2020/3. hét (január 13-19.)

Népszava - 2020.04.14. (1,5. oldal)
Húszezerrel kevesebben jelentkeztek egyetemre
A jelentkezők idei száma az elmúlt 19 év negatív rekordja is: 2001 óta egyszer sem voltak
olyan kevesen, mint most. A nagyobb felsőoktatási intézmények körében a jelentkezők
számának csökkenése az Eötvös Loránd Tudományegyetemet (ELTE) érintette legkevésbé:
a tavalyi 24,7 ezerhez képest idén 24,1 ezren próbálnak bejutni az ELTE valamelyik karára.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

Színes Ász - 2020.04.15. (4. oldal)
20 ezerrel kevesebb egyetemista
Blikk - 2020.04.15. (2. oldal)
20 ezerrel kevesebb lesz az egyetemista
blikk.hu - 2020.04.14.
20 ezerrel kevesebb lesz az egyetemista jövőre
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/20-ezerrel-kevesebb-lesz-az-egyetemistajovore/9pj3gdt
eduline.hu - 2020.04.14.
Az idei jelentkezőszám az elmúlt 19 év negatív rekordja a felvételin
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200414_egyetemi_jelentkezesek_szama
eduline.hu - 2020.04.14.
Látványos statisztikák: negatív rekord a felsőoktatási felvételin
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200414_felveteli_negativ_rekord_statisztika
hungarytoday.hu - 2020.04.14.
Enrollment in Higher Education Drops Sharply
https://hungarytoday.hu/hungary-universities-enrollment-higher-education2020/
RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2020.04.14.
Több mint húszezerrel kevesebben jelentkeztek egyetemre idén, mint tavaly
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-04-14-c_12611769
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propeller.hu - 2020.04.14.
Visszaesett a felsőoktatásba jelentkezők száma
http://propeller.hu/itthon/3524155-visszaesett-felsooktatasba-jelentkezok-szama
hvg.hu - 2020.04.14.
Beszakadt a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://hvg.hu/gazdasag/20200414_Beszakadt_a_felsooktatasba_jelentkezok_sza
ma
infostart.hu - 2020.04.14.
Jócskán visszaesett a felsőoktatásba jelentkezők száma Magyarországon
https://infostart.hu/belfold/2020/04/14/jocskan-visszaesett-a-felsooktatasbajelentkezok-szama-magyarorszagon
civilhetes.net - 2020.04.14.
Óriásit esett a a felsőoktatásba jelentkezők száma Magyarországon
https://www.civilhetes.net/oriasit-esett-a-a-felsooktatasba-jelentkezok-szamamagyarorszagon
dunaujvaros.com - 2020.04.14.
Negatív rekord: durván beesett a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://dunaujvaros.com/hirek/202004/negativ_rekord_durvan_beesett_a_felsookt
atasba_jelentkezok_szama
24.hu - 2020.04.14.
Negatív rekord: durván beesett a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://24.hu/belfold/2020/04/14/felsooktatas-jelentkezo-szam/
hirado.hu - 2020.04.14.
Nagymértékben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/14/nagymertekben-csokkent-afelsooktatasba-jelentkezok-szama
kuruc.info - 2020.04.14.
Nagy mértékben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://kuruc.info/r/2/210947/
life.hu - 2020.04.14.
Nagy mértékben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://www.life.hu/hirek/20200414-nagy-mertekben-csokkent-a-felsooktatasbajelentkezok-szama.html
hellodelsomogy.hu - 2020.04.14.
Negatív rekord: durván beesett a felsőoktatásba jelentkezők száma
http://hellodelsomogy.hu/2020/04/14/negativ-rekord-durvan-beesett-afelsooktatasba-jelentkezok-szama-24-hu/
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index.hu - 2020.04.14.
20 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba, mint tavaly
https://index.hu/belfold/2020/04/14/20_ezerrel_kevesebben_jelentkeztek_a_felso
oktatasba_mint_tavaly/
444.hu - 2020.04.14.
Óriásit zuhant a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://444.hu/2020/04/14/oriasit-zuhant-a-felsooktatasba-jelentkezok-szama
radio88.hu - 2020.04.14.
Nagymértékben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://www.radio88.hu/nagymertekben-csokkent-a-felsooktatasba-jelentkezokszama/
magyarhang.org - 2020.04.14.
Negatív rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://magyarhang.org/belfold/2020/04/14/negativ-rekordot-dontott-afelsooktatasba-jelentkezok-szama/
kozszolgalat.hu - 2020.04.14.
Nagy mértékben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://kozszolgalat.hu/nagy-mertekben-csokkent-felsooktatasba-jelentkezokszama/
portfolio.hu - 2020.04.14.
Példátlanul nagyot szakadt a felsőoktatásba jelentkezők száma
Magyarországon
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200414/peldatlanul-nagyot-szakadt-afelsooktatasba-jelentkezok-szama-magyarorszagon-425802
alfahir.hu - 2020.04.14.
Húszezerrel kevesebben jelentkeztek felsőoktatásba, mint tavaly
https://alfahir.hu/2020/04/14/felsooktatas_oktatas
egriugyek.hu - 2020.04.14.
Rég nem látott mértékben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma
http://egriugyek.hu/mindenki-ugye/reg-nem-latott-mertekben-csokkent-afelsooktatasba-jelentkezok-szama
minap.hu - 2020.04.14.
Húszezerrel kevesebben jelentkeztek idén a felsőoktatásba
https://minap.hu/cikk/huszezerrel-kevesebben-jelentkeztek-iden-felsooktatasba
fecsego.eu - 2020.04.14.
Negatív rekord: 20 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba
tavalyhoz képest, 19 év óta ez a legalacsonyabb szám
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http://www.fecsego.eu/2020/04/14/negativ-rekord-20-ezerrel-kevesebbenjelentkeztek-a-felsooktatasba-tavalyhoz-kepest-19-ev-ota-ez-a-legalacsonyabbszam/
mfor.hu - 2020.04.14.
20 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba, mint tavaly
https://mfor.hu/cikkek/makro/20-ezerrel-kevesebben-jelentkeztek-afelsooktatasba-mint-tavaly.html
penzcentrum.hu - 2020.04.14.
Negatív rekord: 20 ezerrel kevesebben jelentkeztek idén a felsőoktatásba
https://www.penzcentrum.hu/otthon/negativ-rekord-20-ezerrel-kevesebbenjelentkeztek-iden-a-felsooktatasba.1092904.html
magyarnarancs.hu - 2020.04.14.
Bezuhant az egyetemi jelentkezések száma
https://magyarnarancs.hu/tudomany/bezuhant-az-egyetemi-jelentkezesekszama-128775
168ora.hu - 2020.04.14.
Negatív rekord: 20 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba
tavalyhoz képest, 19 év óta ez a legalacsonyabb szám
https://168ora.hu/itthon/felsooktatas-felveteli-jelentkezes-egyetem-foiskola184196
bumm.sk - 2020.04.14.
Durván lecsökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma Magyarországon
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2020/04/14/durvan-lecsokkent-afelsooktatasba-jelentkezok-szama-magyarorszagon
blikk.hu - 2020.04.14.
Rekordvisszaesés a felsőoktatásban: 20 ezerrel kevesebben jelentkeztek
egyetemre, mint tavaly
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/rekordvisszaeses-a-felsooktatasban-20ezerrel-kevesebben-jelentkeztek-egyetemre-mint/fry3698
nyugat.hu - 2020.04.14.
Óriásit zuhant a felsőoktatásban tanulni óhajtók száma
https://www.nyugat.hu/cikk/oriasit_zuhant_a_felsooktatasban_tanulni_ohajtok
hrportal.hu - 2020.04.14.
2001 óta nem jelentkeztek ilyen kevesen egyetemre Magyarországon
https://www.hrportal.hu/hr/2001-ota-nem-jelentkeztek-ilyen-kevesenegyetemre-magyarorszagon-20200414.html
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nepszava.hu - 2020.04.14.
9 éve nem jelentkeztek ilyen kevesen egyetemre: nem lehet csak demográfiai
okokkal magyarázni
https://nepszava.hu/3074360_19-eve-nem-jelentkeztek-ilyen-kevesenegyetemre-nem-lehet-csak-demografiai-okokkal-magyarazni
borsonline.hu - 2020.04.14.
Nagy mértékben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma idén
http://www.borsonline.hu/aktualis/nagy-mertekben-csokkent-a-felsooktatasbajelentkezok-szama-iden/197283
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.04.14.
Bezuhant az egyetemre jelentkezők létszáma idén
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/bezuhant-egyetem-jelentkezok-letszamaiden/
ezalenyeg.hu - 2020.04.14.
Rég nem jelentkeztek olyan kevesen egyetemre, mint idén
https://ezalenyeg.hu/kozugy/reg-nem-jelentkeztek-olyan-kevesen-egyetemremint-iden-3572
propeller.hu - 2020.04.14.
Döbbenet: 20 ezerrel kevesebb egyetemista lesz jövőre
http://propeller.hu/itthon/3524367-dobbenet-20-ezerrel-kevesebb-egyetemistalesz-jovore
KlubRádió - A lényeg - krónika délben - 2020.04.14.
Hatalmas mértékben visszaesett a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://www.klubradio.hu/archivum/a-lenyeg-2020-aprilis-14-kedd-1200-9934
Kossuth Rádió - Hírek 8:30 - 2020.04.14.
Jelentősen csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-14_08-3000&enddate=2020-04-14_08-42-00&ch=mr1
Petőfi Rádió - Hírek 8:00 - 2020.04.14.
Kevesebben jelentkeztek idén a felsőoktatásba
budapestherald.hu - 2020.04.15.
Enrollment in higher education drops sharply
https://www.budapestherald.hu/national/2020/04/15/enrollment-in-highereducation-drops-sharply/
debrecensun.hu - 2020.04.15.
Enrollment in higher education drops sharply

-

https://www.debrecensun.hu/national/2020/04/15/enrollment-in-highereducation-drops-sharply/
haszon.hu - 2020.04.15.
20 ezerrel visszaesett a jelentkezők száma
https://haszon.hu/friss-hirek/115366-20-ezerrel-visszaesett-a-jelentkezokszama.html

Innotéka - 2020.04.14. (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 - 2020.04.14. (8. oldal)
Hiteles tudásátadás
Hogyan érvényesüljön a hiteles tudás az álhírekkel elárasztott világban? – erre a kérdésre
keresték a választ a Fiatal Kutatók Akadémiájának előadói. (...) 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 - 2020.04.14. (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.
baon.hu - 2020.04.13.
Pszichológushallgatók segítik a karanténban élő embereket
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://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/pszichologushallgatok-segitik-akarantenban-elo-embereket-2596512/
dunaujvaros.com - 2020.04.13.
Okozhat-e lelki törést a koronavírus?
Mi az aggodalom „jogos” szintje, honnan beszélhetünk kóros rettegésről, meddig
normálisak a mindig mindent fertőtlenítő szeánszok, és mikor válnak kényszeressé?
Ezekről kérdeztük Balázs Judit gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvost, az ELTE PPK
Pszichológiai Intézet tanszékvezető egyetemi tanárát, a Magyar Pszichiátriai Társaság
elnökét.
https://dunaujvaros.com/hirek/202004/okozhat_e_lelki_torest_a_koronavirus
További megjelenés:
-

-

-

24.hu - 2020.04.13.
Okozhat-e lelki törést a koronavírus?
https://24.hu/tudomany/2020/04/13/koronavirus-karanten-stressz-szorongasfelelem/
hirklikk.hu - 2020.04.13.
Okozhat-e lelki törést a koronavírus?
https://hirklikk.hu/kozelet/okozhat-e-lelki-torest-a-koronavirus/362431/
szakszervezetek.hu - 2020.04.13.
Okozhat-e lelki törést a koronavírus?
https://szakszervezetek.hu/hirek/22121-okozhat-e-lelki-torest-a-koronavirus

infostart.hu - 2020.04.13.
A magyarok harmada fél csak attól, hogy koronavírusos lesz
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://infostart.hu/belfold/2020/04/13/a-magyarok-harmada-fel-csak-attol-hogykoronavirusos-lesz
További megjelenés:

-

-

-

penzcentrum.hu - 2020.04.13.
Kevés magyar tart a koronavírustól: a gazdasági következményektől azért
félnek
https://www.penzcentrum.hu/biztositas/keves-magyar-tart-a-koronavirustol-agazdasagi-kovetkezmenyektol-azert-felnek.1092858.html
KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.04.09.
Mennyire
félnek
a
magyar
emberek
a
koronavírus-járvány
következményeitől?
Megszólaló: Kende Anna egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szociálpszichológia Tanszék
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-aprilis-09-csutortok0600-9868
Rádió1 - Hírek 7:00 - 2020.04.14.
A magyarok harmada fél csak attól, hogy koronavírusos lesz
Retro Rádió - Hírek 8:00 - 2020.04.14.
Csak a magyarok harmada fél attól, hogy koronavírusos lesz az ELTE kutatása
szerint

jochapress.hu - 2020.04.13.
Csollány Szilveszter 50 éves
Jelenleg főállású édesapaként intézi a négytagú család dolgait – legidősebb lánya
Dublinban él -, ősszel az ELTE szombathelyi központjában heti kétszer külsős tornaszakoktatóként tanítja a leendő testnevelő-tanárokat, hogyan tanítsanak majd tornát,
illetve Sopronban egy táncegyesületben oktat talajakrobatikát.
http://jochapress.hu/csollany-szilveszter-50-eves/
További megjelenés:
-

-

-

dunaujvaros.com - 2020.04.13.
Csollány Szilveszter 50 éves
https://dunaujvaros.com/hirek/202004/csollany_szilveszter_50_eves
kozszolgalat.hu - 2020.04.13.
Csollány Szilveszter 50 éves
https://kozszolgalat.hu/szuletesnap-csollany-szilveszter-50-eves/
m4sport.hu - 2020.04.13.
"Ingyen nem adtak semmit" - Ötvenéves Csollány Szilveszter

-

-

-

-

https://m4sport.hu/torna/cikk/2020/04/13/ingyen-nem-adtak-semmit-otvenevescsollany-szilveszter/
origo.hu - 2020.04.13.
50 éves lett Csollány Szilveszter, a gyűrűk ura
https://www.origo.hu/sport/egyeni/20200413-csollany-szilveszter-szuletesnap50-eves.html
blikk.hu - 2020.04.10.
Hétfőn ünnepli az 50. születésnapját Csollány Szilveszter
https://www.blikk.hu/sport/egyeni/hetfon-unnepli-50-szuletesnapjat-csollanyszilveszter/j5pxb85
demokrata.hu - 2020.04.10.
Csollány Szilveszter 50 éves
https://demokrata.hu/sport/csollany-szilveszter-50-eves-229553/
Szabadság - 2020.04.15. (12. oldal)
Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornász 50 éves

nool.hu - 2020.04.13.
Neves díjra jelölték a fiatal szécsényi kutatót
Bátori Annát már a gimnáziumban érdekelte a filmek világa. (...) E céljának eléréséért
mindent meg is tett: először az Eötvös Loránd Tudományegyetem filmtudomány szakát
teljesítette sikerrel, majd Glasgow-ban folytatta doktori tanulmányait. Jelenleg a
kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem docense, ahol filmelméletet tanít a
hallgatóknak.
https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/neves-dijra-jeloltek-a-fiatal-szecsenyikutatot-3142086/
vaol.hu - 2020.04.13.
Szivárvány tarkította az eget Szombathely felett
Vas megyében ma több helyen is esett az eső és közben még a Nap is sütött hozzá, így
délután egy szivárvány tarkította az eget. (…) Az ELTE Gothard Asztrofizikai
Obszervatórium osztotta meg közösségi oldalán a képet, melyen a teljes szivárványt is
megcsodálhatjuk.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szivarvany-tarkitotta-az-eget-szombathelyfelett-3905778/

444.hu - 2020.04.13.
A kormány drogmentes képzelgése miatt katasztrófa a drogstratégiánk
Felvinczi Katalin, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának docense szerint a gondolat,
hogy legyen minősítési rendszer, ami alapján iskolákba be lehet jutni, egyáltalán nem volt
egy rossz ötlet, mert a prevenciós programoknak szakmai kritériumoknak kell eleget
tenniük.
https://444.hu/2020/04/13/a-kormany-drogmentes-kepzelgese-miatt-katasztrofa-adrogstrategiank
aktualis.blogstar.hu - 2020.04.12.
Szeptemberre elkészülhet a koronavírus elleni vakcina?
Persze Magyarország sem marad ki a sorból, ahol nem vakcinát, hanem antivirális
gyógyszert fejlesztenek. Ez egy Kacskovics Imre immunológus professzor vezetésével
indított konzorcium, amelyben részt vesz az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pécsi
Tudományegyetem, az ImmunoGenes Kft. és a Richter Gedeon gyógyszergyár is, 300
millió forintos állami támogatásból dolgozik egy fehérje típusú gyógyszeren, ami
szerintük alkalmas lehet a SARS-CoV-2 hatástalanítására.
https://aktualis.blogstar.hu/2020/04/12/szeptemberre-elkeszulhet-a-koronavirus-ellenivakcina-/93227/
További megjelenés:
-

hellodelsomogy.hu - 2020.04.12.
Ha minden jól megy, szeptemberre elkészülhet a vakcina a koronavírus elleni
http://hellodelsomogy.hu/2020/04/12/ha-minden-jol-megy-szeptemberreelkeszulhet-a-vakcina-a-koronavirus-ellen-qubit-hu/

eduline.hu - 2020.04.12.
Itt a lista: ezekre az egyetemi karokra jelentkezett idén a legtöbb diák
A negyedik a Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara (4976
jelentkező), az ötödik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kara (4931), hatodik az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Gazdálkodástudományi Intézete (4431) hetedik helyen az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar áll 4418 jelentkezővel.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200411_legnepszerubb_karok_a_felvetelin

index.hu - 2020.04.12.
A vírusnál még a tömeggyilkos háttérhatalom is jobb
Összeesküvés-elméletek mindig is léteztek, legfeljebb a Facebook előtti időkben ezek
nem jutottak el olyan széles körhöz, mint manapság. (...) Krekó Péter szociálpszichológus,
politikai elemző, az ELTE oktatója, és régóta kutatja az összeesküvés-elméletek működési
mechanizmusait, a jelenség pszichológiai hátterét.
https://index.hu/techtud/2020/04/12/tnt_osszeeskuves_kreko_peter_podcast/
sokszinuvidek.24.hu - 2020.04.12.
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 a más feladatokra
képzett családi kutyák, de bármilyen kiképzés kedvezően hat az önállóságra: a kutatók
által adott feladatban a képzetlen kutyák egyáltalán nem tudtak jutalmat szerezni, a
képzettek viszont hozzájutottak néhány falathoz, írta az MTI.
https://sokszinuvidek.24.hu/kertunk-portank/2020/04/12/kutyak-kepzese-kutatasszelid-farkasok/
24.hu - 2020.04.12.
Honfoglaló őseinknél is lehetett piros tojás
Az „ősmagyar húsvétról”, pontosabban a tavaszünnep feltételezhető elemeiről Dr. Kerezsi
Ágnes néprajzkutatót, a Néprajzi Múzeum nyugállományú munkatársát, az ELTE oktatóját
kérdeztük.
https://24.hu/tudomany/2020/04/12/osmagyar-husvet-tavasz-hitvilag/
Médiapiac - 2020.04.11. (30,31,32. oldal)
Dr. Síklaki István: Nem kell szeretni Gretát
#MeToo, Greta és testszégyenítés: három hívószó a mai médiából és a közbeszédből,
melyeket megosztó személyek tűztek zászlajukra. Három mozgalom, melyek tabukból,
perifériára szorultak problémáiból és civilek akcióiból nőtték ki magukat, és modern
trendeknek tűnnek, pedig valójában több száz éve kezdődtek. Dr. Síklaki István
szociálpszichológussal, az ELTE egyetemi docensével ezen jelenségek érzelmi,
pszichológiai hátteréről beszélgettünk, és arról, hogyan válik termékké az érzékenyítés
révén megváltozott közbeszéd tárgya.

makronom.mandiner.hu - 2020.04.11.
Csak a munkára és tanulásra épülő gazdaság fenntartható – György László a
gazdaságvédelmi intézkedések részleteiről a Makronómnak
György László államtitkár szerint a magyarok kemény munkával törtek ki a 2010 előtti
segélyalapú gazdaság összeomlásából, és a jövőben sem lesznek versenyképesek azok az
országok, amelyek a válsághelyzetben az inaktivitást finanszírozzák. (…) György László
(PhD) Budapesten született 1980-ban. 2017-től az NJE GTK egyetemi docense és az ELTE
GTI egyetemi adjunktusa. 2012-2018 között a Századvég elemzője, vezető közgazdásza.
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20200411_gyorgy_laszlo_a_makronomnak
szakszervezetek.hu - 2020.04.11.
Megszüntetett vizsga, eltörölt tantárgyak – nem csak vírus formálta át az
érettségiket
Az atipikus érettségik 2020-ban új elemmel gazdagodnak: ezúttal nem csalás, nem
politika, hanem a vírus ír történelmet. (...) Fehérvári Gyula, az ELTE Ságvári Endre gyakorló
iskolájának igazgatója pedig arról fejtette ki ugyanott a véleményét, hogy „nem
szükségszerű, hogy az érettségi olyan nehéz legyen, mint az régen szokásos volt.
https://szakszervezetek.hu/hirek/22097-megszuntetett-vizsga-eltorolt-tantargyak-nemcsak-virus-formalta-at-az-erettsegiket
További megjelenés:
-

-

hvg.hu - 2020.04.10.
Megszüntetett vizsga, eltörölt tantárgyak – nem csak vírus formálta át az
érettségiket
https://hvg.hu/elet/20200410_erettsegi_botrany_tortenet
dunaujvaros.com - 2020.04.10.
Megszüntetett vizsga, eltörölt tantárgyak – nem csak vírus formálta át az
érettségiket
https://dunaujvaros.com/hirek/202004/megszuntetett_vizsga_eltorolt_tantargyak_
nem_csak_virus_formalta_at_az_erettsegiket

weborvos.hu - 2020.04.11.
A karanténfáradtság valós veszély
Lassan egy hónapja, hogy a magyar kormány járványügyi vészhelyzet hirdetett, majd
kijárási korlátozást vezettek be. A kezdeti ijedtség azonban mára enyhült, úgy tűnik, sokak
számára egyre komolyabb kihívás a rendkívüli intézkedések betartása. V. Komlósi

Annamáriával, a Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) Katasztrófapszichológiai
Szekciójának elnökével, az ELTE címzetes egyetemi tanárával, a fegyelem lazulása kapcsán
az úgynevezett karanténfáradtságról beszélgetett a magyarnemzet.hu.
https://weborvos.hu/lapszemle/a-karantenfaradtsag-valos-veszely-258659
További megjelenés:
-

-

medicalonline.hu - 2020.04.11.
A karanténfáradtság valós veszély
http://medicalonline.hu/cikk/a_karantenfaradtsag_valos_veszely
magyarnemzet.hu - 2020.04.10.
Figyeljünk szeretteinkre: a karanténfáradtság valós veszély
https://magyarnemzet.hu/belfold/figyeljunk-szeretteinkre-a-karantenfaradtsagvalos-veszelyaaa-7988540/

elteonline.hu - 2020.04.10.
Ösztönzés, interdiszciplinaritás, hozzáférhetőség – Interjú Dr. Magyari Enikő
tudományos rektorhelyettessel, biogeográfussal
Az ELTE tudományos rektorhelyettesi feladatait egy hónapja Dr. Magyari Enikő földtudós,
egyetemi tanár látja el. Életútjáról, jövőbeli terveiről, a jelenlegi krízishelyzetről és a
tudományos pályáról, tudományos munkáról kérdeztük.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/04/10/tudomanyos-multrol-es-tervekrol-interju-drmagyari-eniko-tudomanyos-rektorhelyettessel
elteonline.hu - 2020.04.10.
Modern oktatási elvek az ELTE TTK-n – Reformjavaslat vezetőségi összefogással
Közös oktatási reformjavaslatot dolgoztak ki az ELTE TTK egységei. A reformjavaslat
értelmében modern oktatási gyakorlatok és elvek kerülnek bevezetésre, illetve javul az
oktatási tevékenység finanszírozási egyensúlya is.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/10/modern-oktatasi-elvek-az-elte-ttk-nreformjavaslat-vezetosegi-osszefogassal/
elteonline.hu - 2020.04.10.
Hatodik helyezés nemzetközi médiajogi perbeszédversenyen: az ELTE ÁJK újabb
csapatsikere
Idén ötödjére indult ELTE-s csapat a Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition
nevű médiajogi perbeszédversenyen. Az öttagú csapat a járványhelyzetre való tekintettel

ezúttal nem személyesen, hanem online vehetett részt az Unversity of Oxford által
rendezett világdöntőn.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/04/10/hatodik-helyezes-nemzetkozi-mediajogiperbeszedversenyen-az-elte-ajk-ujabb-csapatsikere
elteonline.hu - 2020.04.10.
Szeretem az ELTE-t, mert… 29. – Interjú Kovács Dominikkal és Viktorral
Fiatal koruk ellenére a Kovács ikrek több szakmai sikerrel is büszkélkedhetnek. (…)
Ugyanezzel a darabbal vettek részt Lettországban a Fiatal Drámaírók Nemzetközi
Találkozóján, Mintapinty című művüket pedig a debreceni Csokonai Színházban láthatta
a közönség. Dominik és Viktor az ELTE BTK irodalom- és kultúratudomány mesterszakos
hallgatói.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/10/szeretem-az-elte-t-mert-29-interju-kovacsdominikkal-es-viktorral/
gamestar.hu - 2020.04.10.
Te tényleg tudod, hogy miért játszol?
Az élet most a négy fal közé kényszerít minket, és ha már a koronavírus jól szétbarmol
mindent, legalább van egy kis idő magunkba fordulni, átgondolni eddigi életünket,
szokásainkat. Most erre van lehetőség, ráadásul úgy, hogy közben egy hasznos ügyet is
szolgálhattok, sőt akár még nyerhettek is vele, ha szerencsétek van. Nyilván ez is egy jó
motiváció, de nem a legfontosabb. Már korábban is megírtuk nektek, hogy elindult az
ELTE Pszichológiai Intézetének új kutatása.
https://www.gamestar.hu/extralife/elte-jatefuggoseg-kutatas-277110.html
kadarka.net - 2020.04.10.
Az ELTE kutatónak mérése segíti a fizikai világ működésének megértését
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://kadarka.net/cikkek-kat/az-elte-kutatonak-merese-segiti-a-fizikai-vilagmukodesenek-megerteset

brandtrend.hu - 2020.04.09.
Online feladatbankkal segíti az informatika érettségire készülő diákokat a Neumann
Társaság
Internetes feladatbankkal segíti a Neumann Társaság és ELTE IK a programozás érettségire
készülő diákok, illetve az őket felkészítő tanárok munkáját. A Mester.inf.elte.hu című
honlap adatbázisa a 2005 és 2017 közötti összes közismereti emelt és szakmai
programozás érettségi feladatot tartalmazza.
http://brandtrend.hu/roviden/2020/04/09/online-feladatbankkal-segiti-az-informatikaerettsegire-keszulo-diakokat-a-neumann-tarsasag
computerworld.hu - 2020.04.09.
Egyetemek a virtuális térben
Egy évtizede kezdett teret nyerni az ELTE-n a blended learning, azaz a tantermi és digitális
eszközöket kombináló oktatás. Napjainkban az ELTE Informatikai Kar (IK) T@T Laborban
folynak ezirányú kutatások, amelyekben a jövő informatikatanárai is részt vesznek.
https://computerworld.hu/karrier/egyetemek-a-virtualis-terben-277062.html
demokrata.hu - 2020.04.09.
Elhúzódik a járvány
Koronavírus elleni gyógyszeren dolgozik egy magyar konzorcium az Innovációs és
Technológiai Minisztérium 300 millió forintos támogatásával. (…) A konzorcium
ötletgazdája és vezetője Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi
Karának dékánja. Vele beszélgettünk a magyar gyógyszerről, a járvány lehetséges
lefutásáról és arról, hogy mikor készül el végre a világszerte már több milliárd ember által
várt védőoltás.
https://demokrata.hu/magyarorszag/elhuzodik-a-jarvany-228558/
elteonline.hu - 2020.04.09.
Idén az online térben mérettethetik meg magukat a Szombathelyi Gépészek
Április 8-án elindult a Techtogether GTE első online versenye, amelyen a Szombathelyi
Gépészek (ELTE IK Savaria Műszaki Intézet) idén is képviseltetik magukat.
http://elteonline.hu/savaria/2020/04/09/techtogether-iden-az-online-terbenmerettethetik-meg-magukat-a-szombathelyi-gepeszek/

elteonline.hu - 2020.04.09.
Diplomakiadás nyelvvizsga nélkül
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kedden jelentette be, hogy a
koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt 75 000 hallgató számára engedik el a
nyelvvizsgakötelezettséget a diplomaszerzéshez. A bejelentésről Szigeti Balázst, az ELTE
Hallgatói Önkormányzatának tudományos alelnökét is megkérdeztük.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/09/diplomakiadas-nyelvvizsga-nelkul/
hvg.hu - 2020.04.09.
Miért vagyunk eredményesebbek a koronavírussal szemben, mint a klímaváltozás
elleni harcban?
Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal
szemben, mint a klímaválság ellen. Talán nem meglepő az ok: azért, mert a vírustól jobban
félünk. Pedig a klímaváltozástól is kellene.
https://hvg.hu/zhvg/20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_sze
mben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban
További megjelenés:
-

index.hu - 2020.04.09.
Félelemrezsim a fejünkben: a járványnál működik, a klímánál még nem
https://index.hu/techtud/2020/04/09/koronavirus_jarvany_zold_tanulsagok_klima
valtozas_masfelfok/

index.hu - 2020.04.09.
Mi az, hogy "vég mínusz kezdet"? Kiderül a koordinátageometriából!
Csapodi Csaba, az ELTE oktatója megpróbálja megértetni veletek az egyik legnehezebb
témakör, a koordinátageometria alapjait.
https://index.hu/belfold/2020/04/09/iskolateve_erettsegi_matematika_otodik_ora_koordi
natageometria_szakaszok_egyenesek/
További megjelenés:
-

index.hu – 2020.04.09.
Koordinátageometria 1. - Iskolatévé, érettségi felkészítő: matematika 5/10
https://index.hu/video/2020/04/09/iskolateve_erettsegi_matematika_otodik_ora_k
oordinatageometria_1/

index.hu - 2020.04.09.
Elmarad az MTA elnökválasztása a járvány miatt
Az MTA elnöki posztjára Freund Tamás neurobiológus, Pléh Csaba pszichológus, nyelvész
és Szathmáry Eörs evolúcióbiológus pályázik. (...) Szathmáry Eörs 60 éves Széchenyi-díjas
evolúcióbiológus, az MTA rendes tagja, az ELTE Természettudományi Kar Biológia
Intézetének egyetemi tanára. Szakterülete az elméleti evolúcióbiológia.
https://index.hu/techtud/2020/04/09/elmarad_az_mta_elnokvalasztasa/
5.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.04.09.
Online doktori szigorlat a jogi karon
Így zajlott az első, online doktori szigorlat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán . Április
nyolcadikán a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken dr. Síró Kinga Viktória volt a jelölt
- végeredmény: summa cum laude. Az egyetem beszámolója szerint a szigorlati bizottság
tagjai: Dr. Rozsnyai Krisztina habil.egyetemi docens (ELTE ÁJK), Dr. Balogh Judit habil.
egyetemi docens (DE ÁJK), Dr. Gosztonyi Gergely egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK) voltak.
https://5.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200409/online-doktori-szigorlat-jogi-karon
agrarunio.hu - 2020.04.08.
XXVI. Növénynemesítési Tudományos Napok
A Kárpát-medence geográfiailag, növénytanilag Európa egyik legegységesebb területe,
amelyre mindezek mellett jellemző az a fajta tagoltság, mozaikosság, ami lehetővé tette,
hogy sok növényfaj alakulhasson itt ki. Amely faj ebbe a környezetbe került, az
alkalmazkodott, genetikailag módosult. Ennek a sokféleségnek a genetikai értékeit kívánja
„hasznosítani” a Pannon Breeding program, amelyet dr. Orlóci László, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Füvészkertjének igazgatója mutatott be a résztvevőknek.
https://www.agrarunio.hu/hirek/novenytermesztes/5846-xxvi-novenynemesitesitudomanyos-napok
További megjelenés:
-

AgrárUnió - 2020.03.31. (46,47. oldal)
XXVI. Növénynemesítési Tudományos Napok - A figyelem a jelen kihívásaira
válaszoló innovációkra irányult

sztv.hu - 2020.04.08.
Az iskolákban néhány hete online oktatás folyik
Az egyetemen előrehozott tavaszi szünet után indult az online oktatás, ezért egy hét volt
a felkészülésre. Többféle módszert használnak az információcseréhez. (…) Vincze Natália
– magyar-alapszakos hallgató, ELTE Bölcsészet Tudományi Kar: Különböző módszereik
vannak. Van aki minden héten az adott óra időpontjában tölti fel az anyagot, és vannak
olyan tanárok, akik egyben feltöltik az egészet, és mi akkor dolgozzuk fel, amikor
szeretnénk.
http://www.sztv.hu/hirek/az-iskolakban-nehany-hete-online-oktatas-folyik-20200408
ujkor.hu - 2020.04.11.
Egy argentin lánytól az új Habsburg-történeti modellig – interjú Monostori Tiborral
Ezek után hogyan lett belőled kutató? Az egyetemi felvételim után ért a sokk. Magam sem
tudom, hogy miért, de felvettek az Eötvös Collegiumba, amely a fiatal bölcsészek és
természettudósok egyik Olümposza. A Történész Műhely azonnal beszippantott.
http://ujkor.hu/content/egy-argentin-lanytol-az-uj-habsburg-torteneti-modellig-interjumonostori-tiborral
Magyar Nemzet - 2020.04.15. (1,6,3. oldal)
Kilencvenezren célozták meg a felsőoktatást
A tavalyinál húszezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba. Az adatok szerint még
mindig magasan vezeti a népszerűségi listát az ELTE, és továbbra is letaszíthatatlan a
trónról a gazdálkodási és menedzsment szak, miközben hittudományi és
művészetközvetítési pályára már alig-alig készülnek a fiatalok.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.04.15.
Kilencvenezren szálltak versenybe a felsőoktatási helyekért
https://magyarnemzet.hu/belfold/kilencvenezren-szalltak-versenybe-afelsooktatasi-helyekert-8004431/

Zalai Hírlap - 2020.04.15. (5. oldal)
Nincs nyelvvizsga vírus idején
A tavaszi nyelvvizsga-időpontok minden évben kulcsfontosságúak a felvételiző
diákoknak, sokan erre az időszakra tervezték a többletponttal járó bizonyítvány
megszerzését, de a koronavírus ezt most megakasztotta. (...) Ezt a tapasztalatát osztotta

meg érdeklődésünkre Antoni Györgyi, az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. ügyvezető
igazgatója, akit annak kapcsán kérdeztük, hogy a koronavírus-járványra tekintettel leálltak
a nyelvvizsgák is országszerte.
További megjelenés:
-

zaol.hu - 2020.04.15.
Nincs nyelvvizsga vírus idején – Az oktatásban nem okozott fennakadást
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nincs-nyelvvizsga-virus-idejen-azoktatasban-nem-okozott-fennakadast-4060533/

elteonline.hu - 2020.04.14.
Sport mindenkor – új tavaszi órarend!
Április 20-tól új fázisába lép a BEAC „Sport mindenkor” programja, ekkortól bérlettel
lesznek megtekinthetők online aerobik- és jógaóráink. A program keretében minden
hétköznap ÉLŐ online edzésvideókkal tesszük elviselhetőbbé a megváltozott
körülményeket és segítünk az egészségetek, valamint a sportolás rendszerességének
megtartásában.
http://elteonline.hu/sport/2020/04/14/sport-mindenkor-uj-tavaszi-orarend/
hirado.hu - 2020.04.14.
Mitől függ a születendő gyermek neme?
Egyes tanulmányok szerint a családok közti változatosság az utódok nemében több
tényezővel is összefügghet, és többek között ezt vizsgálja jelenleg az ELTE TTK
viselkedésökológiai csoportja is kutatásában.
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/orvostudomany/cikk/2020/04/12/mitol-fugg-aszuletendo-gyermek-neme
További megjelenés:
-

napidoktor.hu - 2020.04.14.
Mitől függ a születendő gyermek neme?
https://napidoktor.hu/kivul-belul/mitol-fugg-a-szuletendo-gyermek-neme/

magyarhang.org - 2020.04.14.
Mikorra várható a diplomák kiadása? Minden hallgatót egyesével kell ellenőrizni
Hogy mikorra kerülnek ezek a beragadt diplomák kiállításra, minden bizonnyal nem pár
hónap alatt fog megtörténni. Zentai Lászlónak, az ELTE rektor-helyettesének a
segítségével igyekszünk választ adni a felmerülő kérdésekre.
https://magyarhang.org/belfold/2020/04/14/mikorra-varhato-a-diplomak-kiadasaminden-hallgatot-egyesevel-kell-ellenorizni/
tenyek.hu - 2020.04.14.
Már embereken is tesztelik az oltást
A korábban megjelent hírek szerint a BCG-oltás is hatékony lehet a koronavírussal
szemben, enyhítheti a tüneteket. Azonban egyes kutatók ezt cáfolják. Az ELTE
Immunológiai csoportja például olyan mesterséges antitesteket fejleszt, amik
csökkenthetik a vírusok képződésének lehetőségét.
https://tenyek.hu/tenyek/329037_mar-embereken-is-tesztelik-az-ol.html
vaol.hu - 2020.04.14.
Nyelvvizsga nélkül is átvehetők a diplomák- Az ELTE-n zajlik az eljárásrend
kidolgozása
Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Facebook oldalán kedden tájékoztatást adott arról,
hogy az egyetememen már folyik a szükséges eljárásrend kialakítása, a dokumentumok
kiadásának idejéről és módjáról az április 13-i hét végén nyújt az egyetem tájékoztatást.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nyelvvizsga-nelkul-is-atvehetok-a-diplomakaz-elte-n-zajlik-az-eljarasrend-kidolgozasa-3907770/
RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2020.04.14.
Újabb 13 ember halt meg koronavírus-fertőzésben Magyarországon
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE Természettudományi Kar
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-04-14-c_12611769
RTL Klub - Fókusz - 2020.04.14.
Meddig tart még a koronavírus-járvány?
Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE Természettudományi Kar
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-04-14-c_12611843

Petőfi Népe - 2020.04.16. (3. oldal)
Különbségek
Az ELTE Természettudományi Karán egy kurzus hallgatói azt vizsgálták, hogy miben
különbözik a koronavírus és az éghajlatváltozás kapcsán kialakult vészhelyzet. A levont
következtetések nem túl szívderítőek: míg a Covid–19 miatt hajlandóak vagyunk radikális
intézkedéseket meghozni, a bolygónkért keveset és nagyon halogatva teszünk.
szakszervezetek.hu - 2020.04.15.
Megmutatjuk, miért aggasztó a felsőoktatásba jelentkezők számának drasztikus
csökkenése
Ráadásul nem csak a 2019-es adatokhoz képest tekinthető markánsnak a zuhanás: 2001
óta soha nem volt ennyire kevés a jelentkező – írja a 24.hu. A felsőoktatási intézmények
közül az ELTE a legkevésbé érintett, oda néhány százzal jelentkeztek csak kevesebben, a
BME és a Budapesti Gazdasági Egyetem mindeközben ezres nagyságrendű csökkenéssel
számolhat, és a Budapesti Corvinus Egyetemre is több mint kétezerrel kevesebben adták
be jelentkezésüket.
https://szakszervezetek.hu/hirek/22156-megmutatjuk-miert-aggaszto-a-felsooktatasbajelentkezok-szamanak-drasztikus-csokkenese
További megjelenés:
-

24.hu - 2020.04.15.
Egy ábrán megmutatjuk, miért aggasztó a felsőoktatásba jelentkezők
számának drasztikus csökkenése
https://24.hu/belfold/2020/04/15/felsooktatas-felveteli-2020-felsooktatasiintezmenyek/

hir6.hu - 2020.04.15.
Cseri Miklós újabb öt évig vezetheti a Szentendrei Skanzent
Az etnográfus-muzeológus 2000 óta oktat a Debreceni Egyetem, 2004-től a Pécsi
Egyetem, 2010-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajzi tanszékein. Részt vesz a
Pécsi, a Debreceni Egyetem és az ELTE doktori iskoláinak munkájában.
http://hir6.hu/cikk/155052/cseri_miklos_ujabb_ot_evig_vezetheti_a_szentendrei_skanzent
További megjelenés:

-

-

-

-

hirtv.hu - 2020.04.15.
Cseri Miklós újabb öt évig vezetheti a Szentendrei Skanzent
https://hirtv.hu/kultura/cseri-miklos-ujabb-ot-evig-vezetheti-a-szentendreiskanzent-2499205
kozszolgalat.hu - 2020.04.15.
Cseri Miklós újabb öt évig vezetheti a Szentendrei Skanzent
https://kozszolgalat.hu/cseri-miklos-ujabb-ot-evig-vezetheti-szentendreiskanzent/
kultura.hu - 2020.04.15.
Kinevezték a szentendrei Skanzen főigazgatóját
https://kultura.hu/kineveztek-a-szentendrei-skanzen-foigazgatojat/
infostart.hu - 2020.04.15.
Hatodszor újrázik a Skanzen főigazgatója
https://infostart.hu/kultura/2020/04/15/hatodszor-ujrazik-a-skanzen-foigazgatoja

portfolio.hu - 2020.04.15.
A betegek örültek, hogy nem tűntünk el – Így működik a virtuális rendelő a
gyakorlatban
Az ügyfeleik ugyanis tisztában voltak azzal, hogy a szolgáltatónak van egy komoly
pszichiátriai csapata, ezért ebben a krízishelyzetben kértek krízistámogatást. Erre válaszul
jött létre a Doktor24 által működtetett krízisvonal, melynek keretében az ELTE
szakpszichológusaival dolgoznak együtt.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200415/a-betegek-orultek-hogy-nem-tuntunk-eligy-mukodik-a-virtualis-rendelo-a-gyakorlatban-426060
vaol.hu - 2020.04.15.
Az ELTE SEK képzései továbbra is népszerűek
A 2020 szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre összesen 91 460-an nyújtottak
be érvényes jelentkezést. (…) Az ELTE szombathelyi pedagógusképzése azonban
kiemelkedően teljesített, a fennállásának hatvanadik évét ünneplő szombathelyi
felsőoktatási intézmény mindössze három százalékos visszaesést könyvelhet el a
tanárszakokon az első helyen jelentkezők számát illetően.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-elte-sek-kepzesei-tovabbra-is-nepszeruek3909414/

vaol.hu - 2020.04.15.
Kreatív bizonyítékok arra, hogy a szombathelyi hallgatóknak hiányzik az egyetem
Kreatív fotó, tanulás közben megörökített mókás pillanat, jelnyelvvel elmondott kedves
üzenet és egy vers is tanúskodik arról, hogy hallgatóink a távolléti oktatás ideje alatt is jó
szívvel és szeretettel gondolnak az ELTE Savaria Egyetemi Központra.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kreativ-bizonyitekok-arra-hogy-aszombathelyi-hallgatoknak-hianyzik-az-egyetem-3909048/
444.hu - 2020.04.15.
Tudja meg, mennyit alkoholizál a karantén alatt
Az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének kutatói kifejlesztettek egy
applikációt, amiben egy naptárban vezethetjük, hogy mennyi alkoholt fogyasztottunk,
mennyit költöttünk, és célokat is állíthatunk fel az alkoholfogyasztásunkat illetően.
https://444.hu/2020/04/15/tudja-meg-mennyit-alkoholizal-a-karanten-alatt
Bors - 2020.04.17. (16. oldal)
Etológusok sikere
Az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban matuzsálemi, 22 és 27
éves kort megélt kutyákat vizsgálva olyan génváltozatokat azonosítottak, amelyek az
eddigi ismeretek szerint nem fordulnak elő átlagos élethosszú kutyákban.
További megjelenés:
-

-

-

Népszava - 2020.04.17. (16. oldal)
Hogy élhet egy kutya 27 évig?
Blikk - 2020.04.17. (6. oldal)
Háztáji maradékon élt 27 évig Buksi
forestpress.hu - 2020.04.17.
A kutyamatuzsálemek különleges génjeit vizsgálták az ELTE kutatói
http://forestpress.hu/hu/index.php/kutya/34819-a-kutyamatuzsalemekkulonleges-genjeit-vizsgaltak-az-elte-kutatoi-mti
hir.ma - 2020.04.16.
A kutyamatuzsálemek különleges génjeit vizsgálták az ELTE kutatói
https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/a-kutyamatuzsalemek-kulonlegesgenjeit-vizsgaltak-az-elte-kutatoi/757712
zaol.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.zaol.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-4066770/
kemma.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.kemma.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-2252745/
sonline.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.sonline.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-2497308/
vaol.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.vaol.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-3911313/
teol.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.teol.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-2334051/
veol.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.veol.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-3716112/
boon.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://boon.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-4188462/
szon.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://szon.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-3833667/
szoljon.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.szoljon.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-2306121/
bama.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.bama.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-2410626/
feol.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.feol.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-3938175/
kisalfold.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.kisalfold.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-6985587/
duol.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.duol.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-3549798/

-

-

-

-
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-
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-
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-

-

baon.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.baon.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-2610066/
beol.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.beol.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-2625750/
kisalfold.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.kisalfold.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-6985587
delmagyar.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.delmagyar.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-6365952/
heol.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://www.heol.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-2359065/
bumm.sk - 2020.04.16.
A 22-27 évet megélt kutyák génjeit vizsgálták az ELTE kutatói
https://www.bumm.sk/turmix/2020/04/16/a-22-27-evet-megelt-kutyak-genjeitvizsgaltak-az-elte-kutatoi
hvg.hu - 2020.04.16.
Az ELTE kutatói megfejthették, miért élhetnek 22-27 évig is kutyák
https://hvg.hu/tudomany/20200416_hosszueletu_kutyak_genek_genetika_elte
origo.hu - 2020.04.16.
Hogyan élhet egy kutya 27 évig? Itt a válasz
https://www.origo.hu/tudomany/20200416-kutyamatuzsalemek-kulonlegesgenjei.html
minap.hu - 2020.04.16.
Kutyamatuzsálemek különleges génjeit vizsgálták
https://minap.hu/cikk/kutyamatuzsalemek-kulonleges-genjeit-vizsgaltak
demokrata.hu - 2020.04.16.
A kutyamatuzsálemek különleges génjeit vizsgálták
https://demokrata.hu/tudomany/a-kutyamatuzsalemek-kulonleges-genjeitvizsgaltak-231754/
haon.hu - 2020.04.16.
Hogy tud egy kutya 27 évig élni?
https://haon.hu/egyperces/hogy-tud-egy-kutya-27-evig-elni-3970086/

-

-

-

-

index.hu - 2020.04.16.
Különleges gének miatt élnek meg matuzsálemi kort egyes kutyák
https://index.hu/techtud/2020/04/16/kutya-kutatas-gen-elte-etologia/
444.hu - 2020.04.16.
Kiderült, hogyan élhetett meg 22 és 27 éves kort két magyar kutya
https://444.hu/2020/04/16/kiderult-hogyan-elhetett-meg-22-es-27-eves-kortket-magyar-kutya
blikk.hu - 2020.04.16.
Döbbenet! 27 boldog év után távozott végleg Buksi kutya: ez volt a titka
hosszú életkorának
https://www.blikk.hu/hoppa/allati/buksi-kutya-27-ev-ez-volt-a-titok/9qcc06m
ripost.hu - 2020.04.16.
Magyar kutatók fejthetik meg a kutyák hosszú életének titkát
https://ripost.hu/politik/insider/magyar-kutatok-fejthetik-meg-a-kutyak-hosszueletenek-titkat-2377928/

Magyar Hírlap - 2020.04.17. (4. oldal)
Nem csodaszer, de segíthet a BCG-oltás
A BCG-oltás elsődlegesen a tuberkulózistól védi meg az embert, de egyéb kórokozók
ellen is befolyásolja az immunválaszt, így nem lehet eleve kizárni azt, hogy a koronavírus
ellen is nyújtson némi oltalmat – mondta lapunknak Müller Viktor, az ELTE
Természettudományi Karának munkatársa.
További megjelenés:
-

magyarhirlap.hu - 2020.04.17.
Nem csodaszer, de segíthet a BCG-oltás
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200417-nem-csodaszer-de-segithet-abcg-oltas

Magyar Hang - 2020.04.17. (22. oldal)
„Szorongást kelt majd az üres hűtő látványa”
Vajon a koronavírus-járvány okozta szélsőséges helyzetben csak magunkra gondolunk,
vagy segítséget nyújtunk embertársainknak? Elfogadjuk a hatóságok által kijelölt
kereteket, vagy szükségszerűen megszegjük a szabályokat? Ki bízik meg jobban a
hatalomban a karantén idején, és ki ragadtatja magát kritikára? Ezekre a kérdésekre is

kereste a választ az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszékének március 26. és április 5.
végzett felmérése.
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.04.17. (4. oldal)
Digitális táncparkett
Az online edzéseket a BEAC Sportklub, az ELTE–BEAC jóga és a BEAC aerobik – Mozogni
boldogság Facebook-oldalakon közvetítik élőben, a karategyakorlatok a KDIM ELTE–BEAC
goju zárt csoportban érhetők el. De működik a BEAC erőnléti edzések ELTE-dolgozóknak
privát csoport is.
behir.hu - 2020.04.16.
47 éves lett Békés város
A település sok híres személlyel büszkélkedhet, akik Békésen születtek, de a világ más
táján végzik vagy végezték hivatásukat magas szinten. Köztük van B. Szabó István, egykori
országgyűlési képviselő, államminiszter, prof. Dr. Tóth József, a modern hidrogeológia
atyja, a kanadai University of Alberta professor emeritusa, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára.
https://behir.hu/47-eves-lett-bekes-varos
További megjelenés:
-

onkormanyzat.mti.hu - 2020.04.16.
47 éves lett Békés város
http://onkormanyzat.mti.hu/hir/48216/47_eves_lett_bekes_varos

eletforma.hu - 2020.04.16.
Itt a japán cseresznyefavirágzás
Budapesten április 18-19-re jósolják a meteorológusok az ELTE Füvészkertjében a
szirombontást, de a járvány miatt a hagyományos Sakura Ünnep most elmarad. A
japánspecialista.hu már év elején megjósolta, mikor köszönt be Japánban a
cseresznyefavirágzás.
https://eletforma.hu/hirek/itt-a-japan-cseresznyefaviragzas/

elteonline.hu - 2020.04.16.
ELTE Playlist Track #01: Folksteps – „akartunk csinálni egy zenekart, szóval
csináltunk egyet”
Az ELTE Online új sorozatot indít, nem csak a mostani szokatlan időszak könnyítésének
céljából. Az ELTE Playlist témája: az ELTE-hez köthető feltörekvő és már a siker kapuján
kopogtató zenekarok. Nyitócikkünkben a Folkstepsről olvashattok, akik többek között
megismertetnek minket a surf rock és folk rejtelmeivel, valamint azzal, hogy hogyan is
birkózik meg a zenei világ a karanténhelyzettel.
http://elteonline.hu/kultura/2020/04/16/elte-playlist-track-01-folksteps-akartunkcsinalni-egy-zenekart-szoval-csinaltunk-egyet/
greenfo.hu - 2020.04.16.
A világ beteg
Többféle szempontból is formabontó, mert nem szimpla tényfeltáró vélemény cikket vagy
bejegyzést olvashattok, hanem szintet lépve egy igazi szakemberrel beszélhettem a
klímaválság és pszichológia kapcsolatáról a globális egészségügyi krízis kellős közepén,
online kapcsolat segítségével, hogy elkészíthessem számotokra ezt az interjút, Dr. Kőváry
Zoltánnal, aki habitált egyetemi docens, ELTE PPK, klinikai szakpszichológus,
egzisztenciális szemléletű tanácsadó, és magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész.
https://greenfo.hu/hir/a-vilag-beteg/
hvg.hu - 2020.04.16.
Csúcsot döntött a légköri metán koncentráció
„A metán 10-15 évig marad a légkörben, így ez jóval rövidebb, mint a szén-dioxid 50-200
éves légköri tartózkodási ideje, viszont a globális felmelegedési potenciálját tekintve
erősebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid. Ez annyit jelent, hogy sugárzás elnyelő
képessége hatékonyabb, így egy egységnyi tömegű metán jobban fokozza a
felmelegedést, mint egy egységnyi szén-dioxid” – írta Szabó Amanda Imola
éghajlatkutató-meteorológus, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének doktorandusza a
Másfélfok.hu-n megjelent írásában.
https://hvg.hu/zhvg/20200414_Csucsot_dontott_a_legkori_metan_koncentracio
index.hu - 2020.04.16.
Ma 13 órakor az egyenesekről és a körökről lesz óra az Indexen
Csütörtökön 13 órakor matematikaórával folytatódik az Iskolatévé. Csapodi Csaba, az
ELTE oktatója folytatja az előző órán elkezdett témakör, a koordinátageometria
áttekintését, így aki nem látta az előző adást, annak javasoljuk, hogy nézze meg azt is.

https://index.hu/belfold/2020/04/16/iskolateve_matematika_csapodi_csaba_koordinatag
eometria_egyenesek_korok_kozepszintu_erettsegi_irasbeli/
További megjelenés:
-

index.hu - 2020.04.16.
Egyenesek, körök és metszéspontok: koordinátageometria az Iskolatévében
https://index.hu/belfold/2020/04/16/iskolateve_erettsegi_matematika_hatodik_or
a_koordinatageometria_egyenesek_korok/

nepszava.hu - 2020.04.16.
Fontos arcot adni a gyermekáldozatoknak – Hogyan beszéljünk a fiatalokkal a
holokausztról
Április 16-án emlékezünk a holokauszt magyarországi áldozataira. Az emléknap okán arról
kérdeztük Kádár Annamária pszichológust, hogyan kell bevezetni a gyerekeket a huszadik
század tragikus történéseibe. (...) Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi adjunktus.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán, a Kognitív
Fejlődés programon végezte doktori tanulmányait, amivel párhuzamosan a Budapest
Műszaki Egyetemen szerezte meg munka és szervezetpszichológusi szakképesítését.
https://nepszava.hu/3074609_fontos-arcot-adni-a-gyermekaldozatoknak--hogyanbeszeljunk-a-fiatalokkal-a-holokausztrol
nyugat.hu - 2020.04.16.
A szombathelyi egyetem látványosan túlélte a felsőoktatásba jelentkezők drámai
zuhanását
„Az ELTE szombathelyi pedagógusképzése három százalékos visszaesést könyvelhet el a
tanárszakokra az első helyen jelentkezők számát illetően” – közölte lapunkkal Németh
István rektorhelyettes, ami valóban minimális veszteségnek, sőt majdhogynem
nyereségnek tűnik a 40 százalékos országos átlaghoz képest.
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathelyi_egyetem_jol_tulelte_a_jelentkezok
ujmuveszet.hu - 2020.04.16.
Egy kicsit rosszabb lesz, mielőtt jobb lenne
Interjúsorozatunkban kortárs gondolkodókkal beszélgetünk az
helyzet kapcsán. Mai interjúalanyunk Hermann Veronika. (…)
irodalomtörténész, kritikus. Az ELTE BTK-n végzett magyar
összehasonlító irodalomtudomány és kommunikáció szakokon,

aktuálisan kialakult
Hermann Veronika
nyelv és irodalom,
2015-ben doktorált

ugyanitt az Irodalomtudományi Doktori Iskolában. (…) 2011 és 2015 között óraadó az ELTE
BTK Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi, majd Média és Kommunikáció
Tanszékén. 2013 és 2015 között a Néprajzi Múzeum munkatársa, 2015 szeptemberétől az
ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszék adjunktusa.
http://www.ujmuveszet.hu/2020/04/egy-kicsit-rosszabb-lesz-mielott-jobb-lenne/
vaol.hu - 2020.04.16.
Káprázatosak a japán cseresznyefák az ELTE SEK környékén
A koronavírus miatt kijárási korlátozás van érvényben, így most távolról, képeken lehet
gyönyörködni a tavaszban. (…) Az ELTE SEK osztotta meg közösségi oldalán a képeket,
amin a campus közelében lévő virágzó cseresznyefák láthatóak.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kaprazatosak-a-japan-cseresznyefak-az-eltesek-kornyeken-3911676/
mttmuzeum.blog.hu - 2020.04.15.
Eocén élővilág a Kárpát-medencében
Az olvasók körében nagy sikert aratott a 2016-ban megjelent A mi jégkorszakunk című
könyv. A sorozat most megjelent kötete egészen más világot mutat be a földtörténet
eocén korszakából, amikor még nyoma sem volt a jégkorszaknak, sőt kifejezetten forró
éghajlat uralkodott a Földön. (...) A kötet megírásában a Magyar Természettudományi
Múzeum illetékes kurátorai (Dulai Alfréd, Erdei Boglárka, Gasparik Mihály) és
nyugalmazott, címzetes főigazgató-helyettese (Kecskeméti Tibor) mellett a hazai eocén
kutatások legfontosabb szereplői vállalták a közreműködést: Less György (Miskolci
Egyetem), Ozsvárt Péter (MTA–MTM–ELTE Paleontológiai Kutatócsoport), Kercsmár Zsolt
(Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat), Szabó Márton (ELTE Őslénytani Tanszék).
https://mttmuzeum.blog.hu/2020/04/15/eocen_elovilag_a_karpat-medenceben

