
 

 

 

 

 

Népszava - 2020.06.22. (1,5. oldal) 

A magyar elit csak Bécsig, maximum Berlinig látott el  

Beszélgetés Ablonczy Balázs történésszel Trianonról (…) 1974-ben született Budapesten. 

Doktori címét 2004-ben szerezte, 2011–2015 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatója 

volt. Az ELTE BTK oktatója és az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos 

főmunkatársa. Az MTA „Lendület” pályázatán támogatott Trianon 100 kutatócsoport 

vezetője. A közelmúltban jelent meg legújabb könyve, az Ismeretlen Trianon. 

További megjelenés: 

 

- nepszava.hu - 2020.06.22. 

Elvesztette veszélyérzetét a magyar elit - interjú Ablonczy Balázs történésszel 

https://nepszava.hu/3082336_elvesztette-veszelyerzetet-a-magyar-elit-interju-

ablonczy-balazs-tortenesszel 

 

eduline.hu - 2020.06.22. 

Hol voltak a legmagasabb ponthatárok a tavalyi felvételin? 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán sem volt sokkal alacsonyabb a 

ponthatár, 476-nál húzták meg. Az ELTE három tanári képzése is felkerült a legmagasabb 

ponthatárok listájára: a matematika-orosz, a német-francia, valamint a történelem-latin 

szakos osztatlan tanári szakhoz is legalább 475 pont kellett. Az ELTE-n a biológia-kémia 

tanári szakpáron is magas volt a limit, 471 pont, míg a történelem-spanyol osztatlan 

szakon 472 pontnál húzták meg a határt. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200618_a_legmagasabb_ponthatarok_a_2019es_f

elvetelin 

 

Nemzeti Sport - 2020.06.21. (15. oldal) 

Irány a net  

A Magyar Egyetemi-Főiskolai Sport szövetség (MEFS) felidézte: az Eötvös Lorándról 

elnevezett különleges futóversenyt húsz éve Horváth Ákos fizikus, az ELTE TTK Atomfizikai 

Tanszék docensének kezdeményezésére rendezték meg először. 

 

2020/26. hét  (június 22-28.) 

https://nepszava.hu/3082336_elvesztette-veszelyerzetet-a-magyar-elit-interju-ablonczy-balazs-tortenesszel
https://nepszava.hu/3082336_elvesztette-veszelyerzetet-a-magyar-elit-interju-ablonczy-balazs-tortenesszel
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200618_a_legmagasabb_ponthatarok_a_2019es_felvetelin
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200618_a_legmagasabb_ponthatarok_a_2019es_felvetelin


baon.hu - 2020.06.21. 

Fülöpszállás múltját kutatja a házaspár 

Egy szakdolgozattal kezdte Varga Istvánné Fajszi Mária a Fülöpszállás múltját 

felgöngyölítő tevékenységét, amit mindmáig nem tudott, de nem is akart abbahagyni. (…) 

Szárnypróbálgatásom eredménye volt az Adalékok Fülöpszállás történetéhez című 

szakdolgozatom, amit az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelemtanári 

továbbképző szakára készítettem. 

https://www.baon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/fulopszallas-multjat-kutatja-a-hazaspar-

2735865/ 

 

kemma.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

Többi között a Nap mágneses aktivitásának és a napkitörések előrejelzésének vizsgálatára 

nyert csaknem 3,2 millió eurós támogatást a Space Weather Awareness Training Network 

projekt (SWATNET), melyben Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) is részt vesz. 

További megjelenés: 

 

- beol.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.beol.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-2813123/ 

- veol.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.veol.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-3858632/ 

- bama.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.bama.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-2599316/ 

- sonline.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.sonline.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-

2933450/ 

- feol.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.feol.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-4090508/ 

- vaol.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.vaol.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-4067048/ 
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- kisalfold.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.kisalfold.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-9915539 

- boon.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://boon.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-4347152/ 

- szoljon.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.szoljon.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-

2457302/ 

- zaol.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.zaol.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-4295816/ 

- duol.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.duol.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-3668549/ 

- heol.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.heol.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-2574803/ 

- nool.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.nool.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-3295301/ 

- haon.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://haon.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-4135817/ 

- teol.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.teol.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-2509067/ 

- baon.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://www.baon.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-2775692/ 

- szon.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 

https://szon.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-3990344/ 

- delmagyar.hu - 2020.06.21. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói 
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https://www.delmagyar.hu/digitalia/az-uridojarast-vizsgaljak-az-elte-kutatoi-

6554426/ 

- radio88.hu - 2020.06.20.  

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

https://www.radio88.hu/tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-

az-elte-kutatoi/ 

- innoportal.hu - 2020.06.23. 

Több millió eurós projektben vizsgálják az űridőjárást az ELTE kutatói 

http://www.innoportal.hu/tobb-millio-euros-projektben-vizsgaljak-az-uridojarast-

az-elte-kutatoi 

- Kossuth Rádió - Napközben - 2020.06.25. 

Az űridőjárást vizsgálják az ELTE kutatói  

Megszólaló: Petrovay Kristóf tanszékvezető, ELTE TTK Csillagászati Tanszék 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-25_09-00-

00&enddate=2020-06-25_11-10-00&ch=mr1 

 

kulturaonline.hu - 2020.06.21. 

Ingyenesek az ELTE nyári informatikai táborai! Jelentkezés itt! 

Tiniket várnak az ELTE ingyenes nyári informatikai táborába. Érdekel az informatika? 

Szívesen mélyítenéd tudásodat ezen a területen? Szívesen ismerkednél a digitális 

eszközök nyújtotta lehetőségekkel? Szeretnéd megtudni, hogy miként használhatod fel 

ezeket mindennapi életed során? Szívesen kalandoznál velünk a digitális világban? 

https://kulturaonline.hu/ingyenesek_az_elte_nyari_informatikai_taborai_jelentkezes_itt_1

0553 

További megjelenés: 

 

- origo.hu - 2020.06.20. 

Ingyenesek az ELTE nyár informatikai táborai 

https://www.origo.hu/techbazis/20200619-elte-online-nyari-alkototabor-

2020.html 

- civilhetes.net - 2020.06.19. 

Ingyenessé tették az ELTE-n a nyári informatikai alkotótáborokat 

https://civilhetes.net/ingyenesse-tettek-az-elte-n-a-nyari-informatikai-

alkototaborokat 

- helloworldonline.hu - 2020.06.24. 

Általános iskolából egyetemre 

https://www.helloworldonline.hu/hir/altalanos-iskolabol-egyetemre-280719.html 
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szimpatika.hu - 2020.06.21. 

A kutya úgy viselkedik az idegenekkel, akár a gyerekek 

Az ELTE Etológia Tanszék és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport kutatói 

már több esetben kimutatták, hogy a kutya viselkedése egyes szociális vonatkozásokban 

hasonló a kisgyerekekéhez. 

https://szimpatika.hu/cikkek/9234/miert-gyanakvo-az-idegenekkel-a-kutya- 

További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.06.20. 

A gazda mögé bújik a kutya, mint egy gyerek 

https://24.hu/tudomany/2020/06/20/kutya-gazda-viselkedes-biztonsag-mint-

egy-gyerek/ 

 

vaol.hu - 2020.06.21. 

Hogyan legyünk rugalmasak, ha elfogy a türelem? – Szakértő ad tanácsot 

Három fő tulajdonság mentén jellemezhetjük a családok működését: a kohézió a tagok 

közötti érzelmi közelséget jelenti, a rugalmasság az alkalmazkodóképességhez 

kapcsolódik, a harmadik a kommunikáció. Hogyan alakíthatunk ki hatékony megküzdési 

módokat családunkban, amelyeknek a mostanihoz hasonló válsághelyzetben hasznát 

tudjuk venni? Dr. Pachner Orsolya pszichológussal ezt jártuk körbe. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/hogyan-legyunk-rugalmasak-ha-elfogy-a-

turelem-szakerto-ad-tanacsot-4059230/ 

 

Vasárnap Reggel - 2020.06.20. (15. oldal) 

A krétai civilizáció felfedezői 

A több szakterület, köztük régészek hozzájárulásával született új eredményekről a kutatók 

a Journal of Volcanology and Geothermal Research tudományos folyóirat cikkében 

számoltak be a közelmúltban – erről a kutatócsoport vezetője, Karátson Dávid 

vulkanológus (ELTE) tájékoztatta az MTI-t. 

 

Békés Megyei Hírlap - 2020.06.20. (1,6. oldal) 

Napkitörést vizsgálnak  

Véglegesen felkerült a nemzetközi csillagászat tudományos térképére Gyula. Az ELTE 

Természettudományi Karának Csillagászati Tanszéke és az Erdélyi Róbert által vezetett, 

gyulai központú Magyar Napfizikai Alapítvány részvételével nemzetközi konzorcium 

https://szimpatika.hu/cikkek/9234/miert-gyanakvo-az-idegenekkel-a-kutya-
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alakult plazmaasztrofizikai kérdések kutatására. A program keretében fiatal kutatók 

érkeznek majd a városba.  

További megjelenés: 

 

- beol.hu - 2020.06.20. 

A csillagok közé emelik Gyulát 

https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-csillagok-koze-emelik-gyulat-

2809913/ 

- Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.06.26. (10,11. oldal) 

Távcső a víztornyon 

 

hirek.prim.hu - 2020.06.20. 

A magyar BOOKR Kids kelti életre az Oxford University Press könyveit 

Tavaly több mint ezer általános iskolás részvételével történt kutatásuk legfontosabb 

eredményként kiemelhető, hogy az olvasás és szövegértés különböző részterületein 

átlagosan 15-20%-kal eredményesebben teljesítettek a BOOKR könyvekkel dolgozó 

tanulók, mint a kontrollcsoportban mért papír alapú könyvet olvasók. A kutatást a 

Klebelsberg Központ, az ELTE és a Szegedi Egyetem támogatta. 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/06/20/a_magyar_bookr_kids_kelti_eletre_az_oxford_univer

sity_press_konyveit 

További megjelenés: 

 

- lokal.hu - 2020.06.19. 

A magyar BOOKR Kids kelti életre az Oxford University Press könyveit 

https://www.lokal.hu/2020-06-a-magyar-bookr-kids-kelti-eletre-az-oxford-

university-press-konyveit/ 

- mediapiac.com - 2020.06.19. 

A magyar BOOKR Kids kelti életre az Oxford University Press könyveit 

https://www.mediapiac.com/muvhaz/A-magyar-BOOKR-Kids-kelti-eletre-az-

Oxford-University-Press-konyveit/210463/ 

- ripost.hu - 2020.06.19. 

A magyar BOOKR Kids kelti életre az Oxford University Press könyveit 

https://ripost.hu/eletmodi/a-magyar-bookr-kids-kelti-eletre-az-oxford-university-

press-konyveit-2466940/ 

- bdpst24.hu - 2020.06.19. 

A magyar BOOKR Kids kelti életre az Oxford University Press könyveit  
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https://bdpst24.hu/2020/06/19/a-magyar-bookr-kids-kelti-eletre-az-oxford-

university-press-konyveit/ 

- csaladinet.hu - 2020.06.19. 

A magyar BOOKR Kids kelti életre az Oxford University Press könyveit 

https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/konyv-

_es_lemezajanlo/28922/a_magyar_bookr_kids_kelti_eletre_az_oxford_university_pr

ess_konyveit 

- kreativ.hu - 2020.06.19. 

A magyar BOOKR Kids kelti új életre Sherlock Holmes történeteit is 

http://kreativ.hu/cikk/a_magyar_bookr_kids_kelti_uj_eletre_sherlock_holmes_torte

neteit_is 

- mmonline.hu - 2020.06.22. 

Magyar startup kelti életre az Oxford University Press könyveit 

https://www.mmonline.hu/cikk/magyar-startup-kelti-eletre-az-oxford-university-

press-konyveit/ 

- startuponline.hu - 2020.06.22. 

Nagy múltú könyvkiadóval dolgozik együtt a magyar startup 

https://startuponline.hu/nagy-multu-konyvkiadoval-dolgozik-egyutt-a-magyar-

startup/ 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.06.23. 

A magyar BOOKR Kids kelti életre az Oxford University Press könyveit 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-magyar-bookr-kids-kelti-eletre-az-

oxford-university-press-konyveit/ 

- contextus.hu - 2020.06.23. 

Magyar startup, a Bookr Kids kelti életre a nívós brit kiadó könyveit 

https://contextus.hu/bookr-kids-konyvek-oxford-university-press-sherlock-

holmes-kalandjai/ 

 

infostart.hu - 2020.06.20. 

Magyarics Tamás: óvatosan kell kezelni Donald Trump volt tanácsadójának 

botránykönyvét 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára megjegyezte, miután egy botránykönyvről 

van szó, nem lehet teljesen kizárni az anyagi motivációt sem annak megjelentetése 

mögött, hiszen kétmillió dollárt kapott érte. Az pedig, hogy most nyilatkozik is róla, 

valamint „kiszivárognak” belőle részek, egyfajta promóciónak tekinthető. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/06/21/magyarics-tamas-ovatosan-kezelendo-donald-

trump-volt-tanacsadojanak-botranykonyve 

https://bdpst24.hu/2020/06/19/a-magyar-bookr-kids-kelti-eletre-az-oxford-university-press-konyveit/
https://bdpst24.hu/2020/06/19/a-magyar-bookr-kids-kelti-eletre-az-oxford-university-press-konyveit/
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/konyv-_es_lemezajanlo/28922/a_magyar_bookr_kids_kelti_eletre_az_oxford_university_press_konyveit
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/konyv-_es_lemezajanlo/28922/a_magyar_bookr_kids_kelti_eletre_az_oxford_university_press_konyveit
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/konyv-_es_lemezajanlo/28922/a_magyar_bookr_kids_kelti_eletre_az_oxford_university_press_konyveit
http://kreativ.hu/cikk/a_magyar_bookr_kids_kelti_uj_eletre_sherlock_holmes_torteneteit_is
http://kreativ.hu/cikk/a_magyar_bookr_kids_kelti_uj_eletre_sherlock_holmes_torteneteit_is
https://www.mmonline.hu/cikk/magyar-startup-kelti-eletre-az-oxford-university-press-konyveit/
https://www.mmonline.hu/cikk/magyar-startup-kelti-eletre-az-oxford-university-press-konyveit/
https://startuponline.hu/nagy-multu-konyvkiadoval-dolgozik-egyutt-a-magyar-startup/
https://startuponline.hu/nagy-multu-konyvkiadoval-dolgozik-egyutt-a-magyar-startup/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-magyar-bookr-kids-kelti-eletre-az-oxford-university-press-konyveit/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-magyar-bookr-kids-kelti-eletre-az-oxford-university-press-konyveit/
https://contextus.hu/bookr-kids-konyvek-oxford-university-press-sherlock-holmes-kalandjai/
https://contextus.hu/bookr-kids-konyvek-oxford-university-press-sherlock-holmes-kalandjai/
https://infostart.hu/kulfold/2020/06/21/magyarics-tamas-ovatosan-kezelendo-donald-trump-volt-tanacsadojanak-botranykonyve
https://infostart.hu/kulfold/2020/06/21/magyarics-tamas-ovatosan-kezelendo-donald-trump-volt-tanacsadojanak-botranykonyve


 

raketa.hu - 2020.06.20. 

Intelligens csapdák, költséghatékony protézis, a Sziget Fesztivál környezeti 

terhelésének csökkentése  

Mezőgazdasági kártevők elleni védekezést segítő intelligens csapdák, végtaghiányos 

gyermekeknek fejlesztett költséghatékony protézis, felelős hulladékgazdálkodást célzó 

sátor-újrahasznosítás a Sziget Fesztiválon, online közoktatást megvalósító országos 

egyetemista kezdeményezés. Idén ezeket a pályázatokat díjazta az ELTE Innovációs 

Központ. 

https://raketa.hu/intelligens-csapdak-koltseghatekony-protezis-a-sziget-fesztival-

kornyezeti-terhelesenek-csokkentese 

 

sport365.hu - 2020.06.20. 

Märcz Tamás is futócipőt húz 

Elstartolt az online 5vös 5km nemzetközi futóverseny. Elstartolt a 38., szerdáig tartó 5vös 

5km nemzetközi futóverseny, amelyet ezúttal online rendeznek meg, a tervek szerint 

számos aktív és korábbi sportoló, valamint sportvezető részvételével. A Magyar Egyetemi-

Főiskolai Sportszövetség (MEFS) szombati közleményében felidézte: az Eötvös Lorándról 

elnevezett különleges futóversenyt húsz éve Horváth Ákos fizikus, az ELTE TTK Atomfizikai 

Tanszék docensének kezdeményezésér rendezték meg először.  

https://sport365.hu/egyeni-sportok,egyeb,marcz-tamas-is-futocipot-huz,126270 

További megjelenés: 

 

- zetapress.hu - 2020.06.20. 

38. 5vös 5km bajnokokkal 

http://www.zetapress.hu/sport/111542 

- xlsport.hu - 2020.06.20. 

38. 5vös 5km – Märcz Tamás és Bíró Attila is a mezőnyben 

https://www.xlsport.hu/38-5vos-5km-marcz-tamas-es-biro-attila-is-a-

mezonyben/ 

- hirado.hu - 2020.06.20. 

Elstartolt az online 5vös 5km nemzetközi futóverseny 

https://hirado.hu/cikk/2020/06/20/elstartolt-az-online-5vos-5km-nemzetkozi-

futoverseny 

- nemzetisport.hu - 2020.06.20. 

Futás: elstartolt az online 5vös 5km nemzetközi verseny 

https://raketa.hu/intelligens-csapdak-koltseghatekony-protezis-a-sziget-fesztival-kornyezeti-terhelesenek-csokkentese
https://raketa.hu/intelligens-csapdak-koltseghatekony-protezis-a-sziget-fesztival-kornyezeti-terhelesenek-csokkentese
https://sport365.hu/egyeni-sportok,egyeb,marcz-tamas-is-futocipot-huz,126270
http://www.zetapress.hu/sport/111542
https://www.xlsport.hu/38-5vos-5km-marcz-tamas-es-biro-attila-is-a-mezonyben/
https://www.xlsport.hu/38-5vos-5km-marcz-tamas-es-biro-attila-is-a-mezonyben/
https://hirado.hu/cikk/2020/06/20/elstartolt-az-online-5vos-5km-nemzetkozi-futoverseny
https://hirado.hu/cikk/2020/06/20/elstartolt-az-online-5vos-5km-nemzetkozi-futoverseny


http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/futas-elstartolt-az-online-5vos-5km-

nemzetkozi-verseny-2768363 

- u-szeged.hu - 2020.06.22. 

Elrajtolt a 39. 5vös 5km futóverseny 

https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-junius/elrajtolt-39-5vos-5km 

 

Pesti Hírlap - 2020.06.19. (16. oldal) 

Magyarok a Marson!  

Ez az Ojos del Salado vulkán, Földünk legmagasabb tűzhányója, amely az Andok-

hegyvidékén, az Atacama-sivatag mellett emelkedik. Itt zajlott 2018 telén (a helyi nyár 

idején) a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK), az ELTE és a Földgömb az 

Expedíciós Kutatásért Alapítvány közös terepi kutatóprogramja. 

 

elteonline.hu - 2020.06.19. 

ELTE BTK – Ügyvivő elnöki választási vita 

Az ELTE BTK Ügyvivő elnöki választási vita 2020. június 13-án zajlott le, a járványügyi 

helyzetre való tekintettel online módon, a Zoom felületén keresztül, melyhez az 

érdeklődők szabadon csatlakozhattak. Ennek összefoglaló beszámolóját olvashatjátok. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/06/19/elte-btk-ugyvivo-elnoki-valasztasi-vita/ 

 

index.hu - 2020.06.19. 

Mitől modell a járványmodell? 

Simon L. Péter egyetemi tanár, az ELTE Matematikai Intézete igazgatója cikkében a 

modellek általános tulajdonságairól, illetve a járványok követésében játszott központi 

szerepükről ír. Mint írja, "a mostani kutatások tárgya éppen az, hogy ezek a modellek 

mennyire illeszkednek jól az adatokhoz, és a folyamat irányításában hogyan használhatók, 

milyen korlátozások bevezetését mutatják leghatékonyabbnak. 

https://index.hu/techtud/2020/06/19/mitol_modell_a_jarvanymodell/ 

 

kultura.hu - 2020.06.19. 

Vaskori luxuscikkek, ezeréves találmányok 

A Magyar Nemzeti Múzeum az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

kar Régészettudományi Intézetével közösen interdiszciplináris tájrégészeti kutatást 

végzett Süttő határában, továbbá a projektben kialakított vaskori túrákhoz kapcsolódó 

látogatói applikáció fejlesztését és a projektet népszerűsítő kisfilmek elkészítését 

koordinálta. 

https://kultura.hu/programok-a-regeszet-napjan/ 

http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/futas-elstartolt-az-online-5vos-5km-nemzetkozi-verseny-2768363
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/futas-elstartolt-az-online-5vos-5km-nemzetkozi-verseny-2768363
https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-junius/elrajtolt-39-5vos-5km
http://elteonline.hu/kozelet/2020/06/19/elte-btk-ugyvivo-elnoki-valasztasi-vita/
https://index.hu/techtud/2020/06/19/mitol_modell_a_jarvanymodell/
https://kultura.hu/programok-a-regeszet-napjan/


 

kultura.hu - 2020.06.19. 

437 pályamunka érkezett a PesText Fesztivál írópályázatára 

A szakmai zsűri tagja Nádasdy Ádám, nyelvész, költő, prózaíró, műfordító, esszéista, 

egyetemi tanár (ELTE), Terék Anna Csáth Géza-díjjal jutalmazott költőnő és Hász Róbert, 

a Tiszatáj folyóirat főszerkesztője. A közönségdíjra jelölt művekre július 13-ától lehet majd 

szavazni a PesText weboldalán, a PesText Facebook-oldalán pedig sok játékkal 

egybekötve mutatják be a beküldött műveket és az írókat. 

https://kultura.hu/437-palyamunka-erkezett-a-pestext-fesztival-iropalyazatara/ 

További megjelenés: 

 

- librarius.hu - 2020.06.22. 

Tarol a Reset! 

https://librarius.hu/2020/06/22/tarol-a-reset/ 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.06.19. 

A Virágos Magyarország versenyt idén is meghirdeti a Magyar Turisztikai 

Ügynökség  

Megszólaló: Orlóci László, az ELTE Füvészkert vezetője 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-19_09-00-

00&enddate=2020-06-19_11-10-00&ch=mr1 

 

M2 - Én vagyok itt! - 2020.06.19. 

Székesfehérvár a legboldogabb város Magyarországon, derül ki az ország 

boldogságtérképéből 

Megszólaló: Oláh Attila, az ELTE professzor emeritusa 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-06-19-i-adas/ 

 

Krónika - 2020.06.17. (8. oldal) 

Amerikai válság: a rasszizmus csak a felszín 

Az amerikai társadalom már nem olvasztótégely, hanem salátástál, ami azt jelenti, hogy a 

különböző etnikumok egymás mellett léteznek, megtartva a saját önazonosságukat, tehát 

nem olvadnak egyfajta amerikaivá – mondta nemrég a budapesti InfoRádió Aréna című 

műsorában az amerikai zavargások kapcsán Magyarics Tamás külpolitikai szakértő. Az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára arról is beszélt, hogy a spontán 

megmozdulásokra rácsatlakozott a politikai, az FBI pedig már azt keresi, kik pénzelik a 

szervezett tüntetőket. 

https://kultura.hu/437-palyamunka-erkezett-a-pestext-fesztival-iropalyazatara/
https://librarius.hu/2020/06/22/tarol-a-reset/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-19_09-00-00&enddate=2020-06-19_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-19_09-00-00&enddate=2020-06-19_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-06-19-i-adas/


 

Innotéka - 2020.06.23. (14. oldal) 

Érzelmes robot  

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

valamint az MTA–ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport kutatói arra kerestek 

választ, hogyan hozhatunk létre robotok számára olyan mesterséges hangokat, melyekkel 

– az állatokhoz hasonlóan – ők is kifejezhetnek szavak nélkül érzelmeket. 

 

Innotéka - 2020.06.23. (9, 10, 11, 12, 13. oldal) 

Feltárulnak a Naprendszer titkai 

A Solar Orbiter űrszonda az ESA legújabb tudományos küldetése, 2020 februárjában 

indították el, és a Nap jelenségeit fogja heliocentrikus pályáról megfigyelni, ebben a SPICE 

Team tagjaként az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik kutatója vesz részt. Emellett 

ott vagyunk az ExoMars misszióban, az orosz Roszkozmosz és az ESA közös programjában 

is. 

 

greenfo.hu - 2020.06.23. 

Zöldfolyosóval kötné össze Józsefváros parkjait a Füvészkert 

A Füvészkert – az ELTE Természettudományi Karának botanikus kertje – nem csak a 

természetvédelemért, edukációért és tudományos kutatásért tesz rengeteget, de olyan 

zöld foltot, békés szigetet is képvisel a betondzsungelben, amire érdemes vigyáznunk. 

Ezzel a szomszédos SOTE és az ELTE vezetése is egyetért, de nem volt ez mindig így. A 

kissé hányatott sorsú, az 1771-es alapítása óta sokszor költöztetett kert csak az utóbbi 16 

évben élvez védett szerepet a kerületben. 

https://greenfo.hu/hir/zoldfolyosoval-kotne-ossze-jozsefvaros-parkjait-a-fuveszkert/ 

 

pharmaonline.hu - 2020.06.23. 

Antimikrobiális rezisztenciagének a tejben 

Egyre növekszik azoknak a baktériumtörzseknek a száma, amelyek egyre több, sőt akár 

szinte minden ismert antibiotikummal szemben ellenállóak. A gyógyszerekkel szembeni 

rezisztencia kialakulásáért elsősorban a humán gyógyászatban „túlhasznált” 

antibiotikumokat teszik felelőssé. Az Állatorvostudományi Egyetem és az ELTE TTK kutatói 

hazai piacon vásárolt nyerstej-mintákban vizsgálták antimikrobiális rezisztenciagének 

jelenlétét. Eredményeiket a Scientific Reports folyóirat közölte. 

http://pharmaonline.hu/cikk/antimikrobialis_rezisztenciagenek_a_tejben 

További megjelenés: 

 

https://greenfo.hu/hir/zoldfolyosoval-kotne-ossze-jozsefvaros-parkjait-a-fuveszkert/
http://pharmaonline.hu/cikk/antimikrobialis_rezisztenciagenek_a_tejben


- tudomanyplaza.hu - 2020.06.20.  

Antimikrobiális rezisztenciagének a tejben 

https://tudomanyplaza.hu/antimikrobialis-rezisztenciagenek-a-tejben/ 

 

elteonline.hu - 2020.06.22. 

A segítségnyújtást jutalmazták 

Hallgatói ösztöndíjpályázatot írt ki májusban az ELTE HÖK – a támogatásra azok a 

hallgatók pályázhattak, akik a koronavírus-járvány miatt beállt rendkívüli helyzet során a 

hirtelen támadt nehézségek leküzdésében segítettek embertársaiknak. Cikkünkben a 

nyertes pályázatok anyagából szemezgettünk. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200622_tavalyi_felvettek_szama 

 

hungarytoday.hu - 2020.06.22. 

How Protected is Hungary Against a Possible Second Wave of Covid-19? 

Currently, available evidence suggests that immunity indeed develops but it might only 

be temporary, lasting not much longer than a year. Of course, it is not just Hungary where 

the rate of infection doesn’t show any chance for social immunity. As pointed out by Péter 

Simon, Director of the Institute of Mathematics at ELTE TTK, the protection required for 

herd immunity has not been achieved on the basis of any country’s epidemiological model 

so far. 

https://hungarytoday.hu/coronavirus-hungary-second-wave-protection/ 

 

Népszava - 2020.06.22. (3. oldal) 

„Elveszítették Alkotmánybíróság jellegüket” 

Fleck Zoltán, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának oktatója szerint viszont ez nem 

költségvetési ügy, hanem a rendeleti kormányzás kérdése, a parlament hatáskörének 

megkerülése. – Ha ebből a szempontból vizsgálta volna érdemben az ügyet a testület, 

aligha juthatott volna más következtetésre, mint hogy itt az önkormányzati jogok 

szükségtelen és aránytalan korlátozása történt, és meg kellett volna semmisítenie a 

gépjárműadó elvonásáról szóló kormánydöntést – mondta. 

További megjelenés: 

 

- magyarhang.org - 2020.06.22. 

Kritizálja az Alkotmánybíróság gépjárműadós döntését az ELTE oktatója 

https://magyarhang.org/belfold/2020/06/22/kritizalja-az-alkotmanybirosag-

gepjarmuados-donteset-az-elte-oktatoja/ 

 

https://tudomanyplaza.hu/antimikrobialis-rezisztenciagenek-a-tejben/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200622_tavalyi_felvettek_szama
https://hungarytoday.hu/coronavirus-hungary-second-wave-protection/
https://magyarhang.org/belfold/2020/06/22/kritizalja-az-alkotmanybirosag-gepjarmuados-donteset-az-elte-oktatoja/
https://magyarhang.org/belfold/2020/06/22/kritizalja-az-alkotmanybirosag-gepjarmuados-donteset-az-elte-oktatoja/


- nepszava.hu - 2020.06.22.  

„Az Alkotmánybíróság elveszítette Alkotmánybíróság jellegét” 

https://nepszava.hu/3082356_az-alkotmanybirosag-elveszitette-

alkotmanybirosag-jelleget 

- Magyar Hang - 2020.06.26. (3. oldal) 

Le kell számolni... 

 

vasarnap.hu - 2020.06.22.  

Az ördögűzés régen és ma – megszólal a kutató 

„Kutatóként úgy látom, hogy nincs egyetértés, valódi konszenzus a katolikus egyház 

gonosz-fogalma körül” – mondta a Vasárnap.hu-nak Bárth Dániel, az ELTE BTK Folklór 

Tanszékének vezetője, akivel arra kerestük a választ, hogy milyen történeti előzményei 

vannak a katolikus egyház ördögűzésének, valamint hogy az elmúlt évszázadok során 

miben változott meg az exorcizmus gyakorlata. 

https://vasarnap.hu/2020/06/22/az-ordoguzes-regen-es-ma/ 

 

24.hu - 2020.06.22. 

Betyár napfoltokat vizsgálnak az ELTE kutatói 

Nemcsak a műholdak miatt fontos a Nap tevékenységének megfigyelése, életek is 

múlhatnak rajta, ha elindulunk hosszabb emberes űrutazásokra. Az ELTE kutatói most 

nemzetközi támogatással vizsgálhatják a témát, köztük az általuk felfedezett betyár 

napfoltokat is. 

https://24.hu/tudomany/2020/06/22/uridojaras-ureghajlat-elte-csillagaszat-swatnet-

nap-korona-plazma-betyar-aktiv-terulet/ 

 

InfoRádió - Aréna - 2020.06.22.  

Háromszintű választásokat tartottak vasárnap Szerbiában 

Megszólaló: Juhász József, az ELTE BTK egyetemi tanára 

https://infostart.hu/arena/2020/06/22/juhasz-jozsef-balkan-szakerto-az-eotvos-lorand-

tudomanyegyetem-tanszekvezeto-tanara 

tv2 - Mokka - 2020.06.22. 

Kutatások szerint a kutyák ugyanúgy képesek feldolgozni a televízióban látottakat, 

mint az emberek 

Megszólaló:  Pongrácz Péter egyetemi docens, ELTE Etológia Tanszék 

 

 

 

https://nepszava.hu/3082356_az-alkotmanybirosag-elveszitette-alkotmanybirosag-jelleget
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Vas Népe - 2020.06.23. (1,9. oldal) 

Karrier 

Szenvedélyes csillagász, kutatóprofesszor, aki 2013-ban érkezett Szombathelyre: 

kollégáival évek óta azon dolgozik, hogy felkerüljön az obszervatórium a csillagászat 

világtérképére. Távcsövek társaságában ültünk le munkahelyén az ELTE Gothard 

Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont igazgatójával, az MTA 

doktorával a nyári napforduló előtt egy nappal.  

 

168 óra - 2020.06.24. (10,11. oldal) 

A közös gyász üzenete 

Akaratlanul is valami fontosat üzentek egymásnak azok a különböző korú, különböző 

pártállású és a vízilabda iránt sem egyformán érdeklődő emberek, akik az elmúlt 

napokban mécsest, virágot vittek a margit-szigeti sportuszoda elé, hogy elbúcsúzzanak a 

fiatalon elhunyt Benedek Tibortól. Miért lett ezrek és ezrek számára zarándokhely a Hajós 

Alfréd uszoda? Miért vetett most a nemzeti nagyságok esetében is különlegesen magas 

hullámokat a gyász? Erről is beszélgettünk Síklaki István szociálpszichológussal, az ELTE 

tanszékvezető tanárával. 

 

minuszos.hu - 2020.06.24. 

Milliárdos összeg kompetenciaközpontra 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Alapból bő egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a “Kompetencia 

központok létrehozása –Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című felhívásra benyújtott 

pályázatával. 

http://www.minuszos.hu/milliardos-osszeg-kompetenciakozpontra/ 

További megjelenés: 

 

- profitline.hu - 2020.06.24. 

1,2 milliárdos fejlesztés indulhat az ELTE-n 

http://profitline.hu/12-milliardos-fejlesztes-indulhat-az-ELTE-n-409368 

 

blikk.hu - 2020.06.23. 

Online tartja éves futóversenyét az ELTE 

Az ELTE TTK 38. futóversenyét igencsak átszervezte a koronavírus. Az ELTE TTK minden 

évben futóversenyt rendez, ami most sem maradt el, igaz, rendhagyó módon szervezték 

a 38. futóversenyüket. (A legfrissebb hírek itt) Az idei 5 kilométeres távot akárki lefuthatja 

http://www.minuszos.hu/milliardos-osszeg-kompetenciakozpontra/
http://profitline.hu/12-milliardos-fejlesztes-indulhat-az-ELTE-n-409368


akár egyénileg is, sőt több nap alatt teljesíthető a táv. Az online futás június 19-én 

kezdődött öt órakor, a határidő pedig június 24. 22:10. 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elte-futoverseny-online-teljesites-

koronavirus/6djvkbt 

További megjelenés: 

 

- index.hu - 2020.06.23. 

Online futóversenyt szervez az ELTE 

https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/06/23/online_futoverseny_5vos_5km/ 

 

infostart.hu - 2020.06.23. 

Megnyílhat az út Koszovó Szerbia általi elismerése előtt 

Aleksandar Vucic államfő, a Szerb Haladó Párt elnöke egy szélsőséges politikusból lett a 

szerb politikai élet meghatározó szereplője, akit ma már a nyugati nagyhatalmak is 

elfogadnak - vélekedett a szerb választások után előállt helyzetet elemezve az InfoRádió 

Aréna című műsorában Juhász József Balkán-szakértő, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem tanszékvezető tanára. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/06/23/megnyilhat-az-ut-koszovo-szerbia-altali-

elismerese-elott 

 

infovilag.hu - 2020.06.23. 

ELTE: 1200 millió forintos fejlesztés 

Vissza nem térítendő támogatást nyert az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból ipari-akadémiai kompetencia-központ 

kialakítására. Az NKFI Alap által nyújtott támogatás teljes összege: 1 825 702 983 Ft, 

amiből az ELTE-re jutó támogatás 1 245 115 787 forint. 

https://infovilag.hu/elte-1200-millio-forintos-fejlesztes/ 

További megjelenés: 

 

- vg.hu - 2020.06.23. 

Állami támogatással indíthat informatikai fejlesztéseket az ELTE 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/allami-tamogatassal-indithat-informatikai-

fejleszteseket-az-elte-2340710/ 
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noizz.hu - 2020.06.23. 

Több százzal csökkenti az ELTE a kollégiumi férőhelyeinek számát a következő 

félévtől 

Több budapesti kollégiumát is bezárhatja az ELTE az őszi félévben, így csökkenni fog a 

kiadható férőhelyek száma – írja a 444.hu 

További megjelenés: 

 

- napi.hu - 2020.06.23. 

Csökkenti kollégiumi helyei számát az ELTE a járvány miatt 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/csokkenti_kollegiumi_helyei_szamat_az_el

te_a_jarvany_miatt.708603.html 

- 444.hu - 2020.06.23. 

Több százzal csökkenti a kollégiumi férőhelyek számát az ELTE 

https://444.hu/2020/06/23/tobb-szazzal-csokkenti-a-kollegiumi-ferohelyek-

szamat-az-elte 

- 24.hu - 2020.06.23. 

Több százzal csökken a kollégiumi férőhelyek száma az ELTE-n 

https://24.hu/belfold/2020/06/23/elte-kollegium-ferohelyek-kerekes-utcai-

kollegium/ 

- blikk.hu - 2020.06.23. 

Csökkentette az ELTE kollégiumi férőhelyeinek számát a járvány miatt 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elte-kollegium-ferohely-csokkenes-

koronavirus/vd3snj6 

- alfahir.hu - 2020.06.23. 

Több száz kollégiumi férőhelyet szüntet meg az ELTE 

https://alfahir.hu/2020/06/23/elte_felsooktatas_kollegiumi_ferohelyek_kollegium_l

akhatas 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.06.23. 

Több száz kollégiumi férőhelyet szüntet meg az ELTE 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tobb-szaz-kollegiumi-ferohelyet-szuntet-

meg-az-elte/ 

- magyarnarancs.hu - 2020.06.23. 

Több száz kollégiumi ágyat szüntet meg az ELTE 

https://magyarnarancs.hu/lokal/tobb-szaz-kollegiumi-agyat-szuntet-meg-az-

elte-130910 

- nepszava.hu - 2020.06.23. 

Bezárja több száz férőhelyes kollégiumát az ELTE a Kerekes utcában 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/csokkenti_kollegiumi_helyei_szamat_az_elte_a_jarvany_miatt.708603.html
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https://nepszava.hu/3082566_bezarja-tobb-szaz-ferohelyes-kollegiumat-az-elte-

a-kerekes-utcaban 

- index.hu - 2020.06.23. 

Kétágyassá alakítják az ELTE kollégiumi szobáit, és több százzal csökken a 

férőhelyek száma 

https://index.hu/belfold/2020/06/23/elte_kollegiumi_ferohely_csokkentes/ 

- hvg.hu - 2020.06.23. 

Bezárja 400 fős kollégiumát az ELTE 

https://hvg.hu/itthon/20200623_Jelentosen_csokken_az_ELTE_a_kollegiumi_ferohe

lyeinek_szama_osszel 

- nyugat.hu - 2020.06.23. 

Jóval kevesebb férőhellyel nyitnak újra szeptemberben az ELTE kollégiumai 

Szombathelyen, mérgesek és tanácstalanok a hallgatók 

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

ombathely 

- Világgazdaság - 2020.06.24. (3. oldal) 

Kollégiumot zár be az ELTE 

- propeller.hu - 2020.06.23. 

Az őszi járványveszély miatt fővárosi kollégiumokat zárnak be 

https://propeller.hu/itthon/3547904-oszi-jarvanyveszely-miatt-fovarosi-

kollegiumokat-zarnak-be 

- eduline.hu - 2020.06.23. 

Egy 400 fős kollégiumát zárja be az ELTE ősztől 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200623_ELTE_kollegiumok 

- rtl.hu - 2020.06.23. 

Több százzal is csökkenhet a férőhelyek száma az ELTE kollégiumaiban 

https://rtl.hu/rtlklub/hirek/tobb-szazzal-is-csokkenhet-a-ferohelyek-szama-az-

elte-kollegiumaiban 

- 11.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.06.23. 

Bezárja az ELTE az egyik kollégiumát, a többiben meg csupa kétágyas szobát 

alakít ki 

https://11.kerulet.ittlakunk.hu/suli-ovi/200623/bezarja-az-elte-az-egyik-

kollegiumat-tobbiben-meg-csupa-ketagyas-szobat-alakit-ki 

- vg.hu - 2020.06.24. 

Kollégiumot zár be az ELTE 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/kollegiumot-zar-be-az-elte-2-2342609/ 
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- Rádió1 - Hírek 7:00 - 2020.06.24.  

Több száz kollégiumi férőhelyet szüntet meg az ELTE 

 

24.hu - 2020.06.23.  

Rejtélyes égitest ütközött egy fekete lyukkal 

Az Eötvös Gravity Research Group (EGRG) a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen működik, 2007 óta az LSC tagja, a csoport vezetője Dr. Frei Zsolt. 

Szintén a LIGO együttműködés tagja a Szegedi Tudományegyetem gravitációs hullámok 

kutatásával foglalkozó, Dr. Gergely Árpád László vezette kutatócsoportja, mely 2009-től 

az ELTE csoport külső tagjaként, 2014-től pedig önállóan vesz részt a kutatásokban. 

https://24.hu/tudomany/2020/06/23/virgo-ligo-obszervatorium-rejtelyes-egitest-fekete-

lyuk/ 

További megjelenés: 

 

- origo.hu - 2020.06.23.  

Valami ütközött egy fekete lyukkal és jeleket küldött a Földre 

https://www.origo.hu/tudomany/20200623-egy-eddig-sosem-latott-objektum-

utkozott-egy-fekete-lyukkal-a-kutatok-sem-tudjak-mi-lehet.html 

- index.hu - 2020.06.23. 

Rejtélyes égitestet fedeztek fel a gravitációs hullámok segítségével 

https://index.hu/techtud/2020/06/23/gravitacios_hullamok_ligo_virgo_felfedezes_

eszleles_tomegres_fekete_lyuk_neutroncsillag/ 

- qubit.hu - 2020.06.23.  

Rejtélyes objektumot találtak a gravitációs hullámok segítségével 

https://qubit.hu/2020/06/23/rejtelyes-objektumot-talaltak-a-gravitacios-

hullamok-segitsegevel 

- Magyar Nemzet - 2020.06.25. (16. oldal) 

Rejtélyes égitest ütközött fekete lyukkal 

- raketa.hu - 2020.06.24.  

A Virgo és a LIGO egy fekete lyukkal összeütköző rejtélyes égitestet észlelt 

https://raketa.hu/a-virgo-es-a-ligo-egy-fekete-lyukkal-osszeutkozo-rejtelyes-

egitestet-eszlelt 

- ma.hu - 2020.06.24.  

A LIGO-VIRGO detektorok rejtélyes objektumot találtak 

http://www.ma.hu/tudomany/347221/A_LIGOVIRGO_detektorok_rejtelyes_objekt

umot_talaltak?place=srss 
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- fecsego.eu - 2020.06.24.  

Valami ütközött egy fekete lyukkal és jeleket küldött a Földre 

http://www.fecsego.eu/2020/06/24/valami-utkozott-egy-fekete-lyukkal-es-

jeleket-kuldott-a-foldre/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.06.25.  

Rejtélyes égitest ütközött fekete lyukkal 

https://magyarnemzet.hu/tudomany/rejtelyes-egitest-utkozott-fekete-lyukkal-

8291799/ 

 

Kossuth Rádió - Jó napot, Magyarország! - 2020.06.23. 

Mit lehet tudni a dohányzásról és hatásairól? 

Megszólaló: Urbán Róbert tanszékvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai 

és Pszichológiai Kar Személyiség és Egészségpszichológia Tanszék 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-23_16-00-

00&enddate=2020-06-23_17-40-00&ch=mr1 

 

Magyar Narancs - 2020.06.25. (15,16. oldal) 

Láthatatlan emberek 

Arra, hogy nagyobb a baj, mint amit a hivatalos számok mutatnak, abból is következtetni 

lehet, hogy csak a fővárosi gyermekvédelmi szakellátásban 60 százalékos a fluktuáció – 

tudtuk meg Rácz Andreától, az ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék vezetőjétől. „A fiatalok 

már a tanulmányaik elején tisztában vannak azzal, hogy e szakmának alacsony a 

társadalmi és anyagi megbecsültsége. Belépéskor sem a jó fizetés motiválja őket, ez 

kiderül a felméréseinkből” – állítja Rácz. A tanszékvezető tapasztalatai szerint a lelkesedés 

a diploma megszerzését követő néhány év után alábbhagy, amit sokszor pályaelhagyás 

követ. 

További megjelenés: 

 

- magyarnarancs.hu - 2020.06.25. 

Miért láthatatlanok a szociális szféra dolgozói a kormány számára? 

https://magyarnarancs.hu/belpol/miert-lathatatlanok-a-szocialis-szfera-dolgozoi-

a-kormany-szamara-131010 

 

Magyar Narancs - 2020.06.25. (26,27. oldal) 

A múzeumok és az online tér 

A karantén idején a múzeumok arra kényszerültek, hogy a gyűjteményüket, kiállításaikat 

online módon tegyék elérhetővé, és új formákat találjanak ki a közönségük 

http://www.fecsego.eu/2020/06/24/valami-utkozott-egy-fekete-lyukkal-es-jeleket-kuldott-a-foldre/
http://www.fecsego.eu/2020/06/24/valami-utkozott-egy-fekete-lyukkal-es-jeleket-kuldott-a-foldre/
https://magyarnemzet.hu/tudomany/rejtelyes-egitest-utkozott-fekete-lyukkal-8291799/
https://magyarnemzet.hu/tudomany/rejtelyes-egitest-utkozott-fekete-lyukkal-8291799/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-23_16-00-00&enddate=2020-06-23_17-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-06-23_16-00-00&enddate=2020-06-23_17-40-00&ch=mr1
https://magyarnarancs.hu/belpol/miert-lathatatlanok-a-szocialis-szfera-dolgozoi-a-kormany-szamara-131010
https://magyarnarancs.hu/belpol/miert-lathatatlanok-a-szocialis-szfera-dolgozoi-a-kormany-szamara-131010


megszólítására. (…) Az online órák mellett a művészeti egyetemeknek külön nehézséget 

jelentett ez a váratlan helyzet nemcsak az oktatás, de az éves kipakolás, diplomakiállítás 

tekintetében is. Az ELTE BDPK vizuális művészeti tanszékének hallgatói például virtuális 

diplomakiállítással zárták tanulmányaikat, online megnyitóval. 

 

minap.hu - 2020.06.24. 

A női traumák és szerhasználat összefüggéseiről szóló könyv jelent meg 

A kötet szerzője, Kaló Zsuzsa pszichológus mintegy tíz éve kutatja a témát. Az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem (ELTE) adjunktusa elmondta: „nemcsak magyar, hanem 

nemzetközi sajátosság is, hogy a női szerhasználat mint téma háttérbe szorult, vagy nem 

volt róla korábban szakmai diskurzus”. Mivel a szerhasználat statisztikailag több férfit 

érint, és a női szerhasználat stigmatizált, az addiktológiai ellátórendszer hosszú 

évtizedeken keresztül a férfiakra fókuszált.  

https://minap.hu/cikk/noi-traumak-es-szerhasznalat-osszefuggeseirol-szolo-konyv-

jelent-meg 

További megjelenés: 

 

- szimpatika.hu - 2020.06.24. 

A nők és a droghasználat összefüggéseit kutatták 

https://szimpatika.hu/cikkek/9252/a-nok-es-a-droghasznalat-osszefuggeseit-

kutattak 

- medicalonline.hu - 2020.06.24. 

Könyv a női traumák és szerhasználat összefüggéseiről 

http://medicalonline.hu/cikk/konyv_a_noi_traumak_es_szerhasznalat_osszefugges

eirol 

 

privatbankar.hu - 2020.06.24. 

Kiváltságosok kerülnek be a középiskolákba? 

Digitális megmérettetésekkel teli tanév után, de túl vagyunk az idei középiskolai 

felvételiken is. Hat- és nyolcosztályos felvételizőkkel készült szociológiai kutatás 

legfontosabb tapasztalatain keresztül bemutatjuk, milyen sokat kell rá tanulni. Hogy nem 

adják ingyen a felkészülést, és rengeteg múlik a családon. Ilyen iskolákba jár a 

középiskolások tizede – de nincs mindenkinek egyformán esélye bekerülni. 

Vendégszerzőnk, Berényi Eszter PhD, az ELTE TÁTK tudományos munkatársának írása. 

https://privatbankar.hu/cikkek/makro/kivaltsagosok-kerulnek-be-a-kozepiskolakba-

.html 
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tudomanyplaza.hu - 2020.06.24. 

A madárrajok repülésének titka 

Az ELTE TTK fizikusai rájöttek, miként képesek a madárrajok felülkerekedni az 

együttmozgás elvi nehézségein. A természettől ellesett megoldással most minden 

eddiginél több drón gyors reakcióidejű, mégis harmonikus együttmozgását tudják 

koordinálni. Mindennapos látvány a madárrajok könnyed és harmonikus mozgása, de 

rendkívül összetett folyamatok állnak a háttérben. 

https://tudomanyplaza.hu/a-madarrajok-repulesenek-titka/ 

 

M2 - Én vagyok itt! - 2020.06.24. 

Hogyan lehet egy kutyát oktatni? 

Megszólaló: Miklósi Ádám tanszékvezető, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar Etológiai Tanszék  

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-06-24-i-adas/ 

 

tudomanyplaza.hu - 2020.06.22. 

A Baradla-barlang baktériumai segítik a klímakutatást 

Az ELTE TTK részvételével zajló kutatások kiderítették, hogy a Baradla-barlang 

cseppkövein élő baktériumok különleges karbonátot állítanak elő. Ezek több hónapon át 

megőrzik szerkezetét. A feltehetően zsírsavakból felépülő karbonát kialakulásának 

megismerése fontos szerepet játszik a barlangi képződményeken alapuló kor és 

paleoklíma meghatározásában. Környezetünk egyik leggyakrabban és legváltozatosabb 

formában előforduló ásványai a karbonátok. 

https://tudomanyplaza.hu/a-baradla-barlang-bakteriumai-segitik-a-klimakutatast/ 

További megjelenés: 

 

- Szabad Föld - 2020.06.26. (39. oldal) 

Megmutatják a múltat 

 

tudomanyplaza.hu - 2020.06.21. 

Home office és az irodai környezet változása 

A következő hónapokban a megélt veszteségek kompenzálása, az előnyök számbavétele, 

továbbvitele, beépítése lehet a fő cél. Az irodai környezet változásait, a home office 

lehetőségét elemezte Frankó Luca, az ELTE PPK kutatója doktori kutatásában. A kutatás 

egy multinacionális cég irodai dizájnváltását elemezte környezetpszichológiai 

szempontok alapján.  

https://tudomanyplaza.hu/home-office-es-az-irodai-kornyezet-valtozasa/ 

https://tudomanyplaza.hu/a-madarrajok-repulesenek-titka/
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-06-24-i-adas/
https://tudomanyplaza.hu/a-baradla-barlang-bakteriumai-segitik-a-klimakutatast/
https://tudomanyplaza.hu/home-office-es-az-irodai-kornyezet-valtozasa/


 

Ripost - 2020.06.26. (15. oldal) 

Szamóca Kiskertész Tanoda – Füvészkert 

Az ELTE Füvészkertért Alapítvánnyal együttműködve 2014-ben már rendszeres 

programokat hirdetnek a budapesti Füvészkertben, 3–10 éves korú gyerekeknek szombati 

klubfoglalkozások keretében, illetve óvodai, iskolai műhelyfoglalkozásokat. Céljuk: játékos 

kertészkedéssel megváltoztatni a gyermekek – és általuk szüleik – életszemléletét, egy 

zöldebb, környezettudatosabb életforma kialakítása érdekében, amelyben értéket jelent 

a saját kertben, saját munkával megtermelt biozöldség és az alkotás öröme fűből-fából-

virágból és újrahasznosított anyagokból. 

 

Élet és Tudomány - 2020.06.26. (803, 804, 805. oldal) 

A legkorábbi mezoamerikai kukorica 

Saját kutatásaiban azt szeretné tisztázni, hogy a gyártósorok fix berendezéseivel szemben 

az emberek között dolgozó, mesterséges intelligencián alapuló robotok hogyan képesek 

majd eligazodni a sok bizonytalan tényező között. A szakkifejezések és a közérthetőség 

kapcsolatának érdekes példáját mutatta be Bajcsy Áron (ELTE), aki az akrifil kótérhálóktól 

eljutott a műanyagok újrahasznosításáig. 

 

Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.06.26. (12. oldal) 

Ha megnyomnád az On gombot 

A fiatalabb menedzserek 48 százaléka vezető pozícióban van, így befolyással bírnak az 

alkalmazási körülményekre. Gyökér Irén, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetének 

docense szerint a millenniumiak között elfogadott, hogy négy, négy és fél évet töltenek 

egy munkahelyen, így a hűségük sokkal gyengébb, mint szüleiké és nagyszüleiké, 

megtartani őket pedig a nagyobb szabadsággal lehet. 

 

Műszaki Magazin - 2020.06.26. (42. oldal) 

Hazai nagyvállalatok az oktatás fejlesztéséért 

A színvonalas oktatói és kutató munka támogatása érdekében az EJMSZ-ben a 

gyógyszeripari szektort képviselő vállalat, a Richter Gedeon Nyrt. pedig a Debreceni 

Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara számára 38 millió, míg az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 6 millió forint értékben a 

biotechnológiai kutatási és fejlesztési munkát szolgáló eszközöket adományozott. 

 

 

 



Fejér Megyei Hírlap - 2020.06.26. (1,5. oldal) 

Személyesen is voltak államvizsgák  

Berta Dóra szintén székesfehérvári lakos, ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- 

és Óvóképző karán tanult, csecsemő- és kisgyermeknevelőnek. Az államvizsgája előtt egy 

héttel online megbeszélést tartottak, ahol megegyeztek, nem akarnak a vizsgázónak 

kellemetlenséget okozni, ezért nem kérték, hogy mutassák be környezetüket, csak ha 

gyanúba keveredik valaki. 

 

magyarhang.org - 2020.06.25. 

Ez a rendszer kiszárítja az országot 

Egy tavalyi felmérés a világ 138 országát rangsorolta a várható aszályok kockázata szerint, 

hazánk a vizsgált országok közül a 16. helyen áll, holtversenyben Pakisztánnal és 

Tunéziával – mondja a Magyar Hangnak Kajner Péter, az ELTE Társadalomtudományi 

Karának oktatója, és a WWF Magyarország Élő Folyók program szakértője. – Mindeközben 

Magyarország vízmérlege negatív: az országból több víz folyik ki, mint amennyit folyóink 

a határokon túlról ideszállítanak. 

https://magyarhang.org/belfold/2020/06/25/ez-a-rendszer-kiszaritja-az-orszagot/ 

 

mta.hu - 2020.06.25. 

Bepillantás egy uralkodócsalád mindennapjaiba – új forráskiadvány Bolyai-

ösztöndíjas kutatótól 

Vér Eszter Virág történész, 2007-től az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék 

oktatója 2018-tól részesül Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban „Rudolf trónörökös 

Magyarországon” című kutatási programjával. Kutatási területe a 19–20. századi 

kultusztörténet (különös tekintettel Erzsébet királyné magyarországi kultuszára), továbbá 

a 19. század második felének művelődés- és életmódtörténete. 

https://mta.hu/tudomany_hirei/bepillantas-egy-uralkodocsalad-mindennapjaiba-uj-

forraskiadvany-110676 

 

nlc.hu - 2020.06.25. 

Hobbiból születtek az asztrofizikus rókák, akikből a legmenőbb magyar animáció 

lehet 

 „Az elején nagyon belelovaltam magam, így túl bonyolult és összetett lett volna a könyv 

szövege” – mondta a szerző. „Sok segítséget kaptam, hogy végül minden pontosan 

szerepeljen a könyvben, többek között Raffai Pétertől , az ELTE atomfizikai tanszékének 

asztrofizikusától.  

https://magyarhang.org/belfold/2020/06/25/ez-a-rendszer-kiszaritja-az-orszagot/
https://mta.hu/tudomany_hirei/bepillantas-egy-uralkodocsalad-mindennapjaiba-uj-forraskiadvany-110676
https://mta.hu/tudomany_hirei/bepillantas-egy-uralkodocsalad-mindennapjaiba-uj-forraskiadvany-110676


https://nlc.hu/szabadido/20200625/farkas-robert-eszes-roka-mesei-asztrofizika-

csillagaszat-mesekonyv/ 

 

qubit.hu - 2020.06.25. 

Valóban erkölcstelen a bennfentes kereskedelem? 

A fentiekből nem következik egyből az, hogy a bennfentes kereskedelmet legalizálni 

kellene (egyéb érvek felhozhatók a magatartás ellen és a legalizálás ellen is), viszont úgy 

tűnik, hogy további reflexióra szorul azon intuíciónk forrása, miszerint a bennfentes 

kereskedelem minden előfordulása szükségképpen immorális cselekedet. A szerző az 

ELTE BTK Filozófiai Intézetének doktorandusza, az Eötvös Collegium tagja. 

https://qubit.hu/2020/06/25/valoban-erkolcstelen-a-bennfentes-kereskedelem 

 

raketa.hu - 2020.06.25. 

"Még nem lehet tudni, hogy hány hallgató van, aki technikai vagy egyéb problémák 

miatt lemorzsolódhat az oktatásból" 

Juhász Gábor habilitált egyetemi docens, az ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete 

oktatója, a Szociálpolitika Tanszék vezetője videóinterjúban beszél a távolléti oktatásról, 

és a járványügyi korlátozások társadalmi hatásait vizsgáló új kutatásokról. 

https://raketa.hu/meg-nem-lehet-tudni-hogy-hany-hallgato-van-aki-technikai-vagy-

egyeb-problemak-miatt-lemorzsolodhat-az-oktatasbol 

 

rakgyogyitas.hu - 2020.06.01. 

Onkológiai betegségek és a koronavírus hasonlóságát is vizsgálják 

A konzorciumot négy országos intézet: a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), az 

Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ), a Dél-pesti Centrumkórház és Országos 

Hematológiai és Infektológiai Intézet (DPC), valamint az Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezéstudományi Intézet alkotja (OGYÉI), bevonva három egyetem különböző 

kutatócsoportját, így a Pécsi Tudományegyetem, az Állatorvostudományi Egyetem 

bioinformatikai kutatócsoportjait, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem komplex 

rendszerek fizikája tanszékét. 

https://rakgyogyitas.hu/onkologiai-betegsegek-es-a-koronavirus-hasonlosagat-is-

vizsgaljak/ 
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