
 

 

 

 

 

 

Szabadság - 2020.04.27. (1,5. oldal) 

Gyermekközpontú programok Fehér megyében 

Sikeresen pályáztak az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt néhány pályázatra is, 

tudomásunk van arról, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel illetve a Márton 

Áron Szakkollégiummal együtt meghirdetett program is fontos oktatási feladatok 

ellátását tette lehetővé több helyen is a megyében. 

 

magyarnemzet.hu - 2020.04.27. 

Versenyfutás a járvánnyal 

Világszerte hatalmas erőfeszítéseket tesznek kutatók százai a kínai koronavírus elleni 

vakcina, illetve olyan gyógyszerek fejlesztése érdekében, amelyekkel gyógyítható a 

vírusfertőzés következtében kialakuló, súlyos esetben végzetes megbetegedés. Ezek 

között több reményt keltő magyar újdonság is van. (...) A kétkomponensű, fehérjealapú 

készítményen megfeszített erővel dolgozik a Kacskovics Imre, az ELTE 

Természettudományi Kar Immunológiai Tanszékének dékánja vezetésével alakult 

konzorcium.  

https://magyarnemzet.hu/belfold/versenyfutas-a-jarvannyala-8048072/ 

 

További megjelenés: 

 

- Magyar Nemzet - 2020.04.27. (1, 4, 5. oldal) 

Versenyfutás a járvánnyal 

- kisalfold.hu - 2020.04.27. 

Versenyt futnak a járvánnyal a kutatók 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/versenyt-futnak-a-jarvannyal-a-kutatok-

7546581/ 

- hirtv.hu - 2020.04.27. 

Versenyfutás a járvánnyal 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/versenyfutas-a-jarvannyal-2500056 

 

2020/18. hét  (április 27.- május 3.) 
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index.hu - 2020.04.26. 

A kontroll miatt vásároljuk fel az élesztőket, de teljesen felesleges 

De miért viszik az élesztőt? Kőváry Zoltán, az ELTE pszichológusa szerint a kérdés 

összetett. A pánikszerű felvásárlásnak és az élesztő szerepének több eleme van: Tudat 

alatt így akarjuk visszanyerni a kontrollt, amit a pandémia elvesz tőlünk. 

https://index.hu/kultur/eletmod/2020/04/26/eleszto_elesztohiany_fogyocikk_koronaviru

s/ 

 

kadarka.net - 2020.04.26. 

A kutyamatuzsálemek különleges génjeit vizsgálták az ELTE kutatói 

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. 

https://kadarka.net/cikkek-kat/a-kutyamatuzsalemek-kulonleges-genjeit-vizsgaltak-az-

elte-kutatoi 

 

További megjelenés: 

 

- ma.hu - 2020.04.28. 

A kutyamatuzsálemek különleges génjeit vizsgálták az ELTE kutatói 

http://www.ma.hu/tudomany/344343/A_kutyamatuzsalemek_kulonleges_genjeit_

vizsgaltak_az_ELTE_kutatoi?place=srss 

 

kadarka.net - 2020.04.26. 

Különleges bináris feketelyuk-rendszer gravitációs hullámait észlelte a LIGO-Virgo 

detektorhálózat 

A LIGO Tudományos Együttműködésben több mint ezer ember vesz részt 83 

intézményből és 15 országból, Magyarországról a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem és a debreceni MTA Atommagkutató Intézet összefogásában működő 

Eötvös Gravity Research Group (EGRG), valamint a Szegedi Tudományegyetem LSC 

csoportja és az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont. 

https://kadarka.net/cikkek-kat/kulonleges-binaris-feketelyuk-rendszer-gravitacios-

hullamait-eszlelte-a-ligo-virgo-detektorhalozat 

 

További megjelenés: 
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- civilhetes.net - 2020.04.25. 

Kettős feketelyuk-összeolvadást figyelt meg a LIGO-Virgo detektorhálózat 

https://www.civilhetes.net/kettos-feketelyuk-osszeolvadast-figyelt-meg-a-ligo-

virgo-detektorhalozat 

- karpatinfo.net - 2020.04.24. 

Kettős feketelyuk-összeolvadást figyelt meg a LIGO-Virgo detektorhálózat 

https://www.karpatinfo.net/tudomany/kettos-feketelyuk-osszeolvadast-figyelt-

meg-ligo-virgo-detektorhalozat-200038553 

 

ripost.hu - 2020.04.26. 

Újra kinyit a Füvészkert 

A karantén idején mindannyian a szabadba vágyunk, és ahogy kitavaszodott, egyre 

inkább, de a zsúfolt kirándulóhelyektől tartózkodni kell. Ezért is döntött úgy az ELTE 

Botanikus kertje, hogy minden nap 9 és 17 óra között látogatókat fogad, de szigorúan 

csak előzetes regisztrációval, így elkerülhető a fertőzésveszély.  

https://ripost.hu/politik/insider/ujra-kinyit-a-fuveszkert-2392279/ 

 

További megjelenés: 

 

- balkonada.cafeblog.hu - 2020.04.25. 

Hétfőtől már látogatható a budapesti Füvészkert 

https://balkonada.cafeblog.hu/2020/04/25/hetfotol-mar-latogathato-a-

budapesti-fuveszkert/ 

- esemenymenedzser.hu - 2020.04.28. 

Kedd – online kulturális programajánló a karantén idejére 

https://esemenymenedzser.hu/szabadido-2/item/27136-kedd-online-kulturalis-

programajanlo-a-karanten-idejere.html 

- infostart.hu - 2020.04.28. 

Kedd – online kulturális programajánló a karantén idejére 

https://infostart.hu/kultura/2020/04/28/kedd-online-kulturalis-programajanlo-a-

karanten-idejere 

- Ripost - 2020.04.28. (4. oldal) 

Újra kinyit a Füvészkert 

- KarcFM Hangoló - 2020.04.27. 

Mától újra látogatható lesz a Füvészkert, de csak bizonyos szabályok 

betartása mellett 

 Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert 
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divany.hu - 2020.04.25. 

Nem enyhít a magányon, ha folyton a hírfolyamot görgeted 

Hogyan segít a különböző digitális felületek használata a krízissel való megküzdésben? 

Ezeknek a fő kérdéseknek igyekeznek most utánajárni az ELTE-PPK Szociálpszichológia 

Tanszékének munkatársai. 

https://divany.hu/eletem/2020/04/25/jarvanypszichologia-megkuzdes/ 

 

eduline.hu - 2020.04.25.  

28 nyelvből szerezhettek nyelvizsgát online 

Bár akkor még azt írták a lehetőség első körben - a legszélesebb kört kiszolgálva - 

várhatóan angol és német nyelvből lesz elérhető, ez három nyelvvizsgaközpontnál így is 

lett, azonban az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft. további 26 nyelvből biztosít lehetőséget 

a vizsgázásra.  

http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200425_online_nyelvvizsga 

 

További megjelenés: 

 

- kamaraonline.hu - 2020.04.27. 

Közel 30 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga 

https://kamaraonline.hu/kozel-30-nyelvbol-szervezheto-online-nyelvvizsga/ 

- pestpilis.hu - 2020.04.27. 

Közel 30 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga 

https://pestpilis.hu/orszagos/2020/04/kozel-30-nyelvbol-szervezheto-online-

nyelvvizsga 

- szabolcsihir.hu - 2020.04.27. 

Huszonnyolc nyelvből szervezhető online nyelvvizsga 

https://szabolcsihir.hu/szabolcs-szatmar-bereg/2020/04/ujraindult-a-jarvany-

miatt-leallitott-nyelvvizsgarendszer 

- kaposvarmost.hu -2020.04.27. 

Négy vizsgaközpontban, 28 nyelvből tehetjük le a nyelvvizsgát online 

http://kaposvarmost.hu/hirek/orszagos-hirek/2020/04/27/negy-

vizsgakozpontban-28-nyelvbol-tehetjuk-le-a-nyelvvizsgat-online.html 
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gamestar.hu - 2020.04.25. 

Még van pár napod arra, hogy részt vegyél egy kutatásban, és bezsákold a lootot 

Végéhez közelít az ELTE Pszichológiai Intézetének kutatása, de még van időtök, esélyetek 

megszerezni a kitöltők között kiszórt vásárlási utalványokat. Nem mellékesen pedig ezzel 

egy nagyon fontos projektet segítetek. 

https://www.gamestar.hu/extralife/elte-kutatas-befejezes-277817.html 

 

greenfo.hu - 2020.04.25. 

Megalakult az Ember–Környezet Tranzakció Intézet 

Az ELTE PPK-n Dúll Andrea vezetésével, a kar nyolcadik intézeteként létre jött az Ember–

Környezet Tranzakció Intézet (EKTI). Az új Intézet megalapításáról az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Szenátusa a 2020. április 16-án zárult levélszavazással döntött. 

https://greenfo.hu/hir/megalakult-az-ember-kornyezet-tranzakcio-intezet/ 

 

vaskarika.hu - 2020.04.25. 

II. Kárpát-medencei földrajz-történelmi tanulmányi verseny 

Várják a felsős évfolyamos tanulók jelentkezését a II. Kárpát-medencei földrajz-történelmi 

tanulmányi versenyre. (...) A tanulmányi verseny támogatói: Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Eötvös Loránd Tudományegyetem Márton Áron Szakkollégium, 

Gyermekjóléti Alapítvány, Kékfestő Múzeum (Pápa). 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/18718/ 

 

elteonline.hu - 2020.04.24. 

Szeretem az ELTE-t, mert… 31. – Interjú Seres Lili Hannával, a kultúra rovat 

társszerkesztőjével 

Seres Lili Hanna 2017 óta vezeti a kultúra rovatot, és bár sokféle tevékenysége mellett már 

csak másodpilótaként foglalkozik a rovattal, mégis fontos szerepet vállal az ELTE Online 

életében. Most EO-s és azon kívüli munkájáról is mesélt nekünk, mert mindkettőből bőven 

lehet válogatni. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/24/szeretem-az-elte-t-mert-31-interju-seres-lili-

hannaval-a-kultura-rovat-tarsszerkesztojevel/ 

 

elteonline.hu - 2020.04.24. 

Rajzpályázatot hirdet az ELTE a Kutatók Éjszakájára 

Gyermekeknek hirdet rajzpályázatot az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A nyertesek 

pályaműveit a Kutatók Éjszakája keretein belül kiállítják, alkotóik pedig egyéb jutalomban 

is részesülnek.  

https://www.gamestar.hu/extralife/elte-kutatas-befejezes-277817.html
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http://elteonline.hu/tudomany/2020/04/24/rajzpalyazatot-hirdet-az-elte-a-kutatok-

ejszakajara/ 

 

ugytudjuk.hu - 2020.04.24.  

Azok is ELTE-s diplomát kapnak Szombathelyen, akik anno a Berzsenyin végeztek, 

de ezidáig nem szereztek nyelvvizsgát 

Rákérdeztünk arra, hogy akik jóval korábban, például a BDF-es vagy NyME-s időkben 

államvizsgáztak, most ELTE-s diplomára számíthatnak-e. Az intézmény szerint igen, mivel 

2017. február elsején teljes jogutódlás történt az intézményben, viszont a diplomán 

záradékként szerepelni fog, hogy melyik jogelőd intézményben záróvizsgázott. 

https://ugytudjuk.hu/cikk/azok-is-elte-s-diplomat-kapnak-szombathelyen-akik-anno-a-

berzsenyin-vegeztek-de-ezidaig-nem-szereztek-nyelvvizsgat 

 

zaol.hu - 2020.04.24. 

Hetven éves a Göcseji Múzeum 

Elsősorban a régészeti tevékenység erősödött meg: az Országos Műemléki 

Felügyelőséggel, az ELTE Régészeti Tanszékével, az MTA Régészeti Intézetével közös 

munkákra került sor. 1978-ban megindult a Kis-Balaton régészeti kutatásának 

előkészítése, ez az 1980-as években az ország egyik legnagyobb tervszerű feltárásává vált.  

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hetven-eves-a-gocseji-muzeum-balaicz-

zoltan-kozlemenye-4098297/ 

 

RTL Klub - Fókusz - 2020.04.24. 

Mi történt volna, ha nem vezettek volna be korlátozásokat a koronavírus-járvány 

miatt? 

Megszólaló: Müller Viktor tudományos munkatárs, ELTE-TTK 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-04-24-c_12617275 

 

Kossuth Rádió - Nagyok - 2020.04.23. 

Mit lehet tudni Kiss Gy. Csabáról és karrierjéről? 

Megszólaló: Kiss Gy. Csaba címzetes egyetemi tanár, ELTE 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-23_21-30-

00&enddate=2020-04-23_22-10-00&ch=mr1 
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index.hu - 2020.04.20. 

Trigonometriai számítások, szinusz és koszinusz - Iskolatévé, érettségi felkészítő: 

matematika 7/10 

Csapodi Csaba, az ELTE oktatója újra egy olyan témát vett elő, ami sok diáknak szokott 

nehézséget okozni az érettségin. A trigonometriai számításokról lesz szó a 

háromszögekben a mostani és a következő órán is.  

https://index.hu/video/2020/04/20/iskolateve_erettsegi_matematika_hetedik_ora_trigon

ometria_haromszog_szinusz_koszinusz_szogfuggveny/ 

 

Észak-Magyarország - 2020.04.28. (1,3. oldal) 

Több iskolánál indulnak az online nyelvvizsgák  

Már több nyelvvizsgaközpont is megkapta az akkreditációt, hogy online vizsgáztathat: az 

iTOLC, az ELTE Origó Nyelvi Centrum Kft., az Euroexam Vizsgaközpont és a TIT 

Nyelvvizsgaközpont. 

 

További megjelenés: 

 

- heol.hu - 2020.04.27. 

Egerben, Hatvanban, Gyöngyösön indul az online nyelvvizsga 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egerben-hatvanban-gyongyoson-

indul-az-online-nyelvvizsga-2390523/ 

- kemma.hu - 2020.04.27. 

Tatabányán is indulhatnak az online nyelvvizsgák 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/tatabanyan-is-indulhatnak-az-

online-nyelvvizsgak-2308836/ 

- penzcentrum.hu - 2020.04.27. 

Itt a bejelentés: újraindultak a nyelvvizsgák Magyarországon 

https://www.penzcentrum.hu/karrier/itt-a-bejelentes-ujraindultak-a-nyelvvizsgak-

magyarorszagon.1094062.html 

 

24.hu - 2020.04.27.  

Egy helyen minden tudnivaló azoknak, akik most nyelvvizsgáznának  

A kormány nemrég bejelentette: május elejétől több nyelvvizsgaközpont is tart majd 

online nyelvvizsgákat. Melyek ezek a vizsgaközpontok? A veszélyhelyzet idejére négy 

vizsgáztatásra jogosult nyelvvizsgaközpontot jelöltek ki: ezek az iTOLC 

Nyelvvizsgaközpont, az ELTE Origó Nyelvi Centrum, az Euroexam Vizsgaközpont és a TIT-

iXam Nyelvvizsgaközpont. 

https://index.hu/video/2020/04/20/iskolateve_erettsegi_matematika_hetedik_ora_trigonometria_haromszog_szinusz_koszinusz_szogfuggveny/
https://index.hu/video/2020/04/20/iskolateve_erettsegi_matematika_hetedik_ora_trigonometria_haromszog_szinusz_koszinusz_szogfuggveny/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egerben-hatvanban-gyongyoson-indul-az-online-nyelvvizsga-2390523/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egerben-hatvanban-gyongyoson-indul-az-online-nyelvvizsga-2390523/
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/tatabanyan-is-indulhatnak-az-online-nyelvvizsgak-2308836/
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/tatabanyan-is-indulhatnak-az-online-nyelvvizsgak-2308836/
https://www.penzcentrum.hu/karrier/itt-a-bejelentes-ujraindultak-a-nyelvvizsgak-magyarorszagon.1094062.html
https://www.penzcentrum.hu/karrier/itt-a-bejelentes-ujraindultak-a-nyelvvizsgak-magyarorszagon.1094062.html


https://24.hu/belfold/2020/04/27/online-nyelvvizsga-tudnivalok-vizsgahelyek-

hataridok/ 

 

revizoronline.com - 2020.04.28. 

Aki emlékszik, az ott sem volt 

Hammer Ferenccel, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének vezetőjével fiatalokról, 

politikáról, a punkról és a H&M-es Ramones pólókról beszélgettünk. 

https://revizoronline.com/hu/cikk/8483/interju-hammer-ferenccel-a-rendszervaltas-

kornyeki-szubkulturakrol-es-a-fekete-lyukrol/ 

 

elteonline.hu - 2020.04.27. 

Tavaszi séta az ELTE lenyűgöző Botanikus Kertjében 

A színpompás virágokkal együtt nyílik újra az ELTE lenyűgöző Botanikus Kertje. Az ELTE 

Füvészkertje nagyon hosszú múltra tekint vissza. Az ország első botanikus kertje Winterl 

Jakab vegytan- és botanikaprofesszor nevéhez fűződik, aki 1771-ben hozta létre a kertet. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/27/tavaszi-seta-az-elte-lenyugozo-botanikus-

kertjeben 

 

elteonline.hu - 2020.04.27. 

Szeretem az ELTE-t, mert… 32. – Interjú Wojciechowski Patríciával, a sportrovat 

vezetőjével 

Az ELTE Online Sportrovata karantén esetén sem áll le, a kihívásokról pedig Wojciechowski 

Patríciát kérdeztem, a rovat vezetőjét. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/27/szeretem-az-elte-t-mert-32-interju-

wojciechowski-patriciaval-a-sportrovat-vezetojevel 

 

index.hu - 2020.04.27. 

Végigmegyünk egy matematikai feladatsoron 

Csapodi Csaba  az ELTE oktatója egy teljes középszintű feladatsor megoldására vállalkozik. 

A tavaly őszi feladatokra esett a választása, mert amellett, hogy tele van jó feladatokkal, a 

tapasztalata szerint a diákok ritkábban foglalkoznak az őszi feladatsorokkal, pedig azok is 

ugyanolyan értékűek.  

https://index.hu/belfold/2020/04/27/iskolateve_erettsegi_matematika_kilencedik_ora_tav

alyi_matematika_feladatsor_megoldasa/ 

 

További megjelenés: 

 

https://24.hu/belfold/2020/04/27/online-nyelvvizsga-tudnivalok-vizsgahelyek-hataridok/
https://24.hu/belfold/2020/04/27/online-nyelvvizsga-tudnivalok-vizsgahelyek-hataridok/
https://revizoronline.com/hu/cikk/8483/interju-hammer-ferenccel-a-rendszervaltas-kornyeki-szubkulturakrol-es-a-fekete-lyukrol/
https://revizoronline.com/hu/cikk/8483/interju-hammer-ferenccel-a-rendszervaltas-kornyeki-szubkulturakrol-es-a-fekete-lyukrol/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/27/tavaszi-seta-az-elte-lenyugozo-botanikus-kertjeben
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/27/tavaszi-seta-az-elte-lenyugozo-botanikus-kertjeben
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/27/szeretem-az-elte-t-mert-32-interju-wojciechowski-patriciaval-a-sportrovat-vezetojevel
http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/27/szeretem-az-elte-t-mert-32-interju-wojciechowski-patriciaval-a-sportrovat-vezetojevel
https://index.hu/belfold/2020/04/27/iskolateve_erettsegi_matematika_kilencedik_ora_tavalyi_matematika_feladatsor_megoldasa/
https://index.hu/belfold/2020/04/27/iskolateve_erettsegi_matematika_kilencedik_ora_tavalyi_matematika_feladatsor_megoldasa/


- index.hu - 2020.04.27. 

Végigmegyünk egy matematikai feladatsoron - Iskolatévé, érettségi 

felkészítő: matematika 9/10  

https://index.hu/video/2020/04/27/iskolateve_erettsegi_matematika_kilencedik_or

a_erettsegi_feladatsor/ 

- index.hu - 2020.04.27. 

Index Iskolatévé: Matematika 9. - A 2019. őszi középszintű feladatsor 

megoldása 

https://index.hu/belfold/2020/04/27/koronavirus_apr27/index_iskolateve_matema

tika_9._-_a_2019._oszi_kozepszintu_feladatsor_megoldasa/ 

- index.hu - 2020.04.27. 

Ma 13 órakor oldjunk meg közösen egy matektesztet! 

https://index.hu/belfold/2020/04/27/iskolateve_matematika_kozepszintu_erettseg

i_feladatsor_megoldas_felkeszito_csapodi_csaba/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.04.27. 

Nincs minden kihívásra gyógyszer 

A higgadtság, a nyugalom, a saját belső erőforrásaink csatasorba állítása hozzájárul, hogy 

könnyebben, rugalmasan tudjuk kezelni a helyzetet. Ebben kíván segítséget nyújtani az 

ELTE Affektív Pszichológiai Tanszék és a Magyar Hipnózis Egyesület közös programja, a 

www.hipnozis-mhe.hu/covid-19/ oldalon mindenki számára hozzáférhetőek olyan 

tartalmak, írásos, képi és relaxációs hanganyagok, amelyek tippeket és készségeket adnak 

a megküzdéshez. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/nincs-minden-kihivasra-gyogyszer-8048720/ 

 

24.hu - 2020.04.27.  

Karantén: az iskolások végre kialusszák magukat 

Az ELTE PPK Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoportja a COVID-19-járvány miatti 

iskolabezárások első hetében elindította a „#Maradjotthon – hogy bírod?” projektet. Az 

online projektbe az ország minden részéről több mint 400, 11-18 év közötti fiatal és 

szüleik kapcsolódtak be, célja a fiatalok életminőségének felmérése és a pszichés jóllét 

segítése a járvány idején. 

https://24.hu/tudomany/2020/04/27/koronavirus-karanten-iskola-csalad-gyerek-fiatal/ 
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https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/nincs-minden-kihivasra-gyogyszer-8048720/
https://24.hu/tudomany/2020/04/27/koronavirus-karanten-iskola-csalad-gyerek-fiatal/


Kossuth Rádió - Napközben - 2020.04.27. 

Az ELTE Életvezetési Tanácsadó központja segítséget nyújt a diákoknak és az 

egyetemi dolgozóknak a mostani karantén helyzet feldolgozásában 

Megszólaló: Karner Orsolya adjunktus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-27_09-15-

00&enddate=2020-04-27_11-10-00&ch=mr1 

 

Magyar Mezőgazdaság - 2020.04.29. (56. oldal) 

A Klímaadaptív és fenntartható mezőgazdaságot támogató légköri szén-dioxid 

dúsítási (FACE) kísérletet indít az MTA ATK és az ELTE a Széchenyi 2020 program 

keretében  

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpontja és az ELTE Természettudományi Kara több 

tudományterület nemzetközileg elismert kutatóinak együttműködésében új stratégiai 

K+F+I műhelyt hozott létre a GINOP-2.3.2-15-2016-00028 projekt keretében. 

 

Heves Megyei Hírlap - 2020.04.29. (12. oldal) 

A könyvtárszobája lett most az alkotóműhelye 

A Pro Agria életmű-, valamint József Attila-díjas dr. Cs. Varga Istvánt, az ELTE nyugdíjas 

professzorát kérdeztük arról, miként telnek napjai a járvány miatti kényszerhelyzetben. 

 

forbes.hu - 2020.04.29. 

Most az abnormális lett a normális – így írja át a társadalmi normákat a koronavírus 

A bezártság, a fertőzéstől való félelem és az egzisztenciális szorongás most a legsúlyosabb 

probléma, mondja Spányik András, a Doktor24 orvosigazgatója. Pszichológus, pszichiáter 

kollégáival és az ELTE szakembereivel együtt most távkonzultációkon gyógyítanak, és egy 

alapítványon keresztül azokon is próbálnak segíteni, akik kiszorultak az egészségügyi 

ellátásból. 

https://forbes.hu/legyel-jobb/most-az-abnormalis-lett-a-normalis-igy-irja-at-a-

tarsadalmi-normakat-a-koronavirus/ 

 

demokrata.hu - 2020.04.28. 

Újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 

Bódis József azt mondta, hogy a napokban publikált, az ENSZ fenntartható fejlődési céljai 

alapján összeállított világrangsorán 85 ország 766 egyeteme között hat magyarországi 

egyetem – a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem mellett új 

szereplőként a Debreceni Egyetem, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, a 

Pécsi Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem – szerepel. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-27_09-15-00&enddate=2020-04-27_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-27_09-15-00&enddate=2020-04-27_11-10-00&ch=mr1
https://forbes.hu/legyel-jobb/most-az-abnormalis-lett-a-normalis-igy-irja-at-a-tarsadalmi-normakat-a-koronavirus/
https://forbes.hu/legyel-jobb/most-az-abnormalis-lett-a-normalis-igy-irja-at-a-tarsadalmi-normakat-a-koronavirus/


https://demokrata.hu/tudomany/ujabb-negy-magyar-egyetem-kerult-fel-a-rangos-

felsooktatasi-listara-237170/ 

 

További megjelenés: 

 

- hirado.hu - 2020.04.28. 

Újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/28/ujabb-negy-magyar-egyetem-

kerult-fel-a-rangos-felsooktatasi-listara 

- magyarnemzet.hu - 2020.04.28. 

Újabb 4 magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 

https://magyarnemzet.hu/belfold/ujabb-4-magyar-egyetem-kerult-fel-a-rangos-

felsooktatasi-listara-8054330/ 

- magyarhirlap.hu - 2020.04.28. 

Újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200428-ujabb-negy-magyar-egyetem-

kerult-fel-a-rangos-felsooktatasi-listara 

- vasarnap.hu - 2020.04.28. 

Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 

https://vasarnap.hu/2020/04/28/bodis-ujabb-negy-magyar-egyetem-kerult-fel-a-

rangos-felsooktatasi-listara/ 

- lokal.hu - 2020.04.28. 

Újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 

https://www.lokal.hu/2020-04-ujabb-negy-magyar-egyetem-kerult-fel-a-rangos-

felsooktatasi-listara/ 

- kozszolgalat.hu - 2020.04.28. 

Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 

https://kozszolgalat.hu/bodis-ujabb-negy-magyar-egyetem-kerult-fel-rangos-

felsooktatasi-listara/ 

- hir.ma - 2020.04.28. 

Bódis: újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 

https://hir.ma/belfold/oktatas/bodis-ujabb-negy-magyar-egyetem-kerult-fel-a-

rangos-felsooktatasi-listara/758124 

- Ripost - 2020.04.28. (1. oldal) 

Újabb 4 egyetem a világ legjobbjai között 

- kaposvarmost.hu - 2020.04.29. 

Újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 
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http://kaposvarmost.hu/hirek/orszagos-hirek/2020/04/29/ujabb-negy-magyar-

egyetem-kerult-fel-a-rangos-felsooktatasi-listara.html 

- hir6.hu - 2020.04.29. 

Újabb négy magyar egyetem került fel a rangos felsőoktatási listára 

http://hir6.hu/cikk/155265/ujabb_negy_magyar_egyetem_kerult_fel_a_rangos_fels

ooktatasi_listara 

- Kossuth Rádió - Hírek 7:30 - 2020.04.29. 

Újabb négy magyar egyetem került fel a világ felsőoktatási intézményeit 

rangsoroló listára 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-04-29_07-30-

00&enddate=2020-04-29_07-42-00&ch=mr1 

 

magyarhirlap.hu - 2020.04.28. 

Folkloristák is kutatják a koronavírussal megváltozott hitéleti szokásokat 

A koronavírus járványnak a hitéletre gyakorolt hatását vizsgálja az MTA-ELTE Lendület 

Történeti Folklorisztikai Kutatócsoport – derül ki kutatócsoport honlapjáról. A 

közelmúltban nyilvánossá tett felhívásban arra buzdítanak felekezettől, kortól és nemtől 

függetlenül minden hitgyakorlót, hogy segítsék munkájukat egy-egy – a közösségi 

tagoknak és a lelkipásztoroknak szóló – kérdőív kitöltésével. 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200428-folkloristak-is-kutatjak-a-

koronavirussal-megvaltozott-hiteleti-szokasokat 

 

További megjelenés: 

 

- magyarkurir.hu - 2020.04.29. 

A járvány hatása a hitéletre – Néprajzos kutatásban segíthetünk 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/a-jarvany-hatasa-hiteletre-neprajzos-

kutatasban-segithetunk 

 

mandiner.hu - 2020.04.28. 

Az élet javára dől el a harc! – Szerencsés Károly a Mandinernek 

Történészként húszévesen, márciusban lépett be először az ELTE kapuján, hogy aztán 

szinte el se hagyja az alma matert. Szemesztereken át hallgatók százait gondolkodtatta el 

nemzetünk sorskérdéseiről, s idén tavasszal szinte napra pontosan negyven esztendő 

után, a koronavírus járvány miatt csukta be maga után az egyetem kapuját – ki tudja, 

mennyi időre. 
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https://mandiner.hu/cikk/20200428_az_elet_javara_dol_el_a_harc_szerencses_karoly_a_m

andinernek 

 

További megjelenés: 

 

- gondola.hu - 2020.04.28. 

Az élet javára dől el a harc! 

https://infostart.hu/kultura/2020/04/28/kedd-online-kulturalis-programajanlo-a-

karanten-idejere 

 

napi.hu - 2020.04.28. 

Eszközökkel támogatja a hazai egyetemeket a Richter 

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara számára 38 millió, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara számára pedig 6 millió 

forint értékben biztosít tárgyi adományt a Richter Gedeon Nyrt. Az egyetemeknek kutatási 

és oktatási célokra átadott eszközök korábban a biotechnológiai kutatási és fejlesztési 

munkát szolgálták a vállalatnál - közölte a vállalat. 

https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/eszkoz-adomany-egyetemek-richter-

egeszseg.705154.html 

További megjelenés: 

 

- civishir.hu - 2020.04.28. 

44 millió forint értékű adomány a Richtertől 

https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/04/44-millio-forint-erteku-adomany-a-

richtertol 

- weborvos.hu - 2020.04.28. 

44 milliós tárgyi adomány a Richtertől 

https://weborvos.hu/hirek/44-millios-targyi-adomany-a-richtertol-259036 

 

nyugat.hu - 2020.04.28 

Az ifjú természetfotós, aki azért jött az ELTE SEK-re, hogy a példaképeitől 

tanulhasson 

Az ifjú természetfotós, Takács Péter pályaválasztására nagyban hatott a Biológiai Tanszék 

három oktatójának munkája, akiknek tevékenységét már középiskolásként figyelemmel 

kísérte. Az elsőéves angol–biológia osztatlan tanár szakos hallgató érdeklődési körétől 

nem függetlenül szebbnél szebb természetfotókat készít, amelyek közül egy csokorra 

valót meg is osztott az ELTE Savaria Egyetemi Központtal. 

https://mandiner.hu/cikk/20200428_az_elet_javara_dol_el_a_harc_szerencses_karoly_a_mandinernek
https://mandiner.hu/cikk/20200428_az_elet_javara_dol_el_a_harc_szerencses_karoly_a_mandinernek
https://infostart.hu/kultura/2020/04/28/kedd-online-kulturalis-programajanlo-a-karanten-idejere
https://infostart.hu/kultura/2020/04/28/kedd-online-kulturalis-programajanlo-a-karanten-idejere
https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/eszkoz-adomany-egyetemek-richter-egeszseg.705154.html
https://www.napi.hu/tozsdek-piacok/eszkoz-adomany-egyetemek-richter-egeszseg.705154.html
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/04/44-millio-forint-erteku-adomany-a-richtertol
https://civishir.hu/helyben-jaro/2020/04/44-millio-forint-erteku-adomany-a-richtertol
https://weborvos.hu/hirek/44-millios-targyi-adomany-a-richtertol-259036


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

  

Magyar Hírlap - 2020.04.30. (8. oldal) 

Itt a vezér, hol a vezér 

Az ELTE Koreai Tanszéke lapunknak készített elemzésében rámutatott: a szinte istenként 

tisztelt északi vezetők betegsége a nép előtt azért tabutéma, mert a megrendült hit akár 

instabilitáshoz is vezethetne: például 2008-ban Kim Dzsongil agyvérzéséről is csak 

legközelebbi családtagjai tudtak – írták. 

 

Magyar Nemzet - 2020.04.30. (16. oldal) 

Torzított koponyák Mözsön 

A népvándorlás korán belül is különösen mozgalmas időszaknak számít a hun kor a 

Kárpát-medence történetében. A hun támadások következtében megkezdődő 

népmozgások többször is Pannónia népességének drasztikus átalakuláshoz vezettek. Egy 

ilyen, többféle kulturális és etnikai eredetű közösség formálódását figyelték meg a Tolna 

megyei Mözs népvándorlás kori temetőjének kombinált régészeti, izotópos és fizikai 

antropológiai vizsgálata során – az ELTE kutatócsoportjának tanulmánya tegnap jelent 

meg a rangos PLOS One folyóiratban. 

 

Népszava - 2020.04.30. (1,4. oldal) 

Hétfőn kezdődik az érettségi 

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium vezetőtanára és a Magyartanárok 

Egyesületének elnöke, Arató László életkora miatt nem jár be az iskolába, és az érettségi 

lebonyolításában sem fog részt venni, ugyanakkor diákjai körében mást tapasztal, mint 

amit a Népszava felmérése mutatott.  

 

Magyar Hang - 2020.04.30. (27. oldal) 

Időgép 

Elképesztően érdekes a régi térképek digitalizálása és egy hazai technológiának 

köszönhetően a mai, valós állapotokra való rávetítése. Az ELTE Geofizikai Intézetével 

közösen kidolgozott eljárás annyira népszerű, hogy márciusban volt nap, amikor összesen 

kétszázezren nézték meg, mi volt az általuk keresett helyen évszázadokkal ezelőtt. Már 

működik, de még fejlesztik és javítgatják az arcfelismerő technológiát is, így akár a régi 

újságfotók között is kereshetünk rég eltűnt ismerősöket. 

 

 

 

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


Magyar Narancs - 2020.04.30. (14,15,16. oldal) 

Mélyponton a felsőoktatásba jelentkezők száma 

Nagy különbségeket találunk az intézmények és az intézménytípusok között is. Polónyi 

István az Educatio folyóiratba készülő, de lapunkkal is megosztott tanulmányában az 

egyes egyetemeket első helyen megjelölő jelentkezők számának alakulását vizsgálta. Az 

ELTE és a Pázmány a tavalyihoz képest valamelyest még növelni is tudta első helyes 

jelentkezői számát, a BME-n és a Semmelweis Egyetemen 7, a BGE-n és a Károlin 13 

százalék körüli volt a visszaesés. 

 

Mandiner - 2020.04.30. (18,19,20,21. oldal) 

Százezer frissdiplomás 

A rendelet kihirdetése óta a volt hallgatók megrohamozták alma materüket. Megtudtuk, 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen körülbelül 7500, a Pannon Egyetemen 3100, a 

Pécsi Tudományegyetemen több mint 6000 oklevél kiadását kérvényezhetik a volt 

hallgatók.  

 

Észak-Magyarország - 2020.04.30. (11. oldal) 

Amikor nem kín a munka 

Május 1-jében sokan csak a pluszpihenőnapot látják. A mögöttes tartalom elkopott. 

Érdekes kérdés, hogy az ünnep változása vajon leképezi-e azt a folyamatot is, ami a 

munkaerőpiacon ment végbe az utóbbi bő száz év során. – A munka ünnepének ma már 

nincs jelentősége – véli Csepeli György szociálpszichológus, az ELTE és a Miskolci Egyetem 

oktatója. 

 

blikk.hu - 2020.04.30. 

Országszerte elmaradnak a ballagások a koronavírus miatt 

A koronavírus-járvány miatt országszerte elmaradnak a hétvégi ballagások a 

középiskolákban, a legtöbb helyen online búcsúztatják el a diákokat, de van, ahol később 

megtartják az ünnepséget. A budapesti Városmajori Gimnáziumban és az ELTE Trefort 

Ágoston Gyakorló Iskolájában is virtuális ballagást tartanak csütörtökön. 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/orszagszerte-elmaradnak-a-ballagasok-a-

koronavirus-miatt/79kczxn 

 

További megjelenés: 

 

- hirtv.hu - 2020.04.30. 

Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/orszagszerte-elmaradnak-a-ballagasok-a-koronavirus-miatt/79kczxn
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/orszagszerte-elmaradnak-a-ballagasok-a-koronavirus-miatt/79kczxn


https://hirtv.hu/ahirtvhirei/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-

diakokat-2500299 

- ma.hu - 2020.04.30. 

Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat 

http://www.ma.hu/belfold/344559/Elmaradnak_a_ballagasok_online_bucsuztatjak_

a_diakokat?place=srss 

- nlc.hu - 2020.04.30. 

Virtuális ballagásra kényszeríti a középiskolákat a koronavírus 

https://nlc.hu/lelek/20200430/ballagas-koronavirus-kozepiskola/ 

- hvg.hu - 2020.04.30. 

Elmaradnak a ballagások a középiskolákban, online búcsúztatják a 

végzősöket 

https://hvg.hu/elet/20200430_ballagas_koronavirus 

- infoter.hu - 2020.04.30. 

Virtuális ballagások lesznek, online búcsúztatják a diákokat 

https://infoter.hu/cikk/virtualis-ballagasok-lesznek-online-bucsuztatjak-a-

diakokat 

- life.hu - 2020.04.30. 

Koronavírus - Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat 

https://www.life.hu/hirek/20200430-koronavirus-elmaradnak-a-ballagasok-

online-bucsuztatjak-a-diakokat.html 

- hirado.hu - 2020.04.30. 

Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/30/elmaradnak-a-ballagasok-

online-bucsuztatjak-a-diakokat 

- 168ora.hu - 2020.04.30. 

Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat 

https://168ora.hu/itthon/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-

diakokat-184809 

- propeller.hu - 2020.04.30. 

Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat 

http://propeller.hu/itthon/3529734-elmaradnak-ballagasok-online-bucsuztatjak-

diakokat 

- mandiner.hu - 2020.04.30. 

Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat 

https://mandiner.hu/cikk/20200430_elmaradnak_a_ballagasok_online_bucsuztatja

k_a_diakokat 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat-2500299
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat-2500299
http://www.ma.hu/belfold/344559/Elmaradnak_a_ballagasok_online_bucsuztatjak_a_diakokat?place=srss
http://www.ma.hu/belfold/344559/Elmaradnak_a_ballagasok_online_bucsuztatjak_a_diakokat?place=srss
https://nlc.hu/lelek/20200430/ballagas-koronavirus-kozepiskola/
https://hvg.hu/elet/20200430_ballagas_koronavirus
https://infoter.hu/cikk/virtualis-ballagasok-lesznek-online-bucsuztatjak-a-diakokat
https://infoter.hu/cikk/virtualis-ballagasok-lesznek-online-bucsuztatjak-a-diakokat
https://www.life.hu/hirek/20200430-koronavirus-elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat.html
https://www.life.hu/hirek/20200430-koronavirus-elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat.html
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/30/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/04/30/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat
https://168ora.hu/itthon/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat-184809
https://168ora.hu/itthon/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat-184809
http://propeller.hu/itthon/3529734-elmaradnak-ballagasok-online-bucsuztatjak-diakokat
http://propeller.hu/itthon/3529734-elmaradnak-ballagasok-online-bucsuztatjak-diakokat
https://mandiner.hu/cikk/20200430_elmaradnak_a_ballagasok_online_bucsuztatjak_a_diakokat
https://mandiner.hu/cikk/20200430_elmaradnak_a_ballagasok_online_bucsuztatjak_a_diakokat


- civilhetes.net - 2020.04.30. 

Elmaradnak a ballagások, online búcsúztatják a diákokat 

https://www.civilhetes.net/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-

diakokat 

- magyarhirlap.hu - 2020.04.30. 

A járvány miatt országszerte elmaradnak a ballagások 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200430-a-jarvany-miatt-orszagszerte-

elmaradnak-a-ballagasok 

- origo.hu - 2020.04.30. 

Elmaradnak a hagyományos ballagások, online búcsúztatják a diákokat 

https://www.origo.hu/itthon/20200430-elmaradnak-a-ballagasok-online-

bucsuztatjak-a-diakokat-a-koronavirus-miatt.html 

- csaladinet.hu - 2020.04.30. 

Balszerencsés évfolyam: szomorú lesz az idei ballagás 

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kamaszok/28734/balszerencses_e

vfolyam_szomoru_lesz_az_idei_ballagas 

- index.hu - 2020.04.29.  

Virtuális ballagásra készülnek az iskolák 

https://index.hu/belfold/2020/04/29/koronavirus_virtualis_ballagas_erettsegi_baja

_televizio_internetes_kozvetites/ 

 

eduline.hu - 2020.04.30. 

Így írhattok ötös érettségit - minden, amit az emelt szintű töri vizsgáról tudni kell 

Évről évre rengetegen érettségiznek történelemből emelt szinten, a kötelező magasabb 

szintű vizsgák miatt valószínűleg idén ez a szám ismét kiugró lesz. Most azoknak 

szeretnénk segíteni, akik a nehezebb vizsgára készülnek 2020-ban, ebben pedig ismét 

Szabó Roland történész, az ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék egyetemi 

oktatója, a budapesti Szent István Gimnázium vezetőtanára segít nekünk. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200429_emelt_szintu_torierettsegi_tanacsok 

 

ma.hu - 2020.04.30. 

Az alvó agy aktivitása romló tanulási képességeket jelezhet 

A kutyák esetén is rosszabb tanulási képességekkel jár az EEG-vel mérhető "alvási orsók" 

megnövekedett frekvenciája, amit korábban embereknél a demencia megjelenésével 

hoztak kapcsolatba. Új kutatásukban az alvó agy aktivitása és a kognitív leépülés között 

találtak összefüggést az ELTE Etológia Tanszékének kutatói.  

https://www.civilhetes.net/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat
https://www.civilhetes.net/elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200430-a-jarvany-miatt-orszagszerte-elmaradnak-a-ballagasok
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200430-a-jarvany-miatt-orszagszerte-elmaradnak-a-ballagasok
https://www.origo.hu/itthon/20200430-elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat-a-koronavirus-miatt.html
https://www.origo.hu/itthon/20200430-elmaradnak-a-ballagasok-online-bucsuztatjak-a-diakokat-a-koronavirus-miatt.html
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kamaszok/28734/balszerencses_evfolyam_szomoru_lesz_az_idei_ballagas
https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/kamaszok/28734/balszerencses_evfolyam_szomoru_lesz_az_idei_ballagas
https://index.hu/belfold/2020/04/29/koronavirus_virtualis_ballagas_erettsegi_baja_televizio_internetes_kozvetites/
https://index.hu/belfold/2020/04/29/koronavirus_virtualis_ballagas_erettsegi_baja_televizio_internetes_kozvetites/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200429_emelt_szintu_torierettsegi_tanacsok


http://www.ma.hu/tudomany/344523/Az_alvo_agy_aktivitasa_romlo_tanulasi_kepessege

ket_jelezhet?place=srss 

 

További megjelenés: 

 

- hirextra.hu - 2020.04.29.  

A rossz alvás összefügg a tanulással 

https://www.hirextra.hu/2020/04/29/a-rossz-alvas-osszefugg-a-tanulassal/ 

- femina.hu - 2020.04.29.  

Az agy alvás közben 

https://femina.hu/terasz/agy-alvas-kozben/ 

- infodebrecen.hu - 2020.04.29. 

Az alvó agy aktivitása romló tanulási képességeket jelezhet 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-

romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436 

- infoesztergom.hu - 2020.04.29. 

Az alvó agy aktivitása romló tanulási képességeket jelezhet 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-

romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436 

- infotatabanya.hu - 2020.04.29. 

Az alvó agy aktivitása romló tanulási képességeket jelezhet 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-

romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436 

- bumm.sk - 2020.04.29. 

Az alvó agy aktivitása romló tanulási képességeket jelezhet 

https://www.bumm.sk/turmix/2020/04/29/az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-

kepessegeket-jelezhet 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.04.29. 

Az alvó agy aktivitása romló tanulási képességeket jelezhet 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-

romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436 

- hir.ma - 2020.04.29. 

Az alvó agy aktivitása romló tanulási képességeket jelezhet 

https://hir.ma/tudomany/az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-kepessegeket-

jelezhet/758159 

- kadarka.net - 2020.04.29. 

Az alvó agy aktivitása romló tanulási képességeket jelezhet 

http://www.ma.hu/tudomany/344523/Az_alvo_agy_aktivitasa_romlo_tanulasi_kepessegeket_jelezhet?place=srss
http://www.ma.hu/tudomany/344523/Az_alvo_agy_aktivitasa_romlo_tanulasi_kepessegeket_jelezhet?place=srss
https://www.hirextra.hu/2020/04/29/a-rossz-alvas-osszefugg-a-tanulassal/
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https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436
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https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436
https://www.bumm.sk/turmix/2020/04/29/az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet
https://www.bumm.sk/turmix/2020/04/29/az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-kepessegeket-jelezhet-2020-04-29-160436
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https://kadarka.net/cikkek-kat/az-alvo-agy-aktivitasa-romlo-tanulasi-

kepessegeket-jelezhet 

- magyarnemzet.hu - 2020.04.29. 

Romló tanulási képességekre utalhat az alvó agy aktivitása 

https://magyarnemzet.hu/belfold/romlo-tanulasi-kepessegekre-utalhat-az-alvo-

agy-aktivitasa-8057582/ 

- 24.hu - 2020.04.29. 

Az alvás közbeni agyi aktivitás érdekes dolgot jelezhet a kutyáknál 

https://24.hu/tudomany/2020/04/29/alvas-agyi-aktivitas-tanulasi-kepesseg-

kutyak/ 

 

autopro.hu - 2020.04.29. 

Túl vannak az első megmérettetésen a Techtogether versenyzői 

Lezárult a Techtogether Online verseny első szakasza. Hétfőn éjfélig kellett leadniuk a 

versenyben résztvevő egyetemi csapatoknak a támogató vállalatok által előkészített 

feladatok készített megoldásaikat. (…) A tíz csapat, melynek tagjai a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, az ELTE IK Savaria Műszaki Intézet, a Miskolci Egyetem, a 

Neumann János Egyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 

hallgatói, az első körben izgalmas megoldásokat dolgozott ki. 

https://autopro.hu/techtogether/tul-vannak-az-elso-megmerettetesen-a-techtogether-

versenyzoi/349987 

 

baon.hu - 2020.04.29. 

Digitális nagyszülőket teremt a járvány 

Mit tegyünk, ha segíteni szeretnénk idős rokonainknak a járványhelyzet alatt, de a 

személyes kapcsolattartást mellőznünk kell? Szűcs Tamással, az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar végzős pszichológus hallgatójával beszélgettünk. 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/digitalis-nagyszuloket-teremt-a-jarvany-

2636532/ 

 

elteonline.hu - 2020.04.29.  

Te is segítesz másoknak a veszélyhelyzetben? Ez most ösztöndíjat érhet! 

Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága a tavaszi félévre pályázatot ír 

ki Rendkívüli helyzet ideje alatt végzett önkéntes hallgatói tevékenység ösztöndíja 

elnyerésére. A pályázatról Varga Rékát, az ELTE Hallgatói Önkormányzatának 

pályázatokért felelős alelnökét kérdeztük. 
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http://elteonline.hu/kozelet/2020/04/29/te-is-segitesz-masoknak-a-veszelyhelyzetben-

ez-most-osztondijat-erhet/ 

 

elteonline.hu - 2020.04.29.  

Adaptáció, versenyszellem, élvezetesség – Interjú a Monroe E. Price nemzetközi 

perbeszédverseny hatodik helyezett csapatával 

Ahogyan arról nemrég mi is beszámoltunk, az ELTE ÁJK öttagú csapata hatodik helyezést 

ért el a Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition, a University of Oxford által 

rendezett nemzetközi médiajogi perbeszédverseny világdöntőjén. A csapattagokat a 

készülésről, a verseny felépítéséről, személyes élményeikről kérdeztük. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/04/29/adaptacio-versenyszellem-elvezetesseg-

interju-a-monroe-e-price-nemzetkozi-perbeszedverseny-hatodik-helyezett-csapataval/ 

 

hrportal.hu - 2020.04.29. 

Hogyan kerüljük el a függőségeket a karantén idején? 

Sokan a lelki megterhelés mellett azzal is küzdenek, hogy megtanulják kezelni a home 

office adta lehetőségeket, és ez a feladat még párosulhat a gyermekek otthoni tanításával, 

valamint a szülőkről való gondoskodással. Mások a kilátástalansággal, 

létbizonytalansággal szembesülnek, hiszen váratlanul elveszítették a munkájukat. Vannak, 

akiknek az összezártság, másoknak a folyamatos egyedüllét, az izoláltság okoz konstans 

stresszhelyzetet. Ezekről a kérdésről folytatott gondolatébresztő szakmai párbeszédet a 

Doktor24 orvosigazgatója, Dr. Spányik András és Demetrovics Zsolt, az ELTE Pedagógia 

és Pszichológia Kar munkatársa, addiktológus. 

https://www.hrportal.hu/hr/hogyan-keruljuk-el-a-fuggosegeket-a-karanten-idejen-

20200429.html 

 

index.hu - 2020.04.29. 

A járvány miatt szívnak a szülők, de többet dolgoznak otthon az apák, mint 

korábban 

A koronavírus miatt bevezetett korlátozások óta Magyarországon a családokban 

elvégzendő munka mennyisége jelentősen megnőtt - derül ki magyar szociológusok és 

politológusok friss kutatásából. Ezzel párhuzamosan az is megfigyelhető, hogy a 

magasabb státuszú családokban a férfiak ebből most nagyobb részt vállalnak, mint 

korábban. Fodor Éva (Közép-európai Egyetem), Gregor Anikó (ELTE-TáTK, Freie Universität 

Berlin), Koltai Júlia (Társadalomtudományi Kutatóközpont, ELTE TáTK) és Kováts Eszter 

(ELTE ÁJK) online kérdőívezéssel csaknem kétezer embertől gyűjtött be válaszokat. 
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https://index.hu/belfold/2020/04/29/koronavirus_apak_anyak_szulok_csaladok_gyerekek

_idosek_gondozas/ 

 

További megjelenés: 

 

- merce.hu - 2020.04.29. 

A járvány hatására a férfiak is elkezdték jobban kivenni részüket a 

házimunkából 

https://merce.hu/2020/04/29/a-jarvany-hatasara-a-ferfiak-is-elkezdtek-jobban-

kivenni-reszuket-a-hazimunkabol/ 

- 444.hu - 2020.04.29. 

Jóval több lett a fizetetlen gondoskodó munka a karantén alatt, de kevésbé 

maradnak egyedül vele a nők 

https://444.hu/2020/04/29/joval-tobb-lett-a-fizetetlen-gondoskodo-munka-a-

karanten-alatt-de-kevesbe-maradnak-egyedul-vele-a-nok 

 

itbusiness.hu - 2020.04.29. 

Digitális Jólét Program Kiválósági Központ jön létre az ELTE-n 

„Az ELTE-t nem érte felkészületlenül a digitális átállás, hiszen egy több éves hatékony 

előkészület eredményeként született meg a megállapodás, amelynek fókuszpontja a 

digitális fogyasztóvédelem, a digitális egészség ipar fejlesztés, a digitális bölcsészet, a 

digitális innovációs ökoszisztéma park kialakítás, a digitális pedagógus képzés és 

továbbképzés megvalósítás, az adatvagyonnal, adatpiaccal való kutatások és a 

mesterséges intelligencia kutatások kiterjesztése” – mondta Borhy László, az ELTE rektora.  

https://itbusiness.hu/technology/cegvilag_n/digitalis-jolet-program-kivalosagi-kozpont-

jon-letre-az-elte-n 

 

szimpatika.hu - 2020.04.29. 

Milyen érzelmeket fejezhetnek ki a robotok? 

Az ELTE Etológia Tanszék, a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék 

és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport kutatói arra keresték a választ, 

hogyan tudunk robotok számára olyan mesterséges hangokat létrehozni, melyekkel az 

állatokhoz hasonlóan ők is képesek szavak nélkül érzelmeket kifejezni. 

https://szimpatika.hu/cikkek/9016/milyen-erzelmeket-fejezhetnek-ki-a-robotok- 

 

További megjelenés: 
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- index.hu - 2020.04.29. 

Milyen hangokkal fejezzen ki érzelmeket egy robot? 

https://index.hu/techtud/2020/04/29/elte-robot-robotika-erzelem-hang/ 

- mandiner.hu - 2020.04.29. 

Hogyan fejezzen ki érzelmeket egy robot? 

https://mandiner.hu/cikk/20200429_hogyan_fejezzen_ki_erzelmeket_egy_robot 
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