
 

 

 

 

pharmaonline.hu - 2020.07.06. 

Új szintézisek, új gyógyszerek 

A CELSA 2020-as kutatási pályázatán az ELTE-ről Novák Zoltán projektje nyert támogatást. 

A kutatás célja szerves kémiai szintézisek kifejlesztése szén-dioxid átalakítására 

gyógyszermolekulák előállításához. 

http://pharmaonline.hu/cikk/uj_szintezisek__uj_gyogyszerek 

 

National Geographic - 2020.07.05. (5. oldal) 

Vashiányos stratégia  

Az ELTE TTK Solti Ádám által vezetett kutatócsoportja kimutatta: vashiányos állapotban a 

zöld növény – ellentétben az eddig gondoltakkal – háttérbe szorítja a fotoszintézist, 

olyannyira, hogy gátolja zöld színtesteiben a vasfelvételt, és ami kevés vashoz egyáltalán 

még hozzájut, azt fiatal, még fejlődő hajtásai felé irányítja. 

 

National Geographic - 2020.07.05. (8,9. oldal) 

Az eltűnt jég nyomában 

A valóság nem foglalkozik a szalagcímekkel – vélekedik a klímaváltozás következményeit 

geográfiai módszerekkel vizsgáló Ignéczi Ádám. (…) A felvételi értelemszerűen nem 

okozott számára komoly szorongást, tanulmányait az ELTE Földtudományi Szakán 

folytatta. A gólyaélet csak addig volt Ádám számára szokatlan, amíg fel nem mérte, 

hogyan kerülhet az egyetemen is az élbolyba, a legjobbak közé – ő már csak olyan, 

fejtegeti, hogy fontos számára ez a pozíció. Egyik bevált módszere az volt, hogy beleadott 

mindent, hogy lehetőleg még többet adott bele, mint mindenki más. 

 

National Geographic - 2020.07.05. (4. oldal) 

Peptidkémiai hír 

A polipeptidek és fehérjék precíziós előállítása a gyógyszerkutatásban, az 

anyagtudományokban, sőt a kozmetikai iparban is alapigény – a jelenleg használt 

eljárások viszont költségesek és hosszadalmasak. Perczel András, Farkas Viktor és Ferentzi 

Kristóf, az ELTE kémikusai olyan protokollt tettek közzé, amellyel az eddiginél gyorsabban, 

hatékonyabban és tisztábban állíthatók elő a polipeptidek és a fehérjerészletek. 

 

2020/28. hét  (július 6-12.) 

http://pharmaonline.hu/cikk/uj_szintezisek__uj_gyogyszerek


National Geographic - 2020.07.05. (4. oldal) 

Időskori kognitív konfliktusok 

Az ELTE PPK Kognitív Pszichológia Kutatócsoportja megvizsgálta, kovácsolható-e netán 

előny ebből az időskori jelenségből. Megvizsgálták, mi történik, ha a feladat elvégzése 

előtt az alany egy arcot lát, és ez az arc vagy a feladat szempontjából lényeges esemény, 

a célinger felé néz („segít”), vagy éppen attól elfelé tekint („zavar”). 

 

eduline.hu - 2020.07.05. 

Ennyit kell félretennetek, ha felsőfokú nyelvvizsgát szeretnétek letenni 

Nemrég utánajártunk, hogy nagyjából mekkora összeget kell félretennetek, ha középfokú 

nyelvvizsgára készültök, most pedig megnéztük, hogy mennyibe kerül egy C1-es, 

felsőfokú nyelvvizsga. (...) ELTE Origó Felsőfokon 19 500 forintba kerül a szóbeli vizsga, 21 

500 forint az írásbeli, és 36 000 forintot kell fizetni a komplex vizsgáért. 

http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200702_felsofoku_nyelvvizsga_arak 

 

nepszava.hu - 2020.07.05. 

Fekete-fehér, igen-nem 

Szkeptikus a multik erkölcsi kiállását illetően Becker György reklámpszichológus, a BME 

és az ELTE címzetes docense, szerinte alapvetően a cégek voluntaristák, és ha bejön nekik 

egy hirdetés, mert elérik vele a fogyasztóikat, akkor nem fognak válogatni: a pénz beszél, 

a kutya ugat. A cégek nem az etikára figyelnek, hanem a társadalomra, és ha az 

embereknek valami nem tetszik, akkor nekik sem fog, máskülönben vevőket veszítenének. 

https://nepszava.hu/3083785_fekete-feher-igen-nem 

 

További megjelenés: 

 

- Népszava melléklet - 2020.07.05. (1, 3, 4. oldal) 

Fekete-fehér, igen-nem 

 

raketa.hu - 2020.07.05. 

Kondenzátumokba zárt sejtanyagok, avagy újabb nagyszerű magyar innovációt 

üdvözölhetünk 

Az innovációs szempontból legkiemelkedőbb PhD kutatási témát Kovács Zoltán (ELTE TTK 

Biológiai Doktori Iskola) nyújtotta be a kompartmentalizációban és 

genomkarbantartásban újszerű szerveződési elvet mutató egyszálú DNS-kötő fehérjék 

fázisszeparációjának innovatív gyógyászati és géntechnológiai lehetőségei témában. 

https://raketa.hu/kondenzatumokba-zart-sejtanyagok 

http://eduline.hu/nyelvtanulas/20200702_felsofoku_nyelvvizsga_arak
https://nepszava.hu/3083785_fekete-feher-igen-nem
https://raketa.hu/kondenzatumokba-zart-sejtanyagok


3szek.ro - 2020.07.05. 

Mi, hol, mikor? 

A kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban Iochom István újságíró, lapunk munkatársa július 

7-én 19 órától bemutatja a haralyi születésű Szurkos András idén Budapesten megjelent 

Meggyámbászott büszke székely című, publicisztikát, morfondírokat és jegyzeteket 

tartalmazó kötetét. A könyv a helyszínen megvásárolható, a könyvbemutatót követően a 

szerző dedikál. A szerző írásaiból felolvas Mike Bernadett, a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem keleti nyelvek és kultúrák, török szakirány mesteri szakos hallgatója. 

https://www.3szek.ro/load/cikk/134083/mi-hol-mikor 

 

Trend FM - Hírek 13:00 - 2020.07.05.  

Tudatában vannak cselekvéseiknek a kutyák egy felmérés szerint 

Az ELTE Etológia Tanszék kutatói szerint a négylábúak képesek visszaemlékezni az általuk 

korábban végrehajtott tevékenységekre. Ezt úgy vizsgálták, hogy egy speciális tréning 

keretében tíz kutyát képeztek ki arra, hogy parancsszóra ismételjék meg előző akciójukat. 

A tesztek során a kutyák hetvenszázalékos sikerrel emlékeztek, és ismételték meg 

sikeresen az előző cselekvésüket. 

 

További megjelenés: 

 

- tudomanyplaza.hu - 2020.07.04. 

A kutyákat epizodikus-jellegű memória segíti  

https://tudomanyplaza.hu/a-kutyakat-epizodikus-jellegu-memoria-segiti/ 

 

dailynewshungary.com - 2020.07.04. 

8 Hungarian universities ranked among the international elite! 

ShanghaiRanking released its 2020 Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), and the 

University of Szeged, Budapest University of Technology and Economics, Corvinus 

University of Budapest, Semmelweis University, Szent István University, the University of 

Debrecen, the University of Pécs, and Eötvös Loránd University (ELTE) have been ranked 

among the world’s best institutions. According to the evaluation, ELTE became the best 

Hungarian university in five subjects. 

 

mandiner.hu - 2020.07.04. 

Az Akadémia küldetése nem változik – Freund Tamás a Mandinernek 

Freund Tamás 1959-ben született Zircen. Neurobiológus, egyetemi tanár, a biológiai 

tudomány doktora, az agykéreg működésének nemzetközi hírű tudósa, a Magyar 

https://www.3szek.ro/load/cikk/134083/mi-hol-mikor
https://tudomanyplaza.hu/a-kutyakat-epizodikus-jellegu-memoria-segiti/


Tudományos Akadémia rendes tagja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett 

biológusi diplomát. Négy év oxfordi kutatási időszak után az MTA Kísérleti 

Orvostudományi Kutatóintézetéhez került, 2002 óta az intézet igazgatója. 

https://mandiner.hu/cikk/20200701_az_akademia_kuldetese_nem_valtozik 

 

os.mti.hu - 2020.07.04. 

Megújul az Országos Autizmus Stratégia 

A közös munkában részt vesz még többek között az Autizmus Alapítvány és az Apró 

Lépések Egyesület, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, a Békés Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat, a Heim Pál OGYI Mentálhigiéniai Központ, a Heim Pál Kórház 

Mentálhigiéniai Ambulancia, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Klebelsberg 

Központ és a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar. 

http://os.mti.hu/hirek/154263/az_emberi_eroforrasok_miniszteriumanak_kozlemenye-

2_resz 

 

raketa.hu - 2020.07.04. 

Az egyenoktatást fel kell váltania a digitális eszközökkel megvalósított, egyénre 

szabott tanításnak 

A tanárképzés átalakításának időszerűségéről beszélt az ELTE szombathelyi 

rektorhelyettese az idei Infoparlamenten. Németh István szerint a távolsági oktatás három 

hónapja nem hagyott kétséget afelől, hogy a jövőben technikailag jól felkészült, 

koordináló típusú pedagógusokra van szükség. 

https://raketa.hu/az-egyenoktatast-fel-kell-valtania-a-digitalis-eszkozokkel-

megvalositott-egyenre-szabott-tanitasnak 

 

vaol.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

Június végéig több mint 76 ezer olyan diplomát állítottak ki a felsőoktatási intézmények, 

amelyeket nyelvvizsga nélkül vehetnek át a végzett hallgatók. (…) Ezzel szemben a 

Műegyetemen, a Corvinuson, az ELTE-n vagy az Állatorvostudományi Egyetemen szinte 

egyáltalán nincs gond a végzősök nyelvtudásával, a beragadó diplomák aránya itt jóval öt 

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

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4101830/ 

 

További megjelenés: 

 

 

https://mandiner.hu/cikk/20200701_az_akademia_kuldetese_nem_valtozik
http://os.mti.hu/hirek/154263/az_emberi_eroforrasok_miniszteriumanak_kozlemenye-2_resz
http://os.mti.hu/hirek/154263/az_emberi_eroforrasok_miniszteriumanak_kozlemenye-2_resz
https://raketa.hu/az-egyenoktatast-fel-kell-valtania-a-digitalis-eszkozokkel-megvalositott-egyenre-szabott-tanitasnak
https://raketa.hu/az-egyenoktatast-fel-kell-valtania-a-digitalis-eszkozokkel-megvalositott-egyenre-szabott-tanitasnak
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4101830/


- kisalfold.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

9990410/ 

- heol.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

2619104/ 

- feol.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

4123838/ 

- teol.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.teol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

2545601/ 

- boon.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://boon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4383005/ 

- szon.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://szon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4023704/ 

- haon.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://haon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4173869/ 

- baon.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

2813534/ 

- kemma.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

2647919/ 

- bama.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

2637443/ 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-9990410/
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-9990410/
https://www.heol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2619104/
https://www.heol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2619104/
https://www.feol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4123838/
https://www.feol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4123838/
https://www.teol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2545601/
https://www.teol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2545601/
https://boon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4383005/
https://szon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4023704/
https://haon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-4173869/
https://www.baon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2813534/
https://www.baon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2813534/
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2647919/
https://www.kemma.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2647919/
https://www.bama.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2637443/
https://www.bama.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-2637443/


- duol.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

3696281/ 

- zaol.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

4329938/ 

- beol.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.beol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

2855396/ 

- delmagyar.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

6598331 

- nool.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.nool.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

3321719/ 

- sonline.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

2988827/ 

- veol.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

3889304/ 

- szoljon.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

2495030/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.07.04. 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

https://magyarnemzet.hu/belfold/gazdara-talaltak-a-beragadt-diplomak-

8332680/ 
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- Magyar Nemzet -2020.07.04. (1, 4. oldal) 

Gazdára találtak a beragadt diplomák 

 

duol.hu - 2020.07.03.  

Dr. András Istvánt választották az MRK Állami Tagozat elnökének 

2020. június 30-án a Magyar Rektori Konferencia (MRK) plénuma tisztújító ülését tartott. 

(…) Fontos kiemelni, hogy 2020. július elsejétől a Magyar Rektori Konferencia új elnöke 

Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora. A plénum társelnökké Mocsai 

Lajost, a Testnevelési Egyetem rektorát választotta.  

https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-andras-istvant-a-dunaujvarosi-egyetem-

rektorat-valasztottak-az-mrk-allami-tagozat-elnokenek-3692318/ 

 

További megjelenés: 

 

- Hvg - 2020.07.09. (11. oldal) 

Rektorok élén 

 

eduline.hu - 2020.07.03. 

Mégsem marad el minden diplomaosztó - van, ahol stadionban szervezik meg 

A veszélyhelyzet visszavonásával sok egyetem döntött úgy, mégis megtartják a 

diplomaosztókat. Megnéztük, milyen döntések születtek néhány egyetemen. (…) Az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem friss diplomásainak idén már kipostázták az 

oklevelüket.  

http://eduline.hu/felsooktatas/20200703_diplomaosztok_2020 

 

eduline.hu - 2020.07.03. 

Megszavazták: szeptemberben jönnek az iskolaőrök 

Szeptemberben már iskolaőrökkel indul a tanév - az Országgyűlés ugyanis pár perce 

megszavazta a javaslatot. (…) Arról, hogy az iskolaőri rendszer hogyan működhetne jól 

korábban Dr. Jármi Éva, az ELTE PPK Iskolapszichológiai Tanszékének egyetemi 

adjunktusával beszélgettünk. 

http://eduline.hu/kozoktatas/20200703_iskolaorseg_szavazas 

 

eduline.hu - 2020.07.03. 

Megvan, mikor kezdődik az őszi félév az egyetemeken 

De pontosan mikor kezdődik a 2020/2021-es őszi félév? Mutatjuk: az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen a regisztrációs időszak 2020. szeptember 6-ig (vasárnap) tart majd, 

https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-andras-istvant-a-dunaujvarosi-egyetem-rektorat-valasztottak-az-mrk-allami-tagozat-elnokenek-3692318/
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-andras-istvant-a-dunaujvarosi-egyetem-rektorat-valasztottak-az-mrk-allami-tagozat-elnokenek-3692318/
http://eduline.hu/felsooktatas/20200703_diplomaosztok_2020
http://eduline.hu/kozoktatas/20200703_iskolaorseg_szavazas


a tanévnyitó a tervek szerint 2020. szeptember 4. pénteken lesz, a félév első napja pedig 

2020. szeptember 7. hétfő. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200703_egyetemi_felev_kezdete 

 

elteonline.hu - 2020.07.03. 

„Az A liga a főváros egyik legszínvonalasabb bajnoksága” – Interjú Simon 

Krisztiánnal, a BEAC foci társszervezőjével 

Simon Krisztiánnal, a BEAC foci egyik szervezőjével, sportösztöndíjas hallgatóval 

beszélgettünk arról, mit kell tudni a bajnokságokról, hogyan, milyen rendszerben zajlanak 

az összecsapások.  

http://elteonline.hu/sport/2020/07/03/az-a-liga-a-fovaros-egyik-legszinvonalasabb-

bajnoksaga-interju-simon-krisztiannal-a-beac-foci-tarsszervezojevel/ 

 

feol.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

Az eredmények azt bizonyítják, hogy a magyar egyetemek az elmúlt tíz évben egyre 

jobban teljesítenek, és egyre versenyképesebb diplomát adnak. (...) Ebben a rangsorban 

matematika területen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem a 401-500. helyen zárt, fizikatudományban az ELTE a 151-200. 

helyen, a Debreceni Egyetem a 301-400. helyen, míg Szegedi Tudományegyetem a 401-

500. helyen végzett. 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-egyetem-

4121780/ 

 

További megjelenés: 

 

- haon.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://haon.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-egyetem-

4171928/ 

- beol.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.beol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-2853011/ 

- vaol.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200703_egyetemi_felev_kezdete
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https://www.vaol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-4100279/ 

- heol.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-2616638/ 

- kemma.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-2643509/ 

- duol.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-3694895/ 

- kisalfold.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-9985865/ 

- bama.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-2634689/ 

- delmagyar.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-

magyar-egyetem-6595229/ 

- veol.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-3887783/ 

- boon.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://boon.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-egyetem-

4380629/ 

- szon.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-egyetem-4100279/
https://www.vaol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-egyetem-4100279/
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https://szon.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-egyetem-

4022144/ 

- sonline.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-2985467/ 

- teol.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.teol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-2543606/ 

- zaol.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-4328090/ 

- baon.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-2811086/ 

- szoljon.hu - 2020.07.03. 

Rangos toplistára került fel több magyar egyetem 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-

egyetem-2492351/ 

- vg.hu - 2020.07.03. 

Rangos elismerést kaptak a magyar egyetemek 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/rangos-elismerest-kaptak-a-magyar-

egyetemek-2364605/ 

- kormany.hu - 2020.07.03. 

Ismét bizonyítottak a magyar egyetemek 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-

miniszterium/parlamenti-allamtitkar/hirek/ismet-bizonyitottak-a-magyar-

egyetemek 

- medicalonline.hu - 2020.07.03. 

Ismét bizonyítottak a magyar egyetemek 

http://medicalonline.hu/cikk/ismet_bizonyitottak_a_magyar_egyetemek 

- webradio.hu - 2020.07.03. 

ITM: ismét bizonyítottak a magyar egyetemek 

https://webradio.hu/hirek/belfold/itm-ismet-bizonyitottak-a-magyar-egyetemek 

https://szon.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-egyetem-4022144/
https://szon.hu/orszag-vilag/rangos-toplistara-kerult-fel-tobb-magyar-egyetem-4022144/
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https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/rangos-elismerest-kaptak-a-magyar-egyetemek-2364605/
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https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/parlamenti-allamtitkar/hirek/ismet-bizonyitottak-a-magyar-egyetemek
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https://webradio.hu/hirek/belfold/itm-ismet-bizonyitottak-a-magyar-egyetemek


- alon.hu - 2020.07.03. 

Toplistás lett több magyar egyetem is 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/07/toplistas-magyar-felsooktatas-

toplistas-magyar-egyetemek-ismet-bizonyitottak-a-magyar-egyetemek 

- pestisracok.hu - 2020.07.03. 

ITM: ismét bizonyítottak a magyar egyetemek 

https://pestisracok.hu/itm-ismet-bizonyitottak-a-magyar-egyetemek/ 

- hir.ma - 2020.07.03. 

ITM: ismét bizonyítottak a magyar egyetemek 

https://hir.ma/belfold/oktatas/itm-ismet-bizonyitottak-a-magyar-

egyetemek/760518 

- lokal.hu - 2020.07.03. 

ITM: Ismét bizonyítottak a magyar egyetemek 

https://www.lokal.hu/2020-07-itm-ismet-bizonyitottak-a-magyar-egyetemek/ 

- novekedes.hu - 2020.07.03. 

Újabb nemzetközi listán értek el magyar egyetemek előkelő helyezést 

https://novekedes.hu/hirek/ujabb-nemzetkozi-listan-ertek-el-magyar-

egyetemek-elokelo-helyezest 

- Magyar Hírlap - 2020.07.03. (5. oldal) 

Ismét több magyar intézmény került be a világ legjobb ötszáz egyeteme közé 

- napi.hu - 2020.07.03. 

Hol állnak a magyar egyetemek a világranglistán? - Íme, a friss lista 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/egyetem-rangsor-arwu-magyar-

tudomany-felsooktatas.709209.html 

- magyarhirlap.hu - 2020.07.03. 

Ismét több magyar intézmény került be a világ legjobb ötszáz egyeteme közé 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200704-ismet-tobb-magyar-intezmeny-

kerult-be-a-vilag-legjobb-otszaz-egyeteme-koze 

 

hazipatika.com - 2020.07.03. 

Koronavírus: ezt tegyük, hogy ne legyen 2. hullám 

"Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy a munkatársak tömeges irodákban dolgozzanak, 

ahová tömegközlekedéssel utaznak, és ahol számtalan kis hatékonyságú értekezleteken 

kell részt venniük. Vagyis jelenleg egész világunk a folytonos emberi kontaktusokra épül, 

és ha nem gondolkodunk most előre, mindez teljesen vissza fog rendeződni ennek az 

aktuális járványnak az elmúltával" - mondta az Indexnek Miklósi Ádám akadémikus, az 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/07/toplistas-magyar-felsooktatas-toplistas-magyar-egyetemek-ismet-bizonyitottak-a-magyar-egyetemek
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https://hir.ma/belfold/oktatas/itm-ismet-bizonyitottak-a-magyar-egyetemek/760518
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200704-ismet-tobb-magyar-intezmeny-kerult-be-a-vilag-legjobb-otszaz-egyeteme-koze


ELTE Biológiai Intézetének igazgatója, a minőségikontaktus-kvótát (QCQ) bevezető 

tanulmány vezető szerzője. 

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/koronavirus_ezt_

tegyuk_hogy_ne_legyen_2_hullam/20200703161022 

 

vehir.hu - 2020.07.03. 

Nézz, nézz a csillagos ég felé! 

Szabó Róbert Ajkán született, és már korán eldöntötte, hogy csillagász szeretne lenni. A 

Bródy Imre Gimnázium elvégzése után az ELTE-n szerzett matematika-fizika szakos tanári, 

valamint csillagász diplomát. Ezt követően a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet 

munkatársa lett, melynek ma már igazgatója. Lendület kutatócsoportjával együtt munkája 

során olyan csillagok viselkedését vizsgálja, melyek változtatják a fényességüket, instabil 

állapotban vannak, kitágulnak és összehúzódnak. 

https://vehir.hu/cikk/56166-nezz-nezz-a-csillagos-eg-fele 

 

infostart.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

Bizottság jött létre a kormány támogatásával az országos autizmusstratégia megújításáért 

az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) kezdeményezésére - közölte az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma. (...) A munkában részt vesz az Autizmus Alapítvány és az Apró 

Lépések Egyesület, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kara, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati 

Intézet Mentálhigiéniai Központja, a Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Ambulancia, az 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a Klebelsberg Központ és a Semmelweis Egyetem 

Általános Orvostudományi Kara - tudatták. 

https://infostart.hu/belfold/2020/07/04/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia 

 

További megjelenés: 

 

- veol.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

3889253/ 

- bama.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.bama.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

2637365/ 
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- sonline.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

2988617/ 

- baon.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

2813474/ 

- boon.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://boon.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-4382768/ 

- beol.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.beol.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

2855237/ 

- vaol.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

4101782/ 

- delmagyar.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

6598235 

- duol.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

3696221/ 

- hirado.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/07/04/megujul-az-orszagos-

autizmusstrategia 

- kemma.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

2647844/ 

- szoljon.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia  

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-2988617/
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https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

2494853/ 

- demokrata.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://demokrata.hu/magyarorszag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

264155/ 

- feol.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

4123742/ 

- heol.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

2618993/ 

- kisalfold.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

9990296/ 

- szon.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://szon.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-4023602/ 

- magyarhirlap.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200704-megujul-az-orszagos-

autizmusstrategia 

- zaol.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

4329887/ 

- haon.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://haon.hu/orszag-vilag/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-4173788/ 

- egerhirek.hu - 2020.07.04. 

Megújul az Országos Autizmus Stratégia 

https://www.egerhirek.hu/2020/07/04/megujul-az-orszagos-autizmus-

strategia/kozelet/egerhirek 
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- heol.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmus stratégia 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujul-az-orszagos-autizmus-

strategia-2619674/ 

- civilhetes.net - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.civilhetes.net/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia 

- vg.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-

2365916/ 

- gondola.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://gondola.hu/hirek/257435-Megujul_az_orszagos_autizmusstrategia.html 

- webradio.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://webradio.hu/hirek/belfold/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia 

- propeller.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

https://propeller.hu/itthon/3552246-megujul-orszagos-autizmusstrategia 

- ma.hu - 2020.07.04. 

Megújul az országos autizmusstratégia 

http://www.ma.hu/belfold/347719/Megujul_az_orszagos_autizmusstrategia 

- weborvos.hu - 2020.07.04. 

Emmi: Megújul az országos autizmusstratégia 

https://weborvos.hu/hirek/emmi-megujul-az-orszagos-autizmusstrategia-260488 

- magyarnemzet.hu - 2020.07.04. 

A kormány támogatásával megújul az országos autizmusstratégia 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-kormany-tamogatasaval-megujul-az-

orszagos-autizmusstrategia-8334444/ 

- pestihirlap.hu - 2020.07.04. 

Bizottság vizsgálja felül és újítja meg a kormány autizmusstratégiáját 

https://pestihirlap.hu/2020/07/04/bizottsag-vizsgalja-felul-es-ujitja-meg-a-

kormany-autizmusstrategiajat/ 

- profitline.hu - 2020.07.04. 

Bizottság jött létre az országos autizmusstratégia megújításáért 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujul-az-orszagos-autizmus-strategia-2619674/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megujul-az-orszagos-autizmus-strategia-2619674/
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https://webradio.hu/hirek/belfold/megujul-az-orszagos-autizmusstrategia
https://propeller.hu/itthon/3552246-megujul-orszagos-autizmusstrategia
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https://pestihirlap.hu/2020/07/04/bizottsag-vizsgalja-felul-es-ujitja-meg-a-kormany-autizmusstrategiajat/
https://pestihirlap.hu/2020/07/04/bizottsag-vizsgalja-felul-es-ujitja-meg-a-kormany-autizmusstrategiajat/


http://profitline.hu/Bizottsag-jott-letre-az-orszagos-autizmusstrategia-

megujitasaert--409808 

- Rádió1 Hírek 6:30- 2020.07.04. 

Bizottság jött létre a kormány támogatásával az Országos Autizmus Stratégia 

megújításáért 

 

Bartók Rádió - Arckép - 2020.07.03. 

A kortárs zene szeretete végigkísérte Mindszenty Zsuzsánna pályáját 

Megszólaló: Mindszenty Zsuzsánna docens, ELTE Zenei Tanszék 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/?date=2020-07-03_19-00-

00&enddate=2020-07-03_19-40-00&ch=mr3 

 

KlubRádió - Esti gyors - 2020.07.03. 

Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, hogy az iskolákban iskolaőrök 

teljesítsenek szolgálatot, amennyiben azt az intézményvezetők szeretnék 

Megszólaló: Trencsényi László egyetemi tanár, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2020-julius-03-pentek-1815-11554 

 

M2 - Én vagyok itt! - 2020.07.03. 

Megfejtették a madárrajok repülésének titkát, ami forradalmasíthatja a drónipart 

Megszólaló: Balázs Boldizsár fizika szakos egyetemista, ELTE  

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-07-03-i-adas/ 

 

Vas Népe - 2020.07.07. (1,9. oldal) 

A katedrán oktató, a szaunában vezető, a teremben pedig edző 

Jandrasits Andrea főállásban a bükfürdői gyógy- és élménycentrum szaunavezetője, 

szaunamesterként országos és világbajnokságok dobogósa. Volt kötélugró fényes 

sikerekkel, trambulin-, kötélugrás- és úszásedzéseket is tart, hétvégente edzőképzéseket 

vezet, és szeptembertől újra a katedrára áll egyetemi óraadóként. Pályájáról, szakmai 

építkezéséről kérdeztük. (...) Szeptembertől harmadéves rekreációszervezés és 

egészségfejlesztés szakosokat tanít az ELTE SEK-en. Vízi rekreációt oktat majd az 

uszodában, a kötélugrás elméletét és módszertanát a tanteremben. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.07.07. 

A katedrán oktató, a szaunában vezető, a teremben pedig edző 

http://profitline.hu/Bizottsag-jott-letre-az-orszagos-autizmusstrategia-megujitasaert--409808
http://profitline.hu/Bizottsag-jott-letre-az-orszagos-autizmusstrategia-megujitasaert--409808
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/?date=2020-07-03_19-00-00&enddate=2020-07-03_19-40-00&ch=mr3
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-bartok/?date=2020-07-03_19-00-00&enddate=2020-07-03_19-40-00&ch=mr3
https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2020-julius-03-pentek-1815-11554
https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-07-03-i-adas/


https://www.vaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-katedran-oktato-a-szaunaban-

vezeto-a-teremben-pedig-edzo-4106843/ 

 

magyarmezogazdasag.hu - 2020.07.07.  

Egymás képességeinek figyelembevételével képesek az együttes mozgásra 

A madarak együttes mozgása lenyűgöző látványt nyújt, viszont ennek a harmóniában 

történő repülésnek az elvét nem igazán tudták mindeddig megfejteni. AZ ELTE fizikusai 

erre rájöttek, és ezt a megoldást el is lesték a természettől, hogy minden eddiginél több 

drón gyors reakcióidejű, ugyanakkor harmonikus együttmozgását tudják koordinálni. 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/07/07/egymas-kepessegeinek-

figyelembevetelevel-kepesek-az-egyuttes-mozgasra 

 

innoportal.hu - 2020.07.06.  

Magyar kutatók vezetésével derítették fel egy ritka, súlyos betegség okát 

Az MTA-SE Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoport vezetésével a Semmelweis Egyetem 

(SE), az ELTE, valamint a University College London kutatói a napokban megjelent 

tanulmányukban azt mutatták ki, hogy milyen súlyos következményekkel járhat, ha a 

sejtek egyik “RNS-ékezetét” készítő enzim meghibásodik a szervezetben. (…) A végső 

bizonyítékot arra, hogy az újonnan leírt betegséget az enzim károsodása okozza, egy 

állatmodell szolgáltatta. Varga Máté (ELTE TTK Genetikai Tanszék) csoportja több olyan 

zebrahalvonalat hozott létre a CRISPR/Cas9 genomszerkesztő rendszer használatával, 

amely az állatok saját diszkerin enzimjét kódoló génben hordozott mutációkat. 

http://www.innoportal.hu/magyar-kutatok-vezetesevel-deritettek-fel-egy-ritka-sulyos-

betegseg-okat 

 

További megjelenés: 

 

- raketa.hu - 2020.07.09.  

Magyar kutatók részvételével találtak rá egy ritka, súlyos betegség okaira 

https://raketa.hu/magyar-kutatok-reszvetelevel-talaltak-ra-egy-ritka-sulyos-

betegseg-okaira 

 

168ora.hu - 2020.07.06.  

Űrzavar - Ismét a világűrbe készülünk, de még sok a kérdés 

 „Magyarország 1946-ban kapcsolódott be az űrkutatásba, amikor az úgynevezett 

Holdradar kísérletek elkezdődtek. Az amerikai szakemberek után pár hónappal Bay Zoltán 

és kutatócsoportja másodikként kapott radarvisszhangot a Holdról, mégpedig egy új 

https://www.vaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-katedran-oktato-a-szaunaban-vezeto-a-teremben-pedig-edzo-4106843/
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jelfeldolgozó eljárás segítségével, amelyet addig más nem használt” – idézte fel a 168 

Órának a kezdeteket Lichtenberger János, az ELTE űrkutató csoportjának oktatója. 

https://168ora.hu/itthon/urzavar-ismet-a-vilagurbe-keszulunk-de-meg-sok-a-kerdes-

187368 

 

Népszava - 2020.07.08. (5. oldal) 

Száznál is több ötletet szült a koronavírus 

A felsőoktatás intézményi modellváltásával kapcsolatban a miniszter megjegyezte: a 

magyar állam nem vonul ki a felsőoktatás finanszírozásából, az állam a fenntartó 

funkcióját vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaira bízza. A legnagyobb intézmények – 

köztük a négy orvosképzéssel is foglalkozó tudományegyetem, valamint az ELTE és a 

Műegyetem is – állami fenntartásban maradnak. 

 

További megjelenés: 

 

- nepszava.hu - 2020.07.07. 

Száznál is több ötletet szült a koronavírus 

https://nepszava.hu/3084231_szaznal-is-tobb-otletet-szult-a-koronavirus 

 

magyarnemzet.hu - 2020.07.07. 

Freund Tamás akadémikust választották az MTA új elnökévé 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 193., tisztújító közgyűlése hétfő este 

megkezdődött és kedden este lezárult 24 órás szavazásán Freund Tamás akadémikust 

választotta meg az MTA új elnökévé – közölte az akadémia kedden az MTI-vel. (…) A 

főtitkári posztot Kollár László Péter építőmérnök, a főtitkárhelyettesit pedig Erdei Anna 

immunológus tölti majd be a következő hároméves ciklusban. A közgyűlés döntött a 

három közül két alelnök személyéről is. A társadalomtudományi alelnök Lamm Vanda 

jogász, a természettudományi alelnök pedig Hudecz Ferenc kémikus lesz. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/freund-tamas-akademikust-valasztottak-meg-az-mta-

uj-elnokeve-8347692/ 

 

További megjelenés: 

 

- Népszava - 2020.07.08. (1,2. oldal) 

Új elnök, régi konfliktusok 

- atv.hu - 2020.07.07. 

MTA - Freund Tamás az új elnök 

https://168ora.hu/itthon/urzavar-ismet-a-vilagurbe-keszulunk-de-meg-sok-a-kerdes-187368
https://168ora.hu/itthon/urzavar-ismet-a-vilagurbe-keszulunk-de-meg-sok-a-kerdes-187368
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http://www.atv.hu/belfold/20200707-mta-freund-tamas-az-uj-elnok 

- index.hu - 2020.07.07. 

Freund Tamást választották az MTA új elnökének 

https://index.hu/techtud/2020/07/07/freund_tamas_mta_akademiai_elnok_megva

lasztottak_agykutato/ 

- nepszava.hu - 2020.07.07. 

Freund Tamás az MTA új elnöke 

https://nepszava.hu/3084235_freund-tamas-az-mta-uj-elnoke 

- dehir.hu - 2020.07.07. 

Freund Tamás lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke 

http://www.dehir.hu/belfold/freund-tamas-lett-a-magyar-tudomanyos-akademia-

uj-elnoke/2020/07/07/ 

 

Nők Lapja - 2020.07.08. (24,25,26. oldal) 

Hogyan készül az időjárás-jelentés? 

Miközben az átlagember naponta néhány percnél többet aligha tölt az időjárás-jelentés 

tanulmányozásával, a térképeken megjelenő felhő és nap piktogramok több száz 

láthatatlan meteorológus precíz munkáját rejtik. (…) Borit mindig érdekelte, mi zajlik a 

légkörben. Bár eredetileg színésznőnek készült, úgy érezte, a tudományban több 

lehetőség rejlik, ezért három nappal a jelentkezési határidő előtt inkább az ELTE mellett 

döntött. Ha tévés napja van, hajnali négyre érkezik, a smink után átgondolja a szövegét, 

és a nézők leveleiből kiválasztja, melyikük időjárással kapcsolatos fotóját mutassa majd 

be. 

 

Vas Népe - 2020.07.08. (4. oldal) 

Felhővendégként tartott órát  

Ikrek születésével lett egyszeriben háromgyermekes apa dr. Fekete Gusztáv, az ELTE IK 

Savaria Műszaki Intézet docense, így nemcsak a vírus, hanem a család miatt sem utazik 

Kínába, ahová egyébként minden évben ellátogat, hogy oktatói munkáját ellássa. (…) 

Eszerint dr. Fekete Gusztáv az ELTE felhővendége, a ningbói Egyetemi Egészségkutató 

Intézetben (NBU, Academy of Grand Health) a Tencent konferenciaplatformon keresztül 

adott elő, amelyet az összes végzős mester hallgató figyelemmel kísért. 

 

További megjelenés: 
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- vaol.hu - 2020.07.08. 

Dr. Fekete Gusztáv Szombathelyről online mutatta be a térdpótlást 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-fekete-gusztav-szombathelyrol-

online-mutatta-be-a-terdpotlast-4110296/ 

 

azonnali.hu - 2020.07.08. 

Wilsont ma az a gondolat dönti le, amit maga indított el száz éve 

Tényleg vitáznunk kell nekünk is pro és kontra az USA történelmi hőseiről? Vagy inkább 

magunk vonatkozásában kell a kérdést feltenni: van-e Magyarországon strukturális és 

emlékezetpolitkai rasszizmus? A vitában elsőként Csepeli György szociálpszichológus, az 

ELTE egyetemi tanára, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2002 és 2006 közötti 

politikai államtitkára fejti ki véleményét. 

http://azonnali.hu/cikk/20200708_wilsont-ma-az-a-gondolat-donti-le-amit-maga-

inditott-el-szaz-eve 

 

index.hu - 2020.07.07. 

Az egyetem is brand, és érdemes jól választani 

Az egyetemválasztás nemcsak a tanulmányok időszakára, hanem hosszú távon a hallgatók 

egész életére befolyással van. Nem mindegy, hogy milyen színvonalú oktatást és 

támogatást kapnak, milyen kutatási projektekben vehetnek részt, milyen külföldi 

képzésekre van lehetőségük, és végül milyenek az elhelyezkedési esélyeik. Az egyetem 

brandjéhez egy életérzés is tartozik, hiszen onnantól, hogy kiderülnek a ponthatárok, a 

diákok máris egy közösség részeként tekintenek magukra. Az ELTE gyakorlatán keresztül 

mutatjuk be, milyen szolgáltatások és programok kellenek ahhoz, hogy egy évszázadok 

óta meghatározó intézmény ma is népszerű legyen a diákok között. 

 

További megjelenés: 

 

- eszakhirnok.com - 2020.07.08.  

A következő két nap sorsdöntő lesz sokaknak 

https://www.eszakhirnok.com/belfold/97644-2020-07-08-05-12-

34.html#axzz6SFiJRocC 

 

kanizsaujsag.hu - 2020.07.07. 

A kutyák tudatában vannak cselekvéseiknek egy új kutatás szerint 

A kutyák képesek visszaemlékezni az általuk korábban végrehajtott tevékenységekre, 

vagyis tudatában vannak bizonyos cselekvéseiknek, derül ki az ELTE Etológia Tanszék 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/dr-fekete-gusztav-szombathelyrol-online-mutatta-be-a-terdpotlast-4110296/
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http://azonnali.hu/cikk/20200708_wilsont-ma-az-a-gondolat-donti-le-amit-maga-inditott-el-szaz-eve
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kutatóinak a Scientific Reports című folyóiratban publikált legújabb kutatásából. Az 

Etológia Tanszék közleménye szerint a visszaemlékezésben és a műveletek ismételt 

végrehajtásában az úgynevezett epizodikus memória játszik fontos szerepet. 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202007/a-kutyak-tudataban-vannak-cselekveseiknek-egy-uj-

kutatas-szerint 

 

Sorry! Magazin - 2020.07.09. (13. oldal) 

A Füvészkertben piknikezett a várandós Köböl Anita 

Exkluzív szabadtéri programmal köszöntötte a júliust a Dorko az ELTE Füvészkertben 

megrendezett zárt körű pikniken. A lenyűgöző színek és ízek forgatagát felvonultató 

brunchon részt vett Köböl Anita is, aki stílusos kismamaként próbálgatta a cipőket. A TV2 

műsorvezetője nemrég arról mesélt: a párjával megromlott a kapcsolatuk, ezért egyedül 

neveli majd fel születendő gyerekét. 

 

Vas Népe - 2020.07.09. (6. oldal) 

Keddenként nem kell bejelentkezni 

Július 1-jétől augusztus 31-éig minden kedden 14 és 15 óra között előzetes bejelentkezés 

nélkül látogatható az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium múzeuma. 

 

novekedes.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a magyar fejlesztésű koronavírus elleni szerről 

A magyar kutatók által kifejlesztett fehérjealapú gyógyszer minden eddig itthon vizsgált 

készítménynél hatékonyabban gátolja az új típusú koronavírus fertőzőképességét – tudta 

meg a Növekedés.hu Kacskovics Imrétől, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

(ITM) égisze alatt működő Gyógyszerfejlesztési Konzorcium vezetőjétől, az ELTE 

Természettudományi Kar dékánjától, Immunológiai Tanszékének vezetőjétől. 

https://novekedes.hu/elemzesek/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-magyar-fejlesztesu-

koronavirus-elleni-szerrol 

 

További megjelenés: 

 

- adozona.hu - 2020.07.09. 

Jó hírek a koronavírus elleni magyar fejlesztésű gyógyszerről 

https://adozona.hu/koronavirus_jarvany/Jo_hirek_a_koronavirus_elleni_magyar_fej

les_1CSQGY 

- bama.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 
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https://www.bama.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol-2651894/ 

- baon.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.baon.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol-2826020/ 

- beol.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.beol.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-2870039/ 

- blikk.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar ellenszerről 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/koronavirus-magyar-kutatok-keszitmeny-

feherjealapu-gyogyszer/c7l33cz 

- boon.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://boon.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-4393367/ 

- dehir.hu - 2020.07.09. 

Jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

http://www.dehir.hu/belfold/jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-magyar-

szerrol/2020/07/09/ 

- delmagyar.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.delmagyar.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol-6613133/ 

- demokrata.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://demokrata.hu/tudomany/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-265778/ 

- duol.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.duol.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-3704363/ 

- egeszsegtukor.hu - 2020.07.09. 

Új hírek a koronavírus elleni magyar szerről 
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https://www.egeszsegtukor.hu/ferfitukor/uj-hirek-a-koronavirus-elleni-magyar-

szerrol.html 

- femcafe.hu - 2020.07.09. 

Örömteli hír: csodákra képes ez a magyar fejlesztésű koronavírus-gyógyszer 

https://www.femcafe.hu/cikkek/egeszseg/koronavirus-magyar-fejlesztesu-

gyogyszer-csodaszer-biztato-eredmenyek 

- feol.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.feol.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-4134050/ 

- gyorplusz.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.gyorplusz.hu/nagyvilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol/ 

- hvg.hu - 2020.07.09. 

Nagyszerű hírek érkeztek egy magyarok által fejlesztett koronavírus-

gyógyszerről 

https://hvg.hu/tudomany/20200709_koronavirus_elleni_gyogyszer_feherje_hatoan

yag_kezeles_kacskovics_imre 

- index.hu - 2020.07.09. 

Magyar fejlesztésű gyógyszer lehet hatékony a koronavírus ellen 

https://index.hu/techtud/2020/07/09/koronavirus_jarvany_magyar_fejlesztesu_gy

ogyszer_hatekony_terapia_kacskovics_imre/ 

- infostart.hu - 2020.07.09. 

Kiváló hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://infostart.hu/tudomany/2020/07/09/kivalo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol 

- magyarnarancs.hu - 2020.07.09. 

Hatékonynak tűnik a koronavírus elleni magyar szer 

https://magyarnarancs.hu/tudomany/hatekonynak-tunik-a-koronavirus-elleni-

magyar-szer-131371 

- origo.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.origo.hu/itthon/20200709-nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

ellen-imagyar-szerrol.html 
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- nepszava.hu - 2020.07.09. 

Hatékonyan gátolja a koronavírus fertőzőképességét a magyar kutatók által 

kifejlesztett gyógyszer 

https://nepszava.hu/3084425_hatekonyan-gatolja-a-koronavirus-

fertozokepesseget-a-magyar-kutatok-altal-kifejlesztett-gyogyszer 

- vg.hu -2020.07.09. 

Jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol-2378033/ 

- portfolio.hu - 2020.07.09.  

Jó híreket jelentettek be a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200709/jo-hireket-jelentettek-be-a-

koronavirus-elleni-magyar-szerrol-440564 

- haon.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://haon.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-4184696/ 

- hazipatika.com - 2020.07.09. 

Biztató hírek a magyar koronavírus-gyógyszerről 

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/biztato_hi

rek_a_magyar_koronavirus-gyogyszerrol/20200709130223 

- heol.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.heol.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-2635577/ 

- hetek.hu - 2020.07.09. 

"Molekuláris csapdaként" vadászná le a koronavírust az új magyar gyógyszer 

https://www.hetek.hu/cikkek/online/molekularis-csapdakent-vadaszna-le-

koronavirust-az-uj-magyar 

- hir.ma - 2020.07.09. 

Növekedés.hu: nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://hir.ma/belfold/egeszsegugy-belfold/novekedes-hu-nagyon-jo-hirek-

erkeztek-a-koronavirus-elleni-magyar-szerrol/760703 

- hir6.hu - 2020.07.09. 

Növekedés.hu: nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni szerről 

http://hir6.hu/cikk/156425/novekedeshu_nagyon_jo_hirek_erkeztek_a_koronavirus

_elleni_szerrol 
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- kemma.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.kemma.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol-2669963/ 

- kisalfold.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol-10016654/ 

- lokal.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.lokal.hu/2020-07-nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol/ 

- marketingpirula.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.marketingpirula.hu/hirek/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol/ 

- minap.hu - 2020.07.09. 

Jó hírek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://minap.hu/cikk/jo-hirek-koronavirus-elleni-magyar-szerrol 

- nlc.hu - 2020.07.09. 

Jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://nlc.hu/ezvan/20200709/koronavirus-magyar-szer/ 

- patikamagazin.hu - 2020.07.09. 

Jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.patikamagazin.hu/jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-magyar-

szerrol/ 

- pharmaonline.hu - 2020.07.09. 

Magyar fejlesztésű koronavírus elleni szer 

http://pharmaonline.hu/cikk/magyar_fejlesztesu_koronavirus_elleni_szer 

- ripost.hu - 2020.07.09. 

Indul az engedélyeztetés: csapdába csalja a magyar gyógyszer a koronavírust 

https://ripost.hu/politik/insider/indul-az-engedelyeztetes-csapdaba-csalja-a-

magyar-gyogyszer-a-koronavirust-2491719/ 

- sonline.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.sonline.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol-3009911/ 
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- szimpatika.hu - 2020.07.09. 

Ígéretes a koronavírus elleni magyar szer 

https://szimpatika.hu/cikkek/9324/igeretes-a-koronavirus-elleni-magyar-szer 

- szoljon.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.szoljon.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-

elleni-magyar-szerrol-2507672/ 

- szon.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://szon.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-4034963/ 

- tatabanyahirado.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

http://tatabanyahirado.hu/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol 

- teol.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.teol.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-2559446/ 

- vaol.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.vaol.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-4113593/ 

- vasarnap.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://vasarnap.hu/2020/07/09/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol/ 

- veol.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.veol.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-3897851/ 

- webradio.hu - 2020.07.09. 

Koronavírus - Növekedés.hu: nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni 

magyar szerről 

https://webradio.hu/hirek/koronavirus/koronavirus-novekedeshu-nagyon-jo-

hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-magyar-szerrol 
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- zaol.hu - 2020.07.09. 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.zaol.hu/orszag-vilag/nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-

magyar-szerrol-4340891/ 

- 24.hu - 2020.07.09. 

Jó hírek érkeztek egy magyar fejlesztésű koronavírus elleni gyógyszerről 

https://24.hu/belfold/2020/07/09/koronavirus-gyogyszer-feherje/ 

- KarcFM Déli News - 2020.07.09. 

Hatékonyan gátolja a koronavírus fertőzőképességét a magyar kutatók által 

kifejlesztett, fehérje alapú gyógyszer 

- Trend FM Hírek 13:00 - 2020.07.09. 

Sikeresnek tűnik egy magyar kutatók által kifejlesztett fehérje alapú 

gyógyszer a koronavírus ellen 

- Bihari Napló - 2020.07.09. (16. oldal) 

Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

- alon.hu -2020.07.09. 

Koronavírus: Nagyon jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

https://www.alon.hu/aktualis/2020/07/koronavirus-nagyon-jo-hirek-erkeztek-a-

koronavirus-elleni-magyar-szerrol 

- profitline.hu - 2020.07.09. 

Jó hírek érkeztek a koronavírus elleni magyar szerről 

http://profitline.hu/Jo-hirek-erkeztek-a-koronavirus-elleni-magyar-szerrol--

410034 

- weborvos.hu - 2020.07.09. 

Hatékony a magyar fejlesztésű koronavírus elleni szer 

https://weborvos.hu/lapszemle/hatekony-a-magyar-fejlesztesu-koronavirus-

elleni-szer-260585 

 

qubit.hu - 2020.07.09.  

A génszerkesztés túl kiszámíthatatlan eredményre vezet ahhoz, hogy öröklődő 

betegségek gyógyítására használják 

Ha egy beavatkozás csak néha sikerül, megkérdőjeleződik az egész módszer etikája, 

azonban ez a tanulmány nem gyógyítással foglalkozik, kommentálta a londoniak 

eredményét Varga Máté, az ELTE genetikusa. Ez alapkutatás, amiben arra voltak 

kíváncsiak, hogyan fejlődik a korai emberi embrió. Hiába tudunk ugyanis sokat a korai 

egérembrióról, ha a korai humán embrióról alig, márpedig a géneditálás kimenete 

fajfüggő is lehet. 
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https://qubit.hu/2020/07/09/a-genszerkesztes-tul-kiszamithatatlan-eredmenyre-vezet-

ahhoz-hogy-oroklodo-betegsegek-gyogyitasara-hasznaljak 

 

További megjelenés: 

 

- medicalonline.hu - 2020.07.09. 

A génszerkesztés túl kiszámíthatatlan eredményre vezet 

http://medicalonline.hu/cikk/a_genszerkesztes_tul_kiszamithatatlan_eredmenyre_

vezet 

 

artnews.hu - 2020.07.08.  

Új könyvekkel indult újra az élet 

Ablonczy Balázs az ELTE BTK oktatója és az MTA Történettudományi Intézetének 

tudományos főmunkatársa új megvilágításba helyezi a Magyarországot 100 évvel ezelőtt 

szétszakító trianoni diktátum társadalmi következményeit. Az Ismeretlen Trianon 

összefoglaló kötete rendhagyó módon nem politika- és diplomáciatörténeti sémákat 

követ, hanem az eseményeket új megvilágításba helyezve elsősorban a társadalom egyes 

csoportjainak tapasztalataira fókuszál. 

http://artnews.hu/2020/07/08/uj-konyvekkel-indult-ujra-az-elet/ 

 

elteonline.hu - 2020.07.08. 

Felvételizz idén is ELTE-s szakkollégiumba! 

Megkezdődött a nyári felvételi időszak az ELTE szakkollégiumaiba. Cikkünkben 

összegyűjtöttük az aktuális felhívásokat. Az ELTE szakkollégiumi rendszere nagy múlttal 

rendelkezik: az elsőként, 1895-ben alapított Eötvös József Collegium (EJC) mellett ma már 

öt másik szervezet is működik egyetemünkön, amely a tehetséggondozás e speciális 

formáját választotta. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/07/08/felvetelizz-iden-is-elte-s-szakkollegiumba 

 

hetedhethatar.hu - 2020.07.08. 

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság újra választotta elnökét és 

alelnökét 

Közgyűlést tartott a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága , korábbi, közismert 

nevén Anyanyelvi Konferencia. A Társaság idén ünnepli alapításának 50. évfordulóját Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott védnökségével. A jubileumi ünnepséget a 

járványhelyzet miatt őszre halasztotta az elnökség, de a tisztújító közgyűlést 2020. június 
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30-án kedden megtartották. A közgyűlés egyhangúlag ismét bizalmat szavazott az elnöki 

poszton Balázs Géza nyelvészprofesszornak, az ELTE egyetemi tanárának.  

http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=61683 

 

kesport.hu - 2020.07.08.  

Hanusz Boglárkának áldozatot kellett hoznia, ezért távozott Kecskemétről – interjú 

a kézilabdázóval 

Hanusz Boglárka a párkapcsolati tényezők mellett még egy indokot megemlített, miért is 

szeretné a sportot egy kicsit háttérbe szorítani. „Az életemet kiskorom óta a sportnak 

szentelem, de most szeretnék inkább a tanulásra és a magánéletemre koncentrálni. Jogot 

tanulok levelezőn az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ha minden jól megy, még négy 

félévet kell teljesítenem. 

https://kesport.hu/2020/07/08/hanusz-boglarkanak-aldozatot-kellett-hoznia-ezert-

tavozott-kecskemetrol-interju-a-kezilabdazoval/ 

 

raketa.hu - 2020.07.08. 

Ennél szemléletesebb videót ma már nem látunk az egyre nagyobb méreteket öltő 

vízpazarlásról 

Oláh Soma, az ELTE földtudományi szakos hallgatójának Fenntartható vízgazdálkodás és 

ivóvízszolgáltatás című filmje elnyerte az ELTE tudománykommunikációs versenyének első 

díját: a két perces dokumentumfilm rávilágít, hogy bolygónk milyen kevés ivóvízkészlettel 

rendelkezik, és ehhez képest mennyit felélünk mindössze egyetlen nap alatt. 

https://raketa.hu/ennel-szemleletesebb-videot-ma-mar-nem-latunk-az-egyre-nagyobb-

mereteket-olto-vizpazarlasrol 

 

trademagazin.hu - 2020.07.08. 

A koronavírus-járvány hatásairól tartott Üzleti Klubot a ChinaCham Hungary 

Megtartotta a Magyar-Kínai Gazdasági Kamara (ChinaCham Hungary) a járványidőszakot 

követő első Üzleti Klub eseményét. A DLA Piper támogatásával megvalósult rendezvényen 

Dr. Duda Ernő immunológus, Dr. Bod Péter Ákos közgazdász, valamint Dr. Györfi-Tóth 

Péter jogász mutatták be a koronavírus globális terjedését, hatásait és következményeit 

egészségügyi, ökonómiai és jogszakmai megközelítésben. 

https://trademagazin.hu/hu/a-koronavirus-jarvany-hatasairol-tartott-uzleti-klubot-a-

chinacham-hungary/ 

 

További megjelenés: 
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https://trademagazin.hu/hu/a-koronavirus-jarvany-hatasairol-tartott-uzleti-klubot-a-chinacham-hungary/


- storeinsider.hu - 2020.07.09. 

Ismét ülésezett a ChinaCham Hungary 

http://storeinsider.hu/cikk/ismet_ulesezett_a_chinacham_hungary 

 

168ora.hu - 2020.07.08.  

Hét és fél év börtönt is kaphatnak a Pillangó utcai metróbaleset vádlottjai, de a 

szakszervezet szerint vétlenek voltak 

Alapvetően korrektnek tartja az ügyészég indítványát az ELTE ÁJK Büntetőjogi 

tanszékének egyetemi docense. Ambrus István a 168 Órának azt mondta, akár 7 és fél év 

szabadságvesztést is kaphatnak a vádlottak, amennyiben bizonyosságot nyer 

bűnösségük. Mivel a törvény előírja az ún. középmértékes ítélkezést, így a konkrét esetben 

egy picivel több mint négy év. 

https://168ora.hu/itthon/pillango-utcai-metrobaleset-kozlekedes-bunugy-187452 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.07.08. 

A kutyák memóriáját kutatják az ELTE kutatói 

Megszólaló: Pongrácz Péter, egyetemi docens, ELTE Etológiai Tanszék 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-08_09-00-

00&enddate=2020-07-08_11-10-00&ch=mr1 

 

Magyar Hang - 2020.07.10. (28. oldal) 

A frissen kaszált fű illata 

Megoldási javaslat híján bajban lennénk, hiszen manapság a politikai kérdés és a 

közösségi érdek ritkán korrelál, de a bevezetés itt nem csupán áttekintést jelent, a szerző 

egy pontosan kidolgozott elmélettel kérdőjelezi meg a fogyasztásba belefásult 

társadalom politikai-ideológiai alapú elvárásainak hitelességét. Lányi András, az ELTE 

egyetemi docense ahogy a kötet bemutatóján elárulta, elsősorban tankönyvet szeretett 

volna írni, hiszen a humánökológia eddig nem rendelkezett átfogó filozófiai bevezetéssel. 

 

Mediaworks regionális lapok melléklet - 2020.07.10. (2. oldal) 

„Nekem ez a műsor a szívem csücske” 

Rátonyi Krisztával, a Balatoni Nyár műsorvezetőjével beszélgettünk a forgatásokról, 

balatoni kalandjairól, valamint arról, mit tervez a nyárra pihenés gyanánt. (…) Az ELTE 

Bölcsészettudományi Karán végzett magyar szakon. 2016-ban Junior Príma Díjat kapott. 

 

 

 

http://storeinsider.hu/cikk/ismet_ulesezett_a_chinacham_hungary
https://168ora.hu/itthon/pillango-utcai-metrobaleset-kozlekedes-bunugy-187452
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-08_09-00-00&enddate=2020-07-08_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-08_09-00-00&enddate=2020-07-08_11-10-00&ch=mr1


Székely Hírmondó - 2020.07.10. (8. oldal) 

Mi leszek, ha nagy leszek? 

A szakmákat bemutató sorozatunkban Bartha Zonga múzeumpedagógus mesél arról, 

hogy milyen körülmények játszottak közre abban, hogy ezt a hivatást választotta. (...) 

Szőcs Torma Kati és Szaló Réka csodálatos angoltanáraim voltak, talán emiatt 

választottam az angol szakot, és amikor meghallottam, hogy Budapesten, az ELTE-n 

esztétika szak is van, menten felcsillant a szemem: ez pont nekem való. 

 

További megjelenés: 

 

- hirmondo.ro - 2020.07.09. 

Mi leszek, ha nagy leszek? 

https://www.hirmondo.ro/eletmod/cseperedo/mi-leszek-ha-nagy-leszek-8/ 

 

eduline.hu - 2020.07.10. 

Nyár végén vizsgáznia kell annak, aki ősszel előrehozott érettségit akar tenni 

Bár a veszélyhelyzet idején az Oktatási Hivatal azt javasolta, online meg lehet tartani az 

osztályozóvizsgákat, sőt, a személyes megjelenést is engedélyezte, úgy tűnik, néhány 

intézmény - érthető módon - elhalasztotta ezeket a vizsgákat. Az ELTE Radnóti Miklós 

Gyakorló Gimnáziuma augusztusra halasztotta a tanév második osztályozóvizsga 

időszakát többek között azok számára, akik kérelmezték előrehozott érettségit - írta az 

intézmény honlapján. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200709_elhalasztott_osztalyozo_vizsgak 

 

eduline.hu - 2020.07.09. 

Vidéki kampuszok a fővárosival szemben: vajon alacsonyabb a ponthatár? 

A felvételiben a legnépszerűbb egyetem idén is az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt. 

Bár a legtöbb kara a fővárosban található, az egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző 

Központja Szombathelyen van. Ezen a karon többek között történelmet, anglisztikát és 

germanisztikát tanítanak. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200707_nagy_egyetemek_videki_karai 

 

gamestar.hu - 2020.07.09. 

Olyan világ jön, ahol játékot írhat majd fel az orvos? 

Nektek milyen élethelyzetekben, problémákban segítettek a videojátékok, vagy milyen 

még fel nem ismert lehetőséget láttok ezen a területen? A cikket Koncz Patrik írta, aki az 

https://www.hirmondo.ro/eletmod/cseperedo/mi-leszek-ha-nagy-leszek-8/
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200709_elhalasztott_osztalyozo_vizsgak
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200707_nagy_egyetemek_videki_karai


ELTE pszichológiai doktori iskolájának elsőéves hallgatója, kutatásaiban a digitális média 

hatásával és a problémás játékhasználattal foglalkozik. 

https://www.gamestar.hu/extralife/olyan-vilag-jon-ahol-jatekot-irhat-majd-fel-az-orvos-

281157.html 

 

hvg.hu - 2020.07.09. 

Ha semmi sem változik, Kaleta négy év múlva tiszta erkölcsi bizonyítványt kap 

Összehasonlítható-e egy pedofil képeket gyűjtögető cselekménye egy közlekedési 

szabálysértőével? Pénzbüntetésnél lehet-e azt mondani, hogy X összeget ér egy 

elkövetés? És miért annyit? Hogy lehet a málna ilyen drága, ha a répa csak ennyi? Sokan 

piaci szemlélettel ítélkeznek az ítéletekről, de a büntetőjog összetettebb dolog. Ezt 

világítja meg ebben az írásban Fleck Zoltán jogszociológus, az ELTE tanára.  

https://hvg.hu/elet/20200709_Kaleta_negy_ev_mulva_tiszta_erkolcsi_bizonyitvanyt_kap 

 

os.mti.hu - 2020.07.09. 

A Legfőbb Ügyészség közleménye (1. rész) 

A 100. életévét betöltő Dr. Király Tibort az államfő a büntetőjog-tudomány területén hét 

évtized alatt elért eredményeiért, szakmai és emberi szempontok szerint is példamutató 

tevékenységéért, valamint tudományszervezői munkájáért a Magyar Érdemrend 

középkeresztje a csillaggal kitüntetésben részesítette. Az elismerést a köztársasági elnök 

megbízásából dr. Polt Péter legfőbb ügyésztől a professzor fia és lánya vette át 2020. július 

8-án a budapesti Igazságügyi Palotában. Dr. Király Tibor a jogi diploma megszerzése után 

az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara büntetőjogi és büntető-eljárásjogi tanszékének 

oktatója lett, később egyetemi tanári kinevezést kapott, majd dékánként dolgozott. 

http://os.mti.hu/hirek/154358/a_legfobb_ugyeszseg_kozlemenye-1_resz 

 

További megjelenés: 

 

- os.mti.hu - 2020.07.09. 

A Legfőbb Ügyészség közleménye (2. rész) 

http://os.mti.hu/hirek/154359/a_legfobb_ugyeszseg_kozlemenye-2_resz 

https://www.gamestar.hu/extralife/olyan-vilag-jon-ahol-jatekot-irhat-majd-fel-az-orvos-281157.html
https://www.gamestar.hu/extralife/olyan-vilag-jon-ahol-jatekot-irhat-majd-fel-az-orvos-281157.html
https://hvg.hu/elet/20200709_Kaleta_negy_ev_mulva_tiszta_erkolcsi_bizonyitvanyt_kap
http://os.mti.hu/hirek/154358/a_legfobb_ugyeszseg_kozlemenye-1_resz
http://os.mti.hu/hirek/154359/a_legfobb_ugyeszseg_kozlemenye-2_resz

