában a hippokampusz mely más területekhez kapcsolódik 

a leggyakrabban (legalább 80 százalékos gyakorisággal). Grolmusz Vince professzor 

vezetésével, négyszáz alany vizsgálatával kimutatták: a férfiaknál szabályosabbak, kevésbé 

változatosak a hippokampusz kapcsolatai, mint a nőknél.  

 

National Geographic - 2020.04.04. (6. oldal) 

Online magyar filmlexikon 

A magyar filmkultúra legjelentősebb alkotásait mutatja be az egyelőre online, de a 

közeljövőben kézikönyvformában is megjelenő Magyar filmek a kezdetektől napjainkig. A 

kiadvány főleg játékfilmeket elemez, de emellett a televíziós filmek kivételével minden 

műfajt gazdagon szemléz. Gelencsér Gábor, az ELTE BTK Filmtudomány Tanszék docense 

és szerzőtársai különös figyelmet szenteltek az 1945 előtt készült filmeknek. 

 

Szabadság - 2020.04.04. (2. oldal) 

Kiosztotta díjait az Erdélyi MúzeumEgyesület 

A díjra Bárth M. János korábbi díjazott javasolta, akinek laudációja szerint Bartos-Elekes 

Zsombor oktatóként két évtizede tart térképészeti és helynévtani kurzusokat a kolozsvári 

egyetemen, az ELTE Térképtudományi Tanszékén és a Gyergyószentmiklósi Főiskolán. 

Munkássága nem a szűkebben vett nyelvészet tudományterületéhez tartozik, de a térképi 

és hivatalos névhasználat vizsgálata, az erdélyi helynévhasználat tanulmányozása ezer 

szálon kötődik az alapítók céljaihoz és a díj névadójának, Szabó T. Attilának 

munkásságához is. 

 

cultura.hu - 2020.04.04. 

Fiú vagy lány legyen? 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Viselkedésökológiai Csoportjának egyik 

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

több fiú gyerek. Az embernél az utódok nemét az ivari kromoszómák határozzák meg, 

ezért joggal gondolható, hogy 50 százalék esély van arra, hogy fiú és 50 százalék esély 

arra, hogy lány utód szülessen – olvasható az egyetem közleményében, amely szerint 

számos kutatási eredmény azonban arra utal, hogy ez nem teljesen így van. 

https://cultura.hu/kultura/fiu-vagy-lany-legyen/ 

 

 

https://cultura.hu/kultura/fiu-vagy-lany-legyen/


csalad.hu - 2020.04.04. 

Új krízisvonal: pszichológusok segítenek a konfliktusok kezelésében 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar krízis specializációjának szakemberei új 

krízisvonalon és online távkonzultációkon nyújtanak terápiás segítséget az egyéni, illetve 

családi válságok megelőzéséhez, megoldásához, a szorongások, a tehetetlenség vagy a 

kilátástalanság okozta belső félelmek oldásához. 

https://csalad.hu/csaladban-elni/uj-krizisvonal-pszichologusok-segitenek-a-

konfliktusok-kezeleseben 

 

További megjelenés: 

 

- elle.hu - 2020.04.08. 

Így vigyázz a mentális egészségedre a koronavírus járvány alatt 

http://elle.hu/test-lelek/2020/04/08/igy-vigyazz-a-mentalis-egeszsegedre-a-

koronavirus-jarvany-alatt/ 

 

elteonline.hu - 2020.04.04. 

Első Pesti Egyetemi Rádió – közösségi élet a távoktatás alatt is 

A járvány kirobbanásának hatására az élet minden területén változásokkal kell szembe 

néznünk, melyek közül az egyik az egyetemi élettől való távolmaradás, amely 

kétségtelenül szokatlan mindenki számára. Az Első Pesti Egyetemi Rádió (EPER) 

ugyanakkor továbbra is segíti, hogy távkapcsolati formában megmaradhasson az ELTE-s 

közösség. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/04/elso-pesti-egyetemi-radio-kozossegi-elet-a-

tavoktatas-alatt-is/ 

 

markamonitor.hu - 2020.04.04. 

Életműdíjat kapott dr. Zsakó László, a Neumann Társaság Tehetséggondozási 

Szakosztályának elnöke 

Dr. Zsakó László az ELTE Informatika Karán működő Média- és Oktatásinformatikai 

Tanszék tanszékvezető egyetemi docense, a Neumann Társaság Tehetséggondozási 

Szakosztályának vezetője. Az egyetemen Zsakó László vezetése alatt alapították meg az 

informatikatanári szakot, így a napjainkban tanító informatikatanárok többsége tőle 

sajátította el a programozás oktatásának alapjait. 

https://markamonitor.hu/2020/04/04/eletmudijat-kapott-dr-zsako-laszlo-a-neumann-

tarsasag-tehetseggondozasi-szakosztalyanak-elnoke/ 

 

https://csalad.hu/csaladban-elni/uj-krizisvonal-pszichologusok-segitenek-a-konfliktusok-kezeleseben
https://csalad.hu/csaladban-elni/uj-krizisvonal-pszichologusok-segitenek-a-konfliktusok-kezeleseben
http://elle.hu/test-lelek/2020/04/08/igy-vigyazz-a-mentalis-egeszsegedre-a-koronavirus-jarvany-alatt/
http://elle.hu/test-lelek/2020/04/08/igy-vigyazz-a-mentalis-egeszsegedre-a-koronavirus-jarvany-alatt/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/04/elso-pesti-egyetemi-radio-kozossegi-elet-a-tavoktatas-alatt-is/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/04/elso-pesti-egyetemi-radio-kozossegi-elet-a-tavoktatas-alatt-is/
https://markamonitor.hu/2020/04/04/eletmudijat-kapott-dr-zsako-laszlo-a-neumann-tarsasag-tehetseggondozasi-szakosztalyanak-elnoke/
https://markamonitor.hu/2020/04/04/eletmudijat-kapott-dr-zsako-laszlo-a-neumann-tarsasag-tehetseggondozasi-szakosztalyanak-elnoke/


További megjelenés: 

 

- mediapiac.com - 2020.04.07. 

Életműdíjat kapott dr. Zsakó László 

https://www.mediapiac.com/marketing/eletmudijat-kapott-dr-Zsako-

Laszlo/29857/ 

 

vaol.hu - 2020.04.04. 

Retró videó a szombathelyi tanítóképző főiskola épüléséről 

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ a jubileum alkalmából ebben a tanévben nagyszabású 

rendezvénysorozatot tervezett, melynek tavaszi programjai a jelenlegi helyzet miatt sajnos 

elmaradnak. A jubileumot a karanténból lélekben is meg lehet ünnepelni – írta a ELTE SEK 

Facebook-oldalán. 

https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/retro-video-a-szombathelyi-tanitokepzo-

foiskola-epuleserol-60-eves-a-szombathelyi-felsooktatas-jegyeben-3890196/ 

 

weborvos.hu - 2020.04.04. 

Koronavírus kisokos – rengeteg kérdés, rengeteg válasz 

A Koronavírus kisokost készítették és szerkesztik folyamatosan: Kozák Eszter biológus, 

Természettudományi Kutatóközpont és ELTE Immunológiai Tanszék; Mokos Judit 

biológus, MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport és ELTE 

Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék; dr. Zámbó Boglárka 

biológus, Department of Translational Medicine and Neurogenetics, Institute of Genetics 

and Molecular and Cellular Biology (IGBMC), Illkirch, Franciaország; az orvosi témájú 

anyagok szakmai hitelességének ellenőrzését dr. Somogyi Éva kardiológus, 

aneszteziológus és dr. Várdi Katalin pulmonológus biztosította – derül ki a kiadvány 

impresszumából. 

https://weborvos.hu/hirek/koronavirus-kisokos-rengeteg-kerdes-rengeteg-valasz-

258490 

 

bitport.hu - 2020.04.03. 

Eddig a menedzsmentnek adott tanácsokat, most ő irányítja az AutSoftot 

Cseresnyés Dórát, a cég korábbi menedzsmenttanácsadóját bízták meg a cég vezetésével 

2020. április 1-jétől. (...) Cseresnyés egyébként bölcsész végzettségű, az ELTE angol és 

irodalomtudomány szakain szerzett diplomát, majd az egyetem elvégzése után tíz évig 

szabadúszó fordító-tolmácsként dolgozott. 

https://www.mediapiac.com/marketing/eletmudijat-kapott-dr-Zsako-Laszlo/29857/
https://www.mediapiac.com/marketing/eletmudijat-kapott-dr-Zsako-Laszlo/29857/
https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/retro-video-a-szombathelyi-tanitokepzo-foiskola-epuleserol-60-eves-a-szombathelyi-felsooktatas-jegyeben-3890196/
https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/retro-video-a-szombathelyi-tanitokepzo-foiskola-epuleserol-60-eves-a-szombathelyi-felsooktatas-jegyeben-3890196/
https://weborvos.hu/hirek/koronavirus-kisokos-rengeteg-kerdes-rengeteg-valasz-258490
https://weborvos.hu/hirek/koronavirus-kisokos-rengeteg-kerdes-rengeteg-valasz-258490


https://bitport.hu/eddig-a-menedzsmentnek-adott-tanacsokat-most-o-iranyitja-az-

autsoftot 

 

eduline.hu - 2020.04.03. 

Elképzelhető, hogy az egész félévet online kell majd lezárni? 

Március 23-án mindegyik felsőoktatási intézmény átállt a digitális oktatásra - írta meg a 

hvg.hu, miután a nagyobb egyetemekhez küldött körkérdéseikre választ kaptak. Az ELTE-

n például csaknem 18 ezer, a Corvinuson 3051 kurzust kellett az új helyzetek megfelelően 

átalakítani.  

http://eduline.hu/felsooktatas/20200403_tavoktatas_egyetemek 

 

elteonline.hu - 2020.04.03. 

ELTE-s kutatók is dolgoznak a rákszűrő mesterséges intelligencián 

Az ELTE TTK fizikusai – szoros együttműködésben a Semmelweis Egyetemmel – részt 

vesznek abban a nemzetközi projektben, amely a mesterséges intelligencia egészségügyi 

fejlesztését és alkalmazását tűzi ki célul. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/04/03/elte-s-kutatok-is-dolgoznak-a-rakszuro-

mesterseges-intelligencian/ 

 

hvg.hu - 2020.04.03. 

Vizsgaidőszak a koronavírus idején: történelmet írnak idén az egyetemisták 

Viszont én úgy látom, mind az oktatók, mind a diákok igyekeznek türelmesebbek lenni, a 

tanároktól is sok segítséget kapunk” – mondta a hvg.hu-nak a múlt héten bevezetett 

távoktatásról az ELTE harmadéves jogászhallgatója. 

https://hvg.hu/elet/20200403_Vizsgak_allamvizsgak_a_koronavirus_idejen_tortenelmet_ir

nak_iden_az_egyetemistak 

 

infostart.hu - 2020.04.03. 

Magyarics Tamás: számos sebből vérzik az Egyesült Államok ellátórendszere 

Politikai síkra terelődött a koronavírus-járvány kezelése az Egyesült Államokban – mondta 

az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás. (…) Bár az amerikai lakosság 

csaknem felének, 150-160 millió embernek egészségügyi magánbiztosítása van, nem 

mindegy, hogy ezekben mi szerepel, vagyis, hogy mire jogosultak és mire nem – hívta föl 

a figyelmet az ELTE tanára. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/04/03/magyarics-tamas-szamos-sebbol-verzik-az-

egyesult-allamok-ellatorendszere 

 

https://bitport.hu/eddig-a-menedzsmentnek-adott-tanacsokat-most-o-iranyitja-az-autsoftot
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http://eduline.hu/felsooktatas/20200403_tavoktatas_egyetemek
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https://hvg.hu/elet/20200403_Vizsgak_allamvizsgak_a_koronavirus_idejen_tortenelmet_irnak_iden_az_egyetemistak
https://infostart.hu/kulfold/2020/04/03/magyarics-tamas-szamos-sebbol-verzik-az-egyesult-allamok-ellatorendszere
https://infostart.hu/kulfold/2020/04/03/magyarics-tamas-szamos-sebbol-verzik-az-egyesult-allamok-ellatorendszere


nyugat.hu - 2020.04.03. 

„Elég mókás ez a távoktatás” – szombathelyi egyetemistákat faggattunk az új 

oktatási helyzetről 

Házhoz megy a tudás, mindenki képességére és céljaira szabják az oktatást – írtuk még 

február elején, amikor Németh István, az ELTE SEK rektorhelyettese szembesítette 

lapunkat azzal, hogyan néz majd ki az oktatás a nem is annyira távoli jövőben. Akkor 

viszont még nem tudtuk, hogy az a nem is annyira távoli jövő közelebb van, mint azt 

hittük. 

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

ktatas 

 

tatabanyainapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

Az egyeztetésen Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem docense, a virológiai 

kutatócsoport vezetője, Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja, 

Röst Gergely matematikus, a Szegedi Tudományegyetem docense, Szilvássy Zoltán, a 

Debreceni Egyetem rektora, Józsa János, a BME rektora, Závodszky Péter biofizikus, az 

MTA és a Professzorok Batthyányi Köre tagja, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, 

Keserű György, gyógyszerkutató-vegyész, valamint Lacza Zsombor ortopéd-

traumatológus szakorvos, az MTA doktora vett részt. 

http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/2

30045/ 

 

További megjelenés: 

 

- szekesfehervarinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- budapestinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

https://www.nyugat.hu/cikk/szombathelyi_egyetemista_velemeny_eleg_mokas_ez_a_tavoktatas
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathelyi_egyetemista_velemeny_eleg_mokas_ez_a_tavoktatas
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.tatabanyainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.szekesfehervarinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/


http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- kecskemetinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- nagykanizsainapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- szolnokinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- gyorinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- bekescsabainapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- soproninapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.budapestinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.kecskemetinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.nagykanizsainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.szolnokinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.gyorinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.bekescsabainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/


http://www.soproninapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- komloinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.komloinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/2

30045/ 

- pecsinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- miskolcinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- bonyhadinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- egrinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.egrinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- debreceninapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.soproninapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.soproninapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.komloinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.miskolcinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.bonyhadinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.egrinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/


http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- papainapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.papainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- kaposvarinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- bajainapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.bajainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- mohacsinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- siofokinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- nyiregyhazinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.papainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.papainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.papainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.kaposvarinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.bajainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.bajainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.bajainapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.mohacsinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
http://www.siofokinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/


http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- szombathelyinapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.szombathelyinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- salgotarjaninapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.salgotarjaninapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- veszpreminapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- zalaegerszeginapilap.hu - 2020.04.03. 

Koronavírus - Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett a hazai 

gyógyszergyártásról 

http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Koronavirus_-

_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyart

asrol/230045/ 

- hir6.hu - 2020.04.03. 

Orbán Viktor a kutatócsoportok vezetőivel egyeztetett  

http://hir6.hu/cikk/154847/orban_viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetet

t 

 

temesvarihirek.ro - 2020.04.03. 

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

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

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

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

http://www.nyiregyhazinapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
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http://www.veszpreminapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
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http://www.zalaegerszeginapilap.hu/cikk/Koronavirus_-_Orban_Viktor_a_kutatocsoportok_vezetoivel_egyeztetett_a_hazai_gyogyszergyartasrol/230045/
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során épp ellentétes az emberben ismerttel – fedezték fel az MTA-ELTE Lendület 

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

http://temesvarihirek.ro/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-kiletet-mint-

a-beszedhangokat/ 

 

wmn.hu - 2020.04.03. 

14 önironikus illusztráció a karanténból, amit rettentően imádunk 

A Renyagyár oldalán, mindenki találhat magának kedvére való illusztrációt, aminél 

csettinthet egyet örömében „ez a rajz pont én vagyok” felkiáltással. Mi egyszerre 14 

képnél is így éreztünk, követezzenek tehát kedvenc illusztrációink Biacsics Renátától. (...) 

Jelenleg négy helyen találkozhattok munkáival: az Aurórában, az ELTE udvarán a Műhely 

Caféban, és a Grumpy Kávézóban a Klauzál téren. Pécsett pedig az egyik legkultikusabb 

helyen, a Nappaliban. 

https://wmn.hu/zizi/52556-14-onironikus-illusztracio-a-karantenbol-amit-rettentoen-

imadunk 

 

444.hu - 2020.04.03. 

Ez nem influenza, hanem egy olyan vírus, ami a világ legfejlettebb kórházait is túl 

tudja terhelni 

Egy nagyon jól felkészült vírus indult világhódító útjára. Az utóbbi fél évszázadban 

elkényelmesedett az emberiség a járványokkal szemben. A következő 2-3 hétben 

pontosabb képünk lehet a vírus terjedéséről. Ezt mondja Varga Máté, az ELTE TTK 

Genetika Tanszékének adjunktusa. 

https://444.hu/2020/04/03/ez-nem-influenza-hanem-egy-olyan-virus-ami-a-vilag-

legfejlettebb-korhazait-is-tul-tudja-terhelni 

 

sztv.hu - 2020.04.02. 

Kollégiumi szobák az egészségügyi dolgozóknak 

Egészségügyi dolgozók lakhatását, munkába járását könnyíti meg az ELTE Savaria 

Egyetemi Központ azzal, hogy felajánlotta az üressé vált kollégiumi férőhelyeit. Ahogy az 

ország minden felsőoktatási intézményében, itt is távoktatással tanulhatnak a hallgatók. 

http://www.sztv.hu/hirek/kollegiumi-szobak-az-egeszsegugyi-dolgozoknak-20200402 

 

Magyar Nemzet - 2020.04.07. (5. oldal) 

Szükségből erény: a távkonzultáció a megoldás 

A telemedicina a biztonság egyik fontos eszköze lehet, különösen a krónikus betegek 

esetében. 

http://temesvarihirek.ro/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat/
http://temesvarihirek.ro/a-kutyak-agya-hatekonyabban-elemzi-a-beszelo-kiletet-mint-a-beszedhangokat/
https://wmn.hu/zizi/52556-14-onironikus-illusztracio-a-karantenbol-amit-rettentoen-imadunk
https://wmn.hu/zizi/52556-14-onironikus-illusztracio-a-karantenbol-amit-rettentoen-imadunk
https://444.hu/2020/04/03/ez-nem-influenza-hanem-egy-olyan-virus-ami-a-vilag-legfejlettebb-korhazait-is-tul-tudja-terhelni
https://444.hu/2020/04/03/ez-nem-influenza-hanem-egy-olyan-virus-ami-a-vilag-legfejlettebb-korhazait-is-tul-tudja-terhelni
http://www.sztv.hu/hirek/kollegiumi-szobak-az-egeszsegugyi-dolgozoknak-20200402


(...) Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Doktor24 pszichológus és pszichiáter 

szakértőinek összefogásával működtet krízisvonalat 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.04.07.  

Szükségből erény: a távkonzultáció a megoldás 

https://magyarnemzet.hu/belfold/szuksegbol-ereny-a-tavkonzultacio-a-

megoldas-7976669/ 

 

Népszava - 2020.04.07. (1,5. oldal) 

Hat hét után a szeretteinket is nehéz elviselni 

Az összezártság idővel a legszeretettebb emberrel is elviselhetetlen nyomást jelenthet – 

mondja Dúll Andrea, az MTA doktora. (...) Fontos színtér a kihívásokat, jó esetben szellemi 

aktivitást igénylő munkahely, míg a szórakozás és a közterek inkább az utóbbi időben 

váltak a mindennapok hangsúlyos részévé – mondja a környezetpszichológus, az MTA 

doktora, az ELTE Pszichológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. 

 

További megjelenés: 

 

- szakszervezetek.hu - 2020.04.08. 

Hat hét bezártság után élesedik a helyzet 

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/tamasz-a-jarvany-idejen/22062-hat-

het-bezartsag-utan-elesedik-a-helyzet 

- nepszava.hu - 2020.04.07.  

Hat hét bezártság után élesedik a helyzet 

https://nepszava.hu/3073702_hat-het-bezartsag-utan-elesedik-a-helyzet 

 

Napló - 2020.04.07. (1,11. oldal) 

A végtelen űr pompás ajándéka 

Csillag-Képek 2019 címmel országos asztrofotó-kiállítás nyílt a zalaegerszegi Keresztury 

VMK Gönczi Galériájában. A tárlat a koronavírus-járvány miatt személyesen nem 

látogatható, de online hamarosan elérhető lesz Bánfalvi Péter, a Vega Csillagászati 

Egyesület elnökségi tagja virtuális kalauzolásával. (…) Francsics László szakmáját tekintve 

építészmérnök, de 2009-ben elvégezte az ELTE csillagászati alaptanfolyamát is. 

Fotográfiával 1998 óta foglalkozik, kameráját 2003-ban fordította az égbolt felé. 

 

https://magyarnemzet.hu/belfold/szuksegbol-ereny-a-tavkonzultacio-a-megoldas-7976669/
https://magyarnemzet.hu/belfold/szuksegbol-ereny-a-tavkonzultacio-a-megoldas-7976669/
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/tamasz-a-jarvany-idejen/22062-hat-het-bezartsag-utan-elesedik-a-helyzet
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/tamasz-a-jarvany-idejen/22062-hat-het-bezartsag-utan-elesedik-a-helyzet
https://nepszava.hu/3073702_hat-het-bezartsag-utan-elesedik-a-helyzet


agroinform.hu - 2020.04.06. 

Ki gondolta volna? A korától és a fényviszonyoktól függ a rozmaringlevél íze és 

hatása 

Solymosi Katalin az ELTE TTK Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszékének 

adjunktusa és Böszörményi Andrea a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 

Farmakognóziai Intézetének adjunktusa által vezetett kutatócsoport összehasonlította a 

két hétig természetes fényen, illetve teljes sötétben tartott rozmaringlevelek illóolaj-

összetételét. 

https://www.agroinform.hu/kerteszet_szoleszet/ki-gondolta-volna-a-koratol-es-a-

fenyviszonyoktol-fugg-a-rozmaringlevel-ize-es-hatasa-43338-001 

 

elteonline.hu - 2020.04.06. 

Szeretem az ELTE-t mert… 28. – Interjú Trencsányi Viviennel, az ELTE TáTK HÖK 

elnökével 

Mindamellett, hogy a Társadalomtudományi Kar harmadéves szociológus hallgatója és 

HÖK-elnöke, az ELTE Gazdaságtudományi Intézetében elsőéves kereskedelem-marketing 

szakon. Párhuzamos tanulmányai és a hallgató önkormányzatban betöltött szerepe 

mellett pedig dolgozik is, heti húsz órában. Arról, hogyan képes ellátni ezen feladatait, 

milyennek ítéli meg munkáját és munkatársait, egy interjú keretén belül beszélgettünk. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/06/szeretem-az-elte-t-mert-28-interju-trencsanyi-

viviennel-az-elte-tatk-hok-elnokevel 

 

elteonline.hu - 2020.04.06. 

Dobogós ELTE-sek a Nemzetközi Mediációs Versenyen 

Az ELTE ÁJK joghallgatói dobogós helyen végeztek az évente megrendezendő 

Nemzetközi Kereskedelmi Mediációs Versenyen, melyről a felkészítő tanár, Dr. Inzelt Éva 

adjunktus, a Kriminológia Tanszék munkatársa nyilatkozott a Karc FM Spájz című 

műsorában. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/06/dobogos-elte-sek-a-nemzetkozi-mediacios-

versenyen/ 

 

epiteszforum.hu - 2020.04.06. 

MúzeumCafé-különdíjat kaptak a Narmer tervezői 

Az idei MúzeumCafé Díjakról a hagyomány szerint a szerkesztőség döntött, ebben a 

szerkesztőbizottság tagjai: Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója, E. Csorba 

Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusa, György Péter esztéta, az ELTE 

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének egyetemi tanára, Martos Gábor esztéta, 

https://www.agroinform.hu/kerteszet_szoleszet/ki-gondolta-volna-a-koratol-es-a-fenyviszonyoktol-fugg-a-rozmaringlevel-ize-es-hatasa-43338-001
https://www.agroinform.hu/kerteszet_szoleszet/ki-gondolta-volna-a-koratol-es-a-fenyviszonyoktol-fugg-a-rozmaringlevel-ize-es-hatasa-43338-001
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/06/szeretem-az-elte-t-mert-28-interju-trencsanyi-viviennel-az-elte-tatk-hok-elnokevel
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/06/szeretem-az-elte-t-mert-28-interju-trencsanyi-viviennel-az-elte-tatk-hok-elnokevel
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/06/dobogos-elte-sek-a-nemzetkozi-mediacios-versenyen/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/06/dobogos-elte-sek-a-nemzetkozi-mediacios-versenyen/


művészeti író, Rockenbauer Zoltán művészettörténész és Török László ókorkutató, régész-

egyiptológus, akadémikus nyújtottak támogatást.  

https://epiteszforum.hu/muzeumcafe-kulondijat-kaptak-a-narmer-tervezoi 

 

mandiner.hu - 2020.04.03. 

Idén is az ELTE a legnépszerűbb az egyetemre jelentkezők körében 

Kitértek arra is, hogy az első helyre jelentkezések alapján a legnépszerűbb képzési terület 

idén a gazdaságtudományi (20 171 ember), a bölcsészettudományi (10 972) és a műszaki 

(9888) szakirány; a legtöbben változatlanul az Eötvös Loránd Tudományegyetemet 

választották, a lista második helyén a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 

van. 

https://mandiner.hu/cikk/20200403_iden_is_az_elte_a_legnepszerubb_az_egyetemre_jele

ntkezok_koreben 

 

További megjelenés: 

 

- haszon.hu - 2020.04.06.  

Az ELTE a legnépszerűbb a felvételizők körében 

https://haszon.hu/friss-hirek/115282-az-elte-a-legnepszerubb-a-felvetelizok-

koereben.html 

 

kemma.hu - 2020.04.06. 

Házhoz hozza a kultúrát és a történelmet a komáromi Klapka György Múzeum 

Komárom 1849-es osztrák bombázásáról is írtak, valamint egy kivételes, a múzeumban 

található leletet is bemutattak. A Kr. e. 43-ban született római költő, Ovidius, egyetlen 

ókorból ismert ábrázolása ugyanis itt található. A művész képmása egy tetőfedő téglán 

maradt fenn. Erről a világraszóló jelentőségű leletről még mindig kevesen tudnak 

hazánkban, pedig Borhy László régész, az ELTE rektora, a brigetioi ásatások vezetője már 

Kínában, Sanghajban is tartott róla előadást. 

https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/hazhoz-hozza-a-kulturat-es-a-

tortenelmet-a-komaromi-klapka-gyorgy-muzeum-2216670/ 

 

life.hu - 2020.04.06.  

Hevesi Kriszta nagy kihívással találta magát szemben 

Az ország legismertebb szexuálpszichológusa, Hevesi Kriszta az ELTE-n tanít, így a 

veszélyhelyzet kihirdetése óta neki is a digitális oktatásra kellett áttérnie. A Life.hu-nak 

exkluzív interjúban mesélt, hogyan éli meg az online világba való költözését. 

https://epiteszforum.hu/muzeumcafe-kulondijat-kaptak-a-narmer-tervezoi
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https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/hazhoz-hozza-a-kulturat-es-a-tortenelmet-a-komaromi-klapka-gyorgy-muzeum-2216670/
https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/hazhoz-hozza-a-kulturat-es-a-tortenelmet-a-komaromi-klapka-gyorgy-muzeum-2216670/


https://www.life.hu/eletmod/20200406-hevesi-kriszta-nagy-kihivassal-talalta-magat-

szemben.html 

 

magyarkurir.hu - 2020.04.06. 

Csak fölfelé, a fény felé vihet az utam – Beszélgetés Szalóki Ági énekesnővel 

(Hamarabb kezdtem énekelni, mint beszélni. Édesanyámék már korán felfedezték a 

muzikalitásomat, ezért 6 évesen zeneiskolába írattak be. Most egy szép lehetőséget 

kaptam: az ELTE tanító- és óvóképzői karán kisgyermekgondozók képzésébe 

kapcsolódhatok be. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/csak-folfele-feny-fele-vihet-az-utam-beszelgetes-

szaloki-agi-enekesnovel 

 

vaol.hu - 2020.04.06. 

Egyetemi sportszakember-képzés távoktatásban 

A koronavírus-járvány miatt digitális oktatásra kellett áttérniük az intézményeknek. Okoz-

e nehézséget ez az ELTE PPK sport szakos (testnevelő tanár, gyógytestnevelő és 

egészségfejlesztő tanár, edző, sport- és rekreációszervező) képzéseinél, ahol a sportági 

ismeretek tanításában a módszertan mellett nagyon nagy szerepe van a gyakorlatnak is? 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyetemi-sportszakember-kepzes-

tavoktatasban-3892230/ 

 

m1 - Esély - 2020.04.06. 

A koronavírus-járvány miatt idén a megszokottól eltérően zajlott április 2-án az 

autizmus világnapja 

Megszólaló: Havasi Ágnes megbízott intézetigazgató-helyettes, ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 

 

RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2020.04.06. 

Legalább ne romoljon az állapotuk, sok szülő szerint most csak ennyi a cél a tanulási 

nehézséggel küzdő vagy fogyatékkal élő gyerekével 

Megszólaló: Márkus Eszter egyetemi docens, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724 

 

További megjelenés: 
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https://www.magyarkurir.hu/hirek/csak-folfele-feny-fele-vihet-az-utam-beszelgetes-szaloki-agi-enekesnovel
https://www.magyarkurir.hu/hirek/csak-folfele-feny-fele-vihet-az-utam-beszelgetes-szaloki-agi-enekesnovel
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyetemi-sportszakember-kepzes-tavoktatasban-3892230/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egyetemi-sportszakember-kepzes-tavoktatasban-3892230/
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724


- RTL Klub - Késő esti Híradó - 2020.04.06. 

Legalább ne romoljon az állapotuk, sok szülő szerint most csak ennyi a cél a 

tanulási nehézséggel küzdő vagy fogyatékkal élő gyerekeknél 

Megszólaló: Márkus Eszter egyetemi docens, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar 

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-keso-este-2020-04-06-

c_12607349 

 

RTL Klub - Fókusz - 2020.04.06. 

A szakemberek szerint fontos, hogy maszkot viseljünk 

Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE TTK 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-04-06-c_12607345 

 

Innotéka - 2020.03.31. (1,9,10,11,12,13. oldal) 

Amikor a robot visszakérdez – a kutya mint koncepció fontos 

Az elme működése érdekelte pályája kezdetén Miklósi Ádámot, s mivel úgy gondolta, csak 

úgy ismerhetjük meg az elmét, ha evolúciós kontextusba helyezzük, etológus lett. A 

kutatásaival egy időben kibontakozó kognitív etológia kínálta számára azt az evolúciós, 

illetve ökológiai keretet, amelynek segítségével a földi elmék működését általánosan lehet 

értelmezni. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Intézetének 

igazgatója, az általa vezetett kutatómunka jelentős mértékben járult hozzá, hogy a hazai 

összehasonlító, illetve kognitív etológiai kutatások ma a világ élvonalába tartoznak. 

 

Innotéka - 2020.03.31. (8. oldal) 

Hiteles tudásátadás 

Ebbe a körbe tartozik az Akadémia legutóbbi rendes közgyűlésén alapított Fiatal Kutatók 

Akadémiája. A konferencián Kun Ádám, az ELTE és az Ökológiai Kutatóközpont 

munkatársa a klímaváltozásról beszélt, Varga Máté az ELTE-ről a génszerkesztés 

fogalmának és szabályozásának nehézségeiről adott elő. 

 

Innotéka - 2020.03.31. (20,21. oldal) 

Peptiddel támadják a rákos sejteket  

„Magas mortalitású tumorok ellen fejlesztünk olyan vegyületeket, amelyek a 

hatóanyagokat célzottan juttatják a ráksejtekbe” – tájékoztatta magazinunkat Mező Gábor 

tudományos tanácsadó, Széchenyi István professzori ösztöndíjas, az MTA–ELTE 

Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője. 

 

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-keso-este-2020-04-06-c_12607349
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-keso-este-2020-04-06-c_12607349
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-04-06-c_12607345


Magyar Nemzet - 2020.04.08. (13. oldal) 

Megérkeztek az Orbán-terv részletei 

Ezzel szemben a Műegyetemen, a Corvinuson vagy az ELTE-n szinte egyáltalán nincs gond 

a végzősök nyelvtudásával, a beragadó diplomák aránya szinte minden területen öt 

százalék alatti, sőt némely szakon még az egy százalékot sem éri el. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.04.07.  

Nyelvvizsga nélkül is kiadják a diplomákat 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/nyelvvizsga-nelkul-is-kiadjak-a-diplomakat-

2-7979393/ 

 

Ripost - 2020.04.08. (13. oldal) 

Kapás Bogi önmaga pszichológusa a karanténban 

A világbajnok úszónak előbb az olimpia elhalasztását, majd a pozitív koronavírus-tesztjét 

kellett feldolgoznia, de nem esett kétségbe. A 26 éves sztár az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem pszichológia szakos hallgatója, és a tanulmányai segítenek neki 

átvészelni az ilyen helyzeteket. – Nem kell és nem is szabad keseregni azon, hogy mi 

történt, mert ezen nem tudunk változtatni – mondta Kapás Boglárka az M4-nek. 

 

További megjelenés: 

 

- ripost.hu - 2020.04.08.  

Kapás Bogi önmaga pszichológusa a karanténban 

https://ripost.hu/sport/kapas-bogi-onmaga-pszichologusa-a-karantenban-

2364033/ 

- borsonline.hu - 2020.04.07.  

Kapás Boglárka biztos benne, hogy szerelme is elkapta a vírust 

http://www.borsonline.hu/celeb/kapas-boglarka-biztos-benne-hogy-szerelme-is-

elkapta-a-virust/196736 

- vaol.hu - 2020.04.07.  

Kapás Boglárka biztos benne, hogy szerelme is elkapta a vírust 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kapas-boglarka-biztos-benne-hogy-

szerelme-is-elkapta-a-virust-3895404/ 

- ripost.hu - 2020.04.07.  

Kapás Bogi biztos benne, szerelme is elkapta a vírust 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/nyelvvizsga-nelkul-is-kiadjak-a-diplomakat-2-7979393/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/nyelvvizsga-nelkul-is-kiadjak-a-diplomakat-2-7979393/
https://ripost.hu/sport/kapas-bogi-onmaga-pszichologusa-a-karantenban-2364033/
https://ripost.hu/sport/kapas-bogi-onmaga-pszichologusa-a-karantenban-2364033/
http://www.borsonline.hu/celeb/kapas-boglarka-biztos-benne-hogy-szerelme-is-elkapta-a-virust/196736
http://www.borsonline.hu/celeb/kapas-boglarka-biztos-benne-hogy-szerelme-is-elkapta-a-virust/196736
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kapas-boglarka-biztos-benne-hogy-szerelme-is-elkapta-a-virust-3895404/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kapas-boglarka-biztos-benne-hogy-szerelme-is-elkapta-a-virust-3895404/


https://ripost.hu/sport/kapas-bogi-biztos-benne-szerelme-is-elkapta-a-virust-

2363495/ 

- lokal.hu - 2020.04.07.  

Kapás Bogi biztos benne, szerelme is elkapta a vírust 

https://www.lokal.hu/2020-04-kapas-bogi-biztos-benne-szerelme-is-elkapta-a-

virust/ 

 

Világgazdaság - 2020.04.08. (14. oldal) 

Sikerrel zárult a magyar kutatók hároméves cirkóniumprojektje  

Az 1162,01 millió forintos támogatású Cirkónium-anyagtudományi kutatások projekt 

tagja volt az Energiatudományi Kutatóközpont, a Nubiki Kft., a TÜV Rheinland InterCert 

Kft. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. 

 

További megjelenés: 

 

- Paks-Press - 2020.04.08. (6,7. oldal) 

Sikerrel zárult a magyar kutatók hároméves cirkónium- projektje  

 

Magyar Demokrata - 2020.04.08. (6,43,44,45. oldal) 

Elhúzódik a járvány 

Koronavírus elleni gyógyszeren dolgozik egy magyar konzorcium az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium 300 millió forintos támogatásával. A hazai felsőoktatási és 

gyógyszerkutatói szféra meghatározó képviselői fogtak össze: az ELTE és a Pécsi 

Tudományegyetem (PTE) érintett karai, a Richter Gedeon, továbbá az ImmunoGenes nevű 

biotechnológiai cég. A konzorcium ötletgazdája és vezetője Kacskovics Imre 

immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja.  

 

Petőfi Népe - 2020.04.08. (1,6. oldal) 

Hallgatók segítenek a karanténban  

A napokban egy olyan önkéntes csapat alakult meg a fővárosi ELTE PPK mesterképzős 

pszichológushallgatóiból, akik eddigi tanulmányaikra alapozva a Skype-on keresztül 

ingyenesen nyújtanak segítséget az elrendelt és az önkéntes karanténban lévőknek, az 

otthon ülő családoknak. 

 

 

 

 

https://ripost.hu/sport/kapas-bogi-biztos-benne-szerelme-is-elkapta-a-virust-2363495/
https://ripost.hu/sport/kapas-bogi-biztos-benne-szerelme-is-elkapta-a-virust-2363495/
https://www.lokal.hu/2020-04-kapas-bogi-biztos-benne-szerelme-is-elkapta-a-virust/
https://www.lokal.hu/2020-04-kapas-bogi-biztos-benne-szerelme-is-elkapta-a-virust/


vaol.hu - 2020.04.08. 

A labdarúgástól a racketlonig – Sákovics Péter érdekes, roppant sikeres 

sportpályafutása 

Mozgalmas, izgalmas sportpályafutást tudhat maga mögött Sákovics Péter. Az ELTE PPK 

Sporttudományi Intézetének oktatója a futball- és a teniszpályán, a pingpongasztalnál, 

valamint a fallabdateremben is otthonosan mozog. 

https://www.vaol.hu/sport/helyi-sport/a-labdarugastol-a-racketlonig-sakovics-peter-

erdekes-roppant-sikeres-sportpalyafutasa-3896871/ 

 

További megjelenés: 

 

- Vas Népe - 2020.04.08. (1,14. oldal) 

A labdarúgástól a racketlonig 

 

eduline.hu - 2020.04.08. 

Ez a tíz legnépszerűbb egyetem az országban, ezeket jelölték meg a legtöbben a 

felvételin 

Az idén februárban felvételizők adatait közzétette a Felvi. A legnépszerűbb egyetem az 

ELTE, több mint húszezer diák szeretne bekerülni valamelyik képzésére. A top 3-ban 

szerepel még a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem is. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200407_legnepszerubb_egyetemek_felveteli_2020 

 

További megjelenés: 

 

- Szabad Föld - 2020.04.09. (4. oldal) 

Felsőoktatási felvételi 

 

168ora.hu - 2020.04.08. 

Ott folytatjuk, ahol abbahagytuk? – Kényszerhelyzet szülte kiváló megoldások az 

otthoni közoktatásban 

Közösségi oldalakon folyamatos az ötletcsere, próbálják átsegíteni egymást a váratlanul 

ránk tört veszélyhelyzeten. – Jóval egyszerűbb lenne persze, ha kettő kattintással elérhető 

lenne többféle digitális módszer és tananyag, abból válogatnék, és átdolgoznám úgy, 

ahogy nekem szükségem van rá – mondja Dancz Péter, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium vezető tanára. 

https://168ora.hu/itthon/ott-folytatjuk-ahol-abbahagytuk-kenyszerhelyzet-szulte-kivalo-

megoldasok-az-otthoni-kozoktatasban-183962 

https://www.vaol.hu/sport/helyi-sport/a-labdarugastol-a-racketlonig-sakovics-peter-erdekes-roppant-sikeres-sportpalyafutasa-3896871/
https://www.vaol.hu/sport/helyi-sport/a-labdarugastol-a-racketlonig-sakovics-peter-erdekes-roppant-sikeres-sportpalyafutasa-3896871/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200407_legnepszerubb_egyetemek_felveteli_2020
https://168ora.hu/itthon/ott-folytatjuk-ahol-abbahagytuk-kenyszerhelyzet-szulte-kivalo-megoldasok-az-otthoni-kozoktatasban-183962
https://168ora.hu/itthon/ott-folytatjuk-ahol-abbahagytuk-kenyszerhelyzet-szulte-kivalo-megoldasok-az-otthoni-kozoktatasban-183962


24.hu - 2020.04.08. 

Ezt is karanténnak köszönhetjük: Queen Radio Ga Ga dala Beethoven stílusában 

A járványveszély miatti bezártság idején sem kell kimaradni szuper programokból. 

Legújabb ajánlónkban lesznek mesék, felolvasások és élő közvetítések. (...) Nem kérdés, 

hogy már most érezhetőek a globális felmelegedés hatásai, a jövőben azonban még 

látványosabb változásokra számíthatunk. Bartholy Judittal, az ELTE Meteorológiai 

Tanszékének egyetemi tanárával beszélgettünk arról, hogy mire is számíthatunk a változó 

bolygón. 

https://24.hu/elet-stilus/2020/04/08/koronavirus-karanten-online-programok-elo-

kozvetites-koncertek-mesek-queen/ 

 

biztonsagpiac.hu - 2020.04.07. 

GDPR: az adatvédelmi rendelet a gyakorlatban 

Ezeket a szakkönyveket használták például az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 

adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogászképzésében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

alapképzésében és szakirányú továbbképzésében, de több más felsőoktatási intézmény 

tananyagában is megtalálhatók ezek kiadványok. 

http://biztonsagpiac.hu/gdpr-az-adatvedelmi-rendelet-a-gyakorlatban 

 

civilhetes.net - 2020.04.07.  

Az ELTE kutatása szerint a megkérdezettek kevesebb mint fele követné a hatóságok 

koronavírussal kapcsolatos utasításait 

Az ELTE kutatása szerint a megkérdezettek kevesebb mint fele követné a hatóságok 

koronavírussal kapcsolatos utasításait. A felmérésben résztvevők túlnyomó többsége az 

önzetlen és a közösségi érdekeket szem előtt tartó viselkedésformát preferálja, illetve a 

legtöbben tájékozottak a koronavírussal kapcsolatban – a többi között erre mutat rá az 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szociálpszichológia Tanszékének több mint ötezer 

fő megkérdezésével végzett kutatása. 

https://www.civilhetes.net/az-elte-kutatasa-szerint-a-megkerdezettek-kevesebb-mint-

fele-kovetne-a-hatosagok-koronavirussal-kapcsolatos-utasitasait 

 

További megjelenés: 

 

- magyarhang.org - 2020.04.07. 

ELTE-kutatás: csak a válaszadók 33 százaléka tart attól, hogy elkapja a vírust 

https://magyarhang.org/belfold/2020/04/07/elte-kutatas-csak-a-valaszadok-33-

szazaleka-tart-attol-hogy-elkapja-a-virust/ 

https://24.hu/elet-stilus/2020/04/08/koronavirus-karanten-online-programok-elo-kozvetites-koncertek-mesek-queen/
https://24.hu/elet-stilus/2020/04/08/koronavirus-karanten-online-programok-elo-kozvetites-koncertek-mesek-queen/
http://biztonsagpiac.hu/gdpr-az-adatvedelmi-rendelet-a-gyakorlatban
https://www.civilhetes.net/az-elte-kutatasa-szerint-a-megkerdezettek-kevesebb-mint-fele-kovetne-a-hatosagok-koronavirussal-kapcsolatos-utasitasait
https://www.civilhetes.net/az-elte-kutatasa-szerint-a-megkerdezettek-kevesebb-mint-fele-kovetne-a-hatosagok-koronavirussal-kapcsolatos-utasitasait
https://magyarhang.org/belfold/2020/04/07/elte-kutatas-csak-a-valaszadok-33-szazaleka-tart-attol-hogy-elkapja-a-virust/
https://magyarhang.org/belfold/2020/04/07/elte-kutatas-csak-a-valaszadok-33-szazaleka-tart-attol-hogy-elkapja-a-virust/


- vg.hu - 2020.04.07. 

Egy kutatás szerint a magyarok nem igazán hallgatnak a rendőrökre 

https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/egy-kutatas-szerint-a-magyarok-nem-

igazan-hallgatnak-a-rendorokre-2170038/ 

- zetapress.hu - 2020.04.07. 

Legyünk szófogadóbbak! 

http://www.zetapress.hu/egeszsegugy/108986 

- atv.hu - 2020.04.08 

ELTE kérdőív: a megkérdezettek több mint fele tart a koronavírustól és sokan 

nem követik a hatóság utasításait 

http://www.atv.hu/belfold/20200408-elte-kerdoiv-magyarok-tobb-mint-fele-tart-

a-koronavirustol-es-43-szazaleka-nem-koveti-a-hatosag-utasitasait 

- hvg.hu - 2020.04.08.  

Az ELTE által megkérdezett magyarok harmada tart attól, hogy elkapja a 

koronavírust 

https://hvg.hu/tudomany/20200408_koronavirus_magyarorszag_jarvany_felmeres

_kutatas_elte 

 

elteonline.hu - 2020.04.07. 

„Az ELTE SEK közössége visszavár” 

A távolléti oktatás ideje alatt digitálisan nem kell elszakadnunk a szombathelyi campustól: 

archív videófelvételek, oktatói tanácsok és egy kihívás is várja az érdeklődőket az ELTE 

Savaria Egyetemi Központ Facebook-oldalán.  

http://elteonline.hu/savaria/2020/04/07/az-elte-sek-kozossege-visszavar/ 

 

elteonline.hu - 2020.04.07. 

Sportról, kultúráról, blogokról – Interjú Agárdi László Lehellel 

Agárdi László Lehel neve ismerős lehet az ELTE Online olvasói számára: a korábbi években 

mind a négy tematikus rovatban publikált, de még a Savaria rovatban is jelent meg 

tudósítása. Azóta az újságírást részben blogolásra cserélte, de a mai napig fontos szerepet 

játszik az életében az írás. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/04/07/sportrol-kulturarol-blogokrol-interju-agardi-

laszlo-lehellel 
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http://elteonline.hu/savaria/2020/04/07/sportrol-kulturarol-blogokrol-interju-agardi-laszlo-lehellel


haon.hu - 2020.04.07. 

Az újfalui iskolások is üzentek az egészségügyi dolgozóknak 

A Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságóra programja a pozitív pszichológia kutatási 

eredményeire épített élménypedagógiai módszertan, melynek hatékonyságát az ELTE PPK 

empirikus kutatásokkal igazolta. A program fővédnöke Prof. Dr. Bagdy Emőke, szakmai 

tanácsadója prof. Dr. Oláh Attila, a program megálmodója Bagdi Bella. 

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-ujfalui-iskolasok-is-uzentek-az-egeszsegugyi-

dolgozoknak-3954402/ 

 

mindennapoktortenete.blog.hu - 2020.04.07. 

"Maradjon egy hónapra elkülönítve" - Karanténok és pestisjárványok a 

középkorban 

Vadas András, az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatója a járványos betegségek 

terjedése ellen évszázadok óta használt - sokáig egyetlen hatásos - eszköz, a karantén 

intézményének keletkezéstörténetét beszéli el. 

https://mindennapoktortenete.blog.hu/2020/04/07/karantenok_es_a_kozepkori_pestisjar

vanyok 

 

napidoktor.hu - 2020.04.07. 

Jót tesz az egészségnek, ha növeljük a pszichológiai tőkénket 

Szakértők szerint a flow-élmény által átitatott tevékenység a karantén idején erősítheti az 

immunrendszerünket. Idén is elkészült Magyarország boldogságtérképe az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Pozitív Pszichológia Kutatócsoportjának irányításával. 

https://napidoktor.hu/kivul-belul/jot-tesz-az-egeszsegnek-ha-noveljuk-a-pszichologiai-

tokenket/ 

 

sztv.hu - 2020.04.07. 

Digitális Batman 

A Digitális Batman Facebook-oldalon jelentkezhetnek, akiknek segítségre van szükségük, 

és ide várják a felajánlásokat is. Az ELTE Savaria Pedagógiai Szolgáltató Központjának 

jóvoltából például 20 táblagép jutott el a vasvári iskolába, de a megye gyermekvédelmi 

intézményei is kaptak már 30 gépet. 

http://www.sztv.hu/hirek/digitalis-batman-20200406 
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Kossuth Rádió - Napközben - 2020.04.07. 

A berzsenyi 2.0 célja hogy új módszereket honosítson meg a digitális technológia 

segítségével, de a közösségi lét megtartásával a pedagógus képzésben 

Megszólaló: Németh István rektorhelyettes, ELTE Szombathelyi Egyetemi Központ 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-07_09-15-

00&enddate=2020-04-07_11-10-00&ch=mr1 

 

Hvg - 2020.04.09. (42,43. oldal) 

Bűnbakképzéskor 

A XIX. századi kolerajárványok és karanténok miatti lázadások hozzájárultak a 

magyarországi középkori állapotok megszűnéséhez. Fónagy Zoltán, az ELTE docense 

elmondja, hogyan jutott el a világ Isten büntetésének emlegetésétől a gazdagok okolásán 

át a modern közegészségügyig.  

 

Hvg - 2020.04.09. (13. oldal) 

Negatív rekord 

A legtöbben az ELTE-t jelölték meg első helyen, itt lényegében nem is csökkent a 

jelentkezők száma. Mögötte a debreceni és a szegedi egyetem következik, de 

mindegyiknél közel 20 százalékos volt a visszaesés a jelentkezők számában. 

 

autopro.hu - 2020.04.08. 

Elindult a Techtogether GTE első online versenye! 

Egyedülálló versenyben lehet része idén a Techtogether GTE verseny résztvevőinek. A 

koronavírus-járványból kifolyólag az Ipar napjai kiállítást októberben tartják meg a 

szervezők. Ennek ellenére a megmérettetés nem marad el, hanem online bizonyíthatják 

tudásukat a mérnökhallgatók. 

https://autopro.hu/techtogether/elindult-a-techtogether-gte-elso-online-

versenye/337566 

 

demokrata.hu - 2020.04.08. 

Újabb magyar siker a tudományban 

Az ELTE Természettudományi Karának kutatói az eddigieknél több tízezerszer 

pontosabban mérték meg a vízmolekula aprólékos gonddal kiválasztott színképvonalait. 

Az új módszer segíti a fizikai világ működésének megértését. 

https://demokrata.hu/tudomany/ujabb-magyar-siker-a-tudomanyban-228166/ 

 

További megjelenés: 
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- hirado.hu - 2020.04.08. 

ELTÉ-s kutatók mérése segíti a fizikai világ működésének megértését 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/04/08/elte-s-kutatok-merese-

segiti-a-fizikai-vilag-mukodesenek-megerteset 

- dehir.hu - 2020.04.08. 

ELTÉ-s kutatók mérése segíti a fizikai világ működésének megértését 

http://www.dehir.hu/belfold/elte-s-kutatok-merese-segiti-a-fizikai-vilag-

mukodesenek-megerteset/2020/04/08/ 

- origo.hu - 2020.04.08. 

ELTÉ-s kutatók mérése segíti a fizikai világ működésének megértését 

https://www.origo.hu/tudomany/20200408-eltes-kutatok-merese-segit-a-fizikai-

vilag-mukodesenek-megerteset.html 

- nepszava.hu - 2020.04.08. 

Magyar kutatók módszere segíti a fizikai világ működésének megértését 

https://nepszava.hu/3073890_magyar-kutatok-modszere-segiti-a-fizikai-vilag-

mukodesenek-megerteset 

- hir.ma - 2020.04.08. 

ELTÉ-s kutatók mérése segíti a fizikai világ működésének megértését 

https://hir.ma/tudomany/elte-s-kutatok-merese-segiti-a-fizikai-vilag-

mukodesenek-megerteset/757422 

- vital.hu - 2020.04.08. 

ELTÉ-s kutatók mérése segíti a fizikai világ működésének megértését 

https://www.vital.hu/kutatas_fizikai_vilag 

- ma7.sk - 2020.04.08. 

Magyar kutatók mérése segíti a fizikai világ működésének megértését 

https://ma7.sk/kavezo/magyar-kutatok-merese-segiti-a-fizikai-vilag-

mukodesenek-megerteset 

 

elteonline.hu - 2020.04.08.  

Pályázat-kisokos koronavírus idejére 

A koronavírus ellenére az ELTE BTK pályázatai ugyanúgy élnek, de néhány helyen 

alkalmazkodniuk kellett. Ebben a cikkben összeszedtük a pályázatok fő tudnivalóit, illetve 

a pályázatokat érintő változásokat. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/04/08/palyazat-kisokos-koronavirus-idejere/ 
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esemenymenedzser.hu - 2020.04.08. 

Online feladatok – azonnali kiértékeléssel 

Tanárokat és programozás érettségire készülőket segíti online feladatbankkal a Neumann 

Társaság és az ELTE Informatikai Kara. 

https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/promociok-akciok/item/26974-online-

feladatok-azonnali-kiertekelessel.html 

 

hirek.prim.hu - 2020.04.08.  

Égető kérdések megvitatásával kezdte meg a távolléti oktatást az ELTE Informatikai 

Kara 

Az ELTE Informatikai Kara a képzés minden szintjén (BSc, MSc, PhD) biztosít hallgatói 

számára olyan innovációs, vállalkozási és menedzsment alapismereteket, amelyek 

nemcsak hozzájárulhatnak ötleteik megvalósításához, a kreatívabb munkakörnyezetek 

megértéséhez és az azokban való sikeresebb részvételhez, hanem a jelenkor gyorsan 

változó kihívásaira adandó válaszok kapcsán nélkülözhetetlen soft skilleket is fejlesztik. 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/04/08/egeto_kerdesek_megvitatasaval_kezdte_meg_a_tav

olleti_oktatast_az_elte_informatikai_kara 

 

hvg.hu - 2020.04.08. 

A magyar koronavírus-térkép – és ami abból következik 

A hivatalos weboldalon közzétett térkép megtévesztő lehet abban, hogy egyes 

területeken (megyékben) milyen mértékű a koronavírus-fertőzöttség. Szerzőnk elkészített 

egy olyan térképet, melyen ez valószerűbben követhető nyomon – és el is magyarázza, 

mi következik az ilyen módon súlyozott adatokból. Kiss János Péter írása. (…) Kiss János 

Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézet Regionális 

Tudományi Tanszékének adjunktusa. 

https://hvg.hu/tudomany/20200408_magyar_koronavirus_terkep_jarvany_teruleti_eloszla

s_adatok 

 

infostart.hu - 2020.04.08. 

Biológus válaszol: terjed-e kilégzéssel, beszéddel a koronavírus? 

Nem kizárható, hogy bizonyos esetekben bioaeroszol részecskékkel, tehát kilégzéssel és 

beszéddel is terjedhet az új típusú koronavírus, azonban ez semmiképp sem tekinthető a 

vírusterjedés jelentős módjának – mondta az InfoRádiónak az ELTE TTK elméleti 

biológusa. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a bioaeroszolok révén történő fertőzést 

eddig csak kevés adat támasztja alá. 
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https://infostart.hu/belfold/2020/04/08/karantenintezkedesek-nelkul-biztosabban-

lehetne-josolni-de-abban-nem-lenne-koszonet 

 

mediapiac.com - 2020.04.08. 12:10:00 

Digitális formában jelenik meg a Médiapiac legújabb száma 

Dr. Síklaki István, az ELTE szociálpszichológus docense azt mondja, nem kell szeretnünk 

Greta Thunberget ahhoz, hogy zöldek legyünk, sőt! Éppenhogy megosztó személyre van 

szükség, hogy egy-egy marginálisnak tűnő probléma mozgalommá, majd trenddé nője ki 

magát. 

https://www.mediapiac.com/mediapiac/Digitalis-formaban-jelenik-meg-a-Mediapiac-

legujabb-szama/114359/ 
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