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fecsego.eu - 2020.08.10.
Kréta és gumibot – Stefanik Krisztina pszichológus: Gyermeki agresszióra
agresszióval felelni erkölcsi csőd
Hogy az iskola konfliktusokkal telített hely, tudtuk. Az is közhely, hogy az iskolai erőszak
eszkalálódása világjelenség. A kezelés módjai eltérők. Nem mindegy, hogy izomból
indítunk, vagy szakértő, pszichológus, s nem utolsósorban pedagógus próbálja a
konfliktusokat moderálni. Stefanik Krisztina autizmus-szakértővel, pszichológussal, az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának docensével beszélgettünk.
http://www.fecsego.eu/2020/08/10/kreta-es-gumibot-stefanik-krisztina-pszichologusgyermeki-agressziora-agresszioval-felelni-erkolcsi-csod/
markamonitor.hu - 2020.08.10.
Elkezdődött Fazekas Máté első nagyjátékfilmje, a Kilakoltatás forgatása
A film írója és rendezője Fazekas Máté, aki az ELTE filmtudomány mesterszakon végzett,
majd az azt követő években elsősorban forgatókönyvíróként szerzett magának nevet.
Rendezései közül legismertebb a 2019-ben bemutatott Apám szíve címe rövidfilm.
https://markamonitor.hu/2020/08/10/elkezdodott-fazekas-mate-elso-nagyjatekfilmje-akilakoltatas-forgatasa/
ripost.hu - 2020.08.10.
Értekezleteken és bulikon terjed a vírus, ezek a gócpontok
Az ELTE budapesti kollégiumában is változásokat jelentettek be: a szobákban
elszállásolható diákok számát kettőre csökkentették, hogy az ajánlott védőtávolság
tartható legyen, kézfertőtlenítőket helyeztek ki a bejáratoknál, és a takarítás is gyakoribb
lesz az épületekben. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja elmondta, hogy alternatív
szálláslehetőségeket is elérhetővé tettek, amikre a nemrég lezárult kollégiumi felvételi
adatai alapján nyitottak az ELTE kollégistái.
https://ripost.hu/politik/insider/ertekezleteken-es-bulikon-terjed-a-virus-ezek-agocpontok-2528493/
További megjelenés:

-

Ripost - 2020.08.10. (5. oldal)
Egyre több koronavírusgócpont jön létre Magyarországon

Gyógyhír Magazin - 2020.08.09. (15. oldal)
Új hatóanyag tartós izomgörcsök kezelésére
Új hatóanyagot fejlesztettek ki magyar szakemberek a stroke és más idegrendszeri
betegségek után fellépő tartós izomgörcsök kezelésére – jelentette be Málnási-Csizmadia
András, az ELTE motor farmakológiai Kutatócsoportjának kutatásvezetője.
Magyarországon körülbelül százezer ember szenved ilyen problémák miatt. Az évi 30-35
ezer stroke-os beteg 30 százalékánál kialakul a betegség, valamint az évi körülbelül ezer
baleset miatti agyi vagy gerincvelői traumánál is gyakoriak a fájdalmas izomgörcsök a
végtagokban.
civilhetes.net - 2020.08.09.
Változik a klíma, nehezebb megjósolni az időjárást
Az ELTE Elméleti Fizikai Tanszék és Az MTA–ELTE Elméleti Fizikai
Kutatócsoportmunkatársai, Haszpra Tímea és Herein Mátyás, valamint a Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézet tudományos
segédmunkatársa, Topál Dániel a világon elsőként mutatták meg, hogy az Északi-sark és
az alacsonyabb szélességek éghajlatát mintegy összekapcsoló légköri nyomásanomáliamintázat (Arktikus Oszcilláció: AO) melegebb éghajlati rezsim felé haladva jelentős
változáson mehet keresztül mai szerkezetéhez és tulajdonságaihoz képest – írja az ELTE
weboldala.
https://civilhetes.net/valtozik-a-klima-nehezebb-megjosolni-az-idojarast
További megjelenés:
-

hvg.hu - 2020.08.09.

-

Magyar kutatók modellje segít megjósolni a klímaváltozás miatt egyre hektikusabb
időjárást
https://hvg.hu/elet/20200809_Magyar_kutatok_modellje_segit_megjosolni_a_klim
avaltozas_miatt_egyre_hektikusabb_idojarast
24.hu - 2020.08.09.
Nehezebb megjósolni az időjárást a klímaváltozás miatt
https://24.hu/tudomany/2020/08/09/idojaras-klimavaltozas-elte-arktikusoszcillacio-eghajlat/

nyugat.hu - 2020.08.09.
„Az átlagember tudatában nehezen változnak a dolgok” – Tisztázó beszélgetés
Varga Imre tanszékvezetővel
A gazdálkodástudományi tanszék vezetője ugyanis azzal kereste meg lapunkat, hogy a
három évvel az ELTE-hez való csatlakozás után még mindig sok a félreértés a sajtóban,
még mindig sokan nem tudják, milyen struktúrában működik az egyetem, és pontosan mi
történik a falai között.
https://www.nyugat.hu/cikk/atlagember_tudataban_nehezen_valtoznak_a_dolgok
szegedma.hu - 2020.08.09.
A globalizáció történetével foglalkozó kutatócsoport alakult az SZTE-n
Az SZTE BTK Jelenkortörténeti Tanszéke és az ELTE Összehasonlító Történeti Szociológia
Tanszéke közös kutatást kezdett, hogy a globalizációt történeti aspektusból is
megvizsgálják. A kutatás kapcsán Globcast néven egy podcastot is indítottak, amelyben a
kutatás legfontosabb kérdéseiről hallhatunk.
https://szegedma.hu/2020/08/a-globalizacio-tortenetevel-foglalkozo-kutatocsoportalakult-az-szte-n
További megjelenés:
-

u-szeged.hu - 2020.08.07.
Globalizácótörténettel foglalkozó kutatócsoport alakult az SZTE-n
https://u-szeged.hu/sztehirek/2020-augusztus/globalizacotortenettel

ugytudjuk.hu - 2020.08.09.
1 milliárd forint értékű kutatást végeznek a Gothard Obszervatóriumban
A Holdba csapódó meteorok felvillanásait keressük ezzel a fejlesztéssel. A GAO
munkatársai beüzemelik a 80 cm átmérőjű távcsövet. Az obszervatórium 1978 óta az ELTE
szombathelyi intézményeként működik. A kutatás mellett nyitott a városra, a
tehetséggondozásnak hagyományosan is jelentős laboratóriuma volt és ma is az.
https://ugytudjuk.hu/cikk/arra-vallalkoztunk-hogy-a-gothard-obszervatoriumotrategyuk-az-europai-csillagaszati-terkepre
wbasket.hu - 2020.08.09.
Az élvonalban is bizonyítana – Boros Júlia bemutatkozó interjúja a BEAC-nál
Az ELTE-BEAC Újbuda együttesében folytatja pályafutását Boros Júlia, akit a klub honlapja
kérdezett a csapatváltásról, a Gabányis hangulatról, a tervekről, és a reményekről. Sok

mindennel kezdhetnénk a beszélgetést, de azt hiszem, a „mi hozott a BEAC-ba” kérdésnél
nincs relevánsabb.
https://wbasket.hu/az-elvonalban-is-bizonyitana-boros-julia-bemutatkozo-interjuja-abeac-nal/
zaol.hu - 2020.08.09.
„Az ember átérzi ennek a munkának a súlyát” – Beszélgetés Varga Erik vízimentővel
Varga Erik (22) 2016 óta erősíti a VMSZ csapatát. Erik most végzett az ELTE sportszervezés
szakán, ősztől pedig marketing mester szakon folytatja tanulmányait.
https://www.zaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/az-ember-aterzi-ennek-a-munkanak-asulyat-beszelgetes-varga-erik-vizimentovel-4399088/
Kelet-Magyarország - 2020.08.08. (7. oldal)
Nehéz szabadulni a sztereotípiáktól
Ne kényszeresen akarjanak minket támogatni, hanem kérdezzék meg, mit tegyenek –
hívta fel a figyelmet Nemes-Nagy Tünde, majd hozzátette: sajnos a fogyatékosságügyet
Magyarországon egyelőre csak az ELTE gyógypedagógiai karán tanítják, ahol együtt
oktatnak és kutatnak az egészséges és fogyatékkal élő emberek.
További megjelenés:
-

szon.hu - 2020.08.08.
Nehéz szabadulni a sztereotípiáktól
https://szon.hu/kozelet/helyi-kozelet/nehez-szabadulni-a-sztereotipiaktol4098608/

computerworld.hu - 2020.08.08.
Hibrid oktatással indul az ősz az ELTE-n
A járványügyi készültségre tekintettel a jelenléti és a digitális oktatás kombinációjában
indul a tanév az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az őszi szemeszterben. Az online
órák mellett lesznek olyan kurzusok is, amelyeken személyesen kell részt venniük a
hallgatóknak, ezeknél azonban kötelező lesz a maszkviselés és a védőtávolság betartása.
https://computerworld.hu/tech/hibrid-oktatassal-indul-az-osz-az-elte-n-282775.html
kanizsaujsag.hu - 2020.08.08.
A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) - ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport,
az ELTE Természettudományi Kar Etológia Tanszék és az MTA-ELTE Összehasonlító

Etológia Kutatócsoport munkatársai kutyák funkcionális MRI vizsgálata során fedezték fel,
hogy az intonációt alacsonyabb, az ismert szavakat magasabb szinteken érzékeli a
kutyaagy, ami fontos párhuzam az ember beszédfeldolgozási mechanizmusaival.
https://kanizsaujsag.hu/hir/202008/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloandolgozza-fel-a-beszedet
További megjelenés:
-

karpatinfo.net - 2020.08.07.
A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet
https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/08/07/kutyak-agya-az-emberekehezhasonloan-dolgozza-fel-beszedet

m1 – Biztonságban itthon! - 2020.08.08.
Mit lehet tudni az ELTE Füvészkertjéről?
Megszólaló: Orlóci László vezető, ELTE Füvészkert
https://mediaklikk.hu/video/biztonsagban-itthon-2020-08-08-i-adas/
hugbc.hu - 2020.08.07.
A környezettudatos építés alapjai online tananyag
Budapesti és nemzetközi példákon keresztül, a városok alkalmazkodását segítő
hőszigethatást csökkentő és vízgazdálkodást segítő jó gyakorlatokat mutat be. Dr. Dúll
Andrea DSc PhD habil. egyetemi tanár, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi
tanára, az Ember-Környezet Tranzakció Intézet igazgatója előadásában a
környezettudatosság pszichológiájának bonyolult folyamatait igyekszik összefoglalni.
https://www.hugbc.hu/a-kornyezettudatos-epites-alapjai-online-tananyag
ugytudjuk.hu - 2020.08.07.
A szappankészítéstől a ZOOM használatáig mindent meg akar tanítani a Vasi TIT
Én szerencsés helyzetben vagyok, mert egy kiváló szellemi műhelyben tanulhattam: az
ELTE Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszékén. Olyan kérdésekkel találkoztam itt
például, mint hogy hogyan kapcsolódik össze az örökség a történelemmel, hogyan jön
ehhez az emlékezet, vagy mit csinál a történész, amikor „történészkedik”.
https://ugytudjuk.hu/cikk/a-szappankeszitestol-a-zoom-hasznalataig-mindent-megakar-tanitani-a-vasi-tit
RTL Klub - Fókusz - 2020.08.07.
A koronavírus-járvány miatt sokminden megváltozott az oktatásban

Megszólaló: Darázs Lénárd rektorhelyettes, ELTE
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-08-07-c_12668387
atv Kora Esti Híradó - 2020.08.07.
Szeptembertől változik az ELTE kollégiumában a szabályzat a koronavírus-járvány
miatt
http://www.atv.hu/videok/video-20200807-atv-hirado-2020-08-07
További megjelenés:
-

Jazzy Rádió Déli Híradó - 2020.08.07.

-

Négyről kétfősre csökkentik a lakószobák létszámát az ELTE 11 fővárosi
kollégiumában
Magyar Nemzet - 2020.08.10. (1, 4. oldal)

-

Szigorú feltételek mellett nyitnak ki a kollégiumok
delmagyar.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-6713279
veol.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.veol.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-3961079/
feol.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.feol.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-4203131/
magyarnemzet.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://magyarnemzet.hu/belfold/szigoru-feltetelek-kollegium-egyetem8496153/
heol.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.heol.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-2744180/
kemma.hu - 2020.08.10.
Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták

-

https://www.kemma.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-2817896/
teol.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.teol.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-2651672/
sonline.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.sonline.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-3148649/
vaol.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.vaol.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-4185119/
boon.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://boon.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-be-szobaikbaa-kollegistak-4465568/
kisalfold.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.kisalfold.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-10136219/
alon.hu - 2020.08.10.

-

Több kollégiumi változtatást is bevezet az ELTE
https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/08/koronavirusfelveteli-elte-akollegiumokban-is-valtozasokat-vezettek-be
Duna TV - 2020.08.09.

-

Az albérletárakra is jelentős hatással van a koronavírus
Megszólaló: Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-08-09-i-adas-7/
civilhetes.net - 2020.08.08.
A szokottnál is kevesebb kollégiumi helyre számíthatnak az egyetemisták idén
https://civilhetes.net/a-szokottnal-is-kevesebb-kollegiumi-helyre-szamithatnakaz-egyetemistak-iden
atv.hu - 2020.08.08.
A szokottnál is kevesebb kollégiumi helyre számíthatnak az egyetemisták idén

-

http://www.atv.hu/belfold/20200808-a-szokottnal-is-kevesebb-kollegiumi-helyreszamithatnak-az-egyetemistak
m1 Híradó 12:00, 14:00 - 2020.08.08.

-

Az albérletárakra is jelentős hatással van a koronavírus
Megszólaló: Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-08-08-i-adas-13/
m1 Híradó 19:30 - 2020.08.09.

-

Tovább bővült a kínálat az albérletpiacon
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2020-08-09-i-adas-14/
Kossuth Rádió Krónika 12:00, 17:30 - 2020.08.09.

-

Tovább bővült a rekordszintű kínálat az albérletpiacon
Megszólaló: Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-09_12-0100&enddate=2020-08-09_13-00-00&ch=mr1
szon.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://szon.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-be-szobaikbaa-kollegistak-4100882/
baon.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.baon.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-2908280/
zaol.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.zaol.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-4412291/
duol.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.duol.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-3756812/
haon.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://haon.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-be-szobaikbaa-kollegistak-4258244/
beol.hu - 2020.08.10.
Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták

-

https://www.beol.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-2958407/
szoljon.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.szoljon.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-2592329/
bama.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.bama.hu/eletstilus/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak-2753288/
Rádió1 Hírek 6:00 - 2020.08.07.
Több változtatást vezet be budapesti kollégiumaiban az ELTE a járványhelyzet miatt

nyugat.hu - 2020.08.11.
Úgy néz ki, feleslegesen aggódnak a koronavírus okozta létszámkorlátozás miatt a
szombathelyi kollégisták
Sok volt a kérdőjel már hónapok óta az ELTE SEK kollégiumaival kapcsolatban, de most
mintha kicsit tisztulna a kép: nagy valószínűséggel mindenkinek lesz helye.
https://www.nyugat.hu/cikk/felesleges_riogatas_elte_sek_kollegiumok_ferohely_korlatoz
as
eduline.hu - 2020.08.10.
Bármilyen formában is indul a félév, a kollégiumok szigorítanak
Az ELTE tervezett szabályairól itt írtunk korábban - ővárosban a kieső férőhelyeket a
magánkollégiumi kapacitások bővítésével és olcsó albérleti lehetőségek biztosításával
pótolják majd.
http://eduline.hu/felsooktatas/20200810_kollegiumi_helyzet
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.08.10.
Szigorú feltételekkel költözhetnek vissza a diákok a kollégiumokba
Óvintézkedéseket viszont bevezetnek, például korlátozzák a vendégfogadást, elkülönítő
helyiségeket alakítanak ki, maszkviselést írnak elő, sőt az ELTE magánszállásokat is kínál,
hogy csökkentse a zsúfoltságot - számolt be a Magyar Nemzet.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-vissza-adiakok-a-kollegiumokba/
További megjelenés:

-

Dunántúli Napló - 2020.08.11. (1, 8. oldal)

-

Maszk kell, teszt nem a kollégiumban
Dunaújvárosi Hírlap - 2020.08.11. (8. oldal)

-

Maszk kell, teszt nem
Heves Megyei Hírlap - 2020.08.11. (1, 8. oldal)

-

Maszk kell, teszt nem
Nógrád Megyei Hírlap - 2020.08.11. (8. oldal)

-

Maszk kell, teszt nem
Petőfi Népe - 2020.08.11. (8. oldal)

-

Maszk kell, teszt nem
Somogyi Hírlap - 2020.08.11. (1, 8. oldal)

-

Új szabályok védik meg a beköltöző kollégistákat
Tolnai Népújság - 2020.08.11. (1, 8. oldal)

-

Kollégium: teszt nem, de maszk kell
Új Néplap - 2020.08.11. (1, 8. oldal)

-

A külföldi hallgatókat is fogadják - 2020-08-11
24 óra - 2020.08.11. (8. oldal)

-

Maszk kell, teszt nem
atv.hu - 2020.08.11.

-

Szigorú feltételek jönnek a kollégiumokban
http://www.atv.hu/belfold/20200810-szigoru-feltetelek-jonnek-a-kollegiumokban
budakeszihirado.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek a kollégisták
http://budakeszihirado.hu/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-a-kollegistak
gondola.hu - 2020.08.10.

-

Eldőlt, így kezdhetnek szeptemberben a kollégisták
https://gondola.hu/hirek/259175Eldolt__igy_kezdhetnek_szeptemberben_a_kollegistak.html
hirado.hu - 2020.08.10.

-

Teljes kapacitással és szigorú szabályokkal üzemelnek majd a kollégiumok
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/10/teljes-kapacitassal-es-szigoruszabalyokkal-uzemelnek-majd-a-kollegiumok
hirek.sk - 2020.08.10.
Rendkívül szigorú feltételekkel indul az új egyetemi félév Magyarországon
https://www.hirek.sk/hethatar/rendkivul-szigoru-feltetelekkel-indul-az-ujegyetemi-felev-magyarorszagon

-

hirtv.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-be-szobaikbaa-kollegistak-2506424
infostart.hu - 2020.08.10.

-

Eldőlt, így kezdhetnek szeptemberben a kollégisták
https://infostart.hu/belfold/2020/08/10/eldolt-igy-kezdhetnek-szeptemberben-akollegistak
iranytv.hu - 2020.08.10.

-

Teljes kapacitással és szigorú szabályokkal üzemelnek majd a kollégiumok
https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/teljes-kapacitassal-es-szigoru-szabalyokkaluzemelnek-majd-kollegiumok-25061
jaszberenyhirado.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek a kollégisták - 2020-08-10 11:22:00
http://jaszberenyhirado.hu/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-a-kollegistak
noizz.hu - 2020.08.10.

-

Teljes kapacitással fog üzemelni a legtöbb egyetemi kollégium ősztől
https://noizz.hu/most/teljes-kapacitassal-fog-uzemelni-a-legtobb-egyetemikollegium-osztol/lb1gvfp
origo.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek be a kollégisták
https://www.origo.hu/itthon/20200810-szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csakbe-szobaikba-a-kollegistak.html
pannonrtv.com - 2020.08.10.

-

Nyitva állnak a magyarországi kollégiumok szeptembertől
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/nyitva-allnak-magyarorszagi-kollegiumokszeptembertol
penzcentrum.hu - 2020.08.10.

-

Csak szigorú feltételekkel költözhetnek vissza a kollégisták: ezek a speciális
szabályok
https://www.penzcentrum.hu/otthon/csak-szigoru-feltetelekkel-koltozhetnekvissza-a-kollegistak-ezek-a-specialis-szabalyok.1100632.html
pestihirlap.hu - 2020.08.10.
Koronavírus: Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://pestihirlap.hu/2020/08/10/koronavirus-szigoru-feltetelekkelkoltozhetnek-csak-be-szobaikba-a-kollegistak/

-

radio88.hu - 2020.08.10.

-

Teljes kapacitással és szigorú szabályokkal üzemelnek majd a kollégiumok
https://www.radio88.hu/teljes-kapacitassal-es-szigoru-szabalyokkal-uzemelnekmajd-a-kollegiumok/
szakszervezetek.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://szakszervezetek.hu/hirek/23376-szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csakbe-szobaikba-a-kollegistak
szentendrehirado.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek a kollégisták
http://szentendrehirado.hu/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-a-kollegistak
tatabanyahirado.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek a kollégisták
http://tatabanyahirado.hu/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-a-kollegistak
vasarnap.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://vasarnap.hu/2020/08/10/szigoru-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak/
vg.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú óvintézkedések a kollégiumokban
https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/szigoru-ovintezkedesek-akollegiumokban-2734964/
168ora.hu - 2020.08.10.

-

Beköltözhetnek az egyetemisták ősztől a kollégiumokba, de több óvintézkedést is
bevezetnek a koronavírus ellen
https://168ora.hu/itthon/kollegium-koronavirus-egyetemek-maszk-188814
24.hu - 2020.08.10.

-

Szigorú feltételekkel költözhetnek a kollégisták
https://24.hu/belfold/2020/08/10/koronavirus-kollegium-ovintezkedeskorlatozas/
Retro Rádió Hírek 12:00 - 2020.08.10.

-

Visszatérhetnek az egyetemi kollégiumokba szeptemberben a diákok
lokal.hu - 2020.08.10.
Ezekkel a feltételekkel költözhetnek csak be szobáikba a kollégisták
https://www.lokal.hu/2020-08-ezekkel-a-feltetelekkel-koltozhetnek-csak-beszobaikba-a-kollegistak

-

Kossuth Rádió - Hírek 6:30 - 2020.08.11.

-

Teljes kapacitással üzemelnek az egyetemi kollégiumok
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-11_06-3000&enddate=2020-08-11_06-42-00&ch=mr1
Rádió1 Hírek 7:00 - 2020.08.11.
Korlátozásokkal, de újra megnyílnak ősztől a kollégiumok

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.08.10.
Miért jó ha beszélünk a kutyákhoz és mit értenek meg belőle?
Megszólaló: Gábor Anna posztdoktori kutató, MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai
Kutatócsoport
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-10_09-0000&enddate=2020-08-10_10-55-00&ch=mr1
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.08.10.
Kollégiumban vagy inkább albérletben laknak szívesebben a diákok, de mi alapján
választanak?
Megszólaló: Babos János szolgáltatási igazgató, ELTE Jogi, Humánszolgáltatási és
Közbeszerzési Főigazgatóság
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-10_09-0000&enddate=2020-08-10_10-55-00&ch=mr1
nyugat.hu - 2020.08.10.
"Egyszerűen jó volt itt lenni" - Szombathelyen járt a legismertebb magyar utazóblogger
A szerző a Fő térén a 12. számú épületet (egykori Centrum Áruház) emeli ki, illetve az OTP
üvegpadlója alatti római maradványokat. Végül négy, a klasszikus látnivalók sorából
kilógó helyszín is terítékre kerül, amelyek már sokkal a „mi Szombathelyünk”
kategóriájába tartoznak. A hangversenyteremnek használt zsinagóga, az újranyitás előtti
víztorony, az emlékmű és ez építészeti kuriózumnak számító Gothard-obszervatórium.
https://www.nyugat.hu/cikk/egyszeruen_jo_volt_itt_lenni_szombathelyen_jart_a
Magyar Hírlap - 2020.08.12. (13. oldal)
Elhunyt Nyomárkay István
Az ELTÉ-n magyar–délszláv szakon végzett, 1965-ben védte meg bölcsészdoktori
disszertációját. Az augusztus 6-án elhunyt akadémikus a mai magyar szláv nyelvészet

vezető alakja, az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszékének professzora, az ELTE Szláv
Nyelvtudományi Doktori Programjának alapítója volt.
További megjelenés:
-

contextus.hu - 2020.08.12.

-

Meghalt Nyomárkay István nyelvész
https://contextus.hu/meghalt-nyomarkay-istvan-nyelvesz-mta/
propeller.hu - 2020.08.12.

-

Elhunyt az elismert akadémikus
https://propeller.hu/itthon/3564337-elhunyt-elismert-akademikus
alfahir.hu - 2020.08.12.

-

Meghalt Nyomárkay István nyelvész
https://alfahir.hu/2020/08/11/nyomarkay_istvan_nyelvesz_mta
blikk.hu - 2020.08.12.

-

Elhunyt Nyomárkay István
https://www.blikk.hu/sztarvilag/kultura/elhunyt-nyomarkay-istvan-nyelvesz-azmta-rendes-tagja/dtpslqy
gondola.hu - 2020.08.12.

-

Elhunyt Nyomárkay István nyelvész, az MTA rendes tagja
https://gondola.hu/hirek/259229Elhunyt_Nyomarkay_Istvan_nyelvesz__az_MTA_rendes_tagja.html
hirado.hu - 2020.08.12.

-

Elhunyt Nyomárkay István nyelvész
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/11/elhunyt-nyomarkay-istvannyelvesz
lokal.hu - 2020.08.11.

-

Elhunyt Nyomárkay István nyelvész, az MTA rendes tagja
https://www.lokal.hu/2020-08-elhunyt-nyomarkay-istvan-nyelvesz-az-mtarendes-tagja/
origo.hu - 2020.08.11.

-

Meghalt Nyomárkay István
https://www.origo.hu/itthon/20200811-meghalt-nyomarkay-istvan-nyelvesz-azmta-rendes-tagja.html
webradio.hu - 2020.08.11.
Elhunyt Nyomárkay István nyelvész, az MTA rendes tagja
https://webradio.hu/hirek/kultura/elhunyt-nyomarkay-istvan-nyelvesz-az-mtarendes-tagja

-

168ora.hu - 2020.08.11.

-

Meghalt Nyomárkay István nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
https://168ora.hu/tudas/gyaszhir-mta-magyar-tudomanyos-akademia-188867
librarius.hu - 2020.08.12.
Elhunyt Nyomárkay István
https://librarius.hu/2020/08/12/elhunyt-nyomarkay-istvan/

168 óra - 2020.08.12. (5,60,61. oldal)
Csak szalmaszálakba kapaszkodhatnak
Az ELTE BTK-n 2007-ben alapított, országos terjesztésű periodika 2013 óta sikeresen
pályázott a szóban forgó kollégiumhoz, ahol eddig változó, de a fennmaradáshoz mindig
elegendő összegű támogatást nyert. – Egyelőre mi is csak tapogatózunk a sötétben, nem
látszik kirajzolódni a döntés logikája – közölte Nyerges Gábor Ádám költő, alapítófőszerkesztő a 168 Órával.
hiros.hu - 2020.08.12.
Scoregoal: Bejött a papírforma
A Scoregoal Kecskemét Futsal csapata kedd este az ELTE BEAC együttesét fogadta a
Messzi István Sportcsarnokban. A mérkőzés papírforma szerint alakult, elsöprő győzelem
született az NBII-es gárda ellen.
https://hiros.hu/sport/labdarugas/scoregoal-bejott-a-papirforma
További megjelenés:
-

kesport.hu - 2020.08.11
Hengerelt az SG Kecskemét Futsal
https://kesport.hu/2020/08/11/hengerelt-az-sg-kecskemet-futsal/

hvg.hu - 2020.08.12.
PCR-teszt beiratkozáshoz, kizárólag online vagy csak személyes órák – nagy
szórással indulnak az egyetemek ősszel
Közös pont, hogy megtartják a gólyatábort (az ELTE pedig orientációs napokat szervez),
másban viszont nagy a szórás. Van, ahol minden órát megtartanak, mintha nem is lenne
vírus, de a megkérdezettek többségénél a nagyobb előadásokat online tervezik.
https://hvg.hu/itthon/20200812_egyetem_tanev_szeptember_koronavirus_semmelweis_e
lte_corvinus_bme_szte_pte_kollegium

dailynewshungary.com - 2020.08.11.
Why Hungary is the gateway to the EU for many foreign students
They also provide dorms and student hostels for international students. Other cities with
similar scenarios include Szeged, Pecs, Sopron, and Godollo along with the others. Then
there is Budapest where the vast majority of Hungary’s top universities are concentrated.
Eötvös Loránd University (ELTE) is one of the most widely-recognized educational
institutions in Hungary. Founded in 1653, it also is one of the oldest of its kind in the
region.
https://dailynewshungary.com/why-hungary-is-the-gateway-to-the-eu-for-manyforeign-students/
dehir.hu - 2020.08.11.
Boros Viola képzőművész Saját édenét mutatja be a Kölcsey Központban
A kiállítás megnyitójára augusztus 13-án, csütörtökön 17 órától kerül sor. Puskás István
Debrecen alpolgármestere mondja a köszöntőt, a tárlatot pedig Bordács Andrea esztéta,
az ELTE Sek Vizuális Művészeti Tanszék vezetője, docense nyitja.
http://www.dehir.hu/kultura/boros-viola-kepzomuvesz-sajat-edenet-mutatja-be-akolcsey-kozpontban/2020/08/11/
hirtv.hu - 2020.08.11.
Kacskovics Imre: Én nem vagyok annyira nyugodt
Oroszországban már hivatalosan is bejegyezték az első koronavírus elleni vakcinát, amit
Putyin egyik lánya is megkapott. A stúdióban Kacskovics Imre immunológus, az ELTE
egyetemi tanára beszélt az orosz oltóanyagról.
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-en-nem-vagyok-annyiranyugodt-2506509
További megjelenés:
-

hírTV Híradó 22:00 - 2020.08.11.
Több humán vizsgálatra és tesztre van szükség ahhoz, hogy biztosan kijelenthető
legyen az, hogy az orosz vakcina működik a koronavírus ellen
Megszólaló: Kacskovics Imre immunológus, az ELTE TTK dékánja

infostart.hu - 2020.08.11.
Magyarics Tamás: akár elnökjelölt is lehet majd az, akit Joe Biden maga mellé választ
Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
tanára

https://infostart.hu/kulfold/2020/08/11/magyarics-tamas-akar-elnokjelolt-is-lehet-majdaz-akit-joe-biden-maga-melle-valaszt
nlc.hu - 2020.08.11.
Bizarr megjelenésű őshüllő csontjaira bukkantak Villányban
Az őshüllő minden bizonnyal halakkal és más vízben úszó szervezetekkel táplálkozhatott.
Az ELTE Őslénytani Tanszék munkatársai immár nyolc éve kutatnak a 230 millió éves
gerinces leletekben gazdag Villányban. A Magyar Dinoszaurusz-kutató Expedíció egyik
legkülönlegesebb felfedezéséről a Geologica Carpathica nevű tudományos szaklap is
beszámolt.
https://nlc.hu/ezvan/20200811/villany-regeszeti-lelet-elte-oshullo/
Kossuth Rádió - Krónika 07:00 - 2020.08.11.
Nincs állami szabályozás a gólyatáborokról
Vannak olyan egyetemek is, ahol idén nem tartják meg a hagyományos táborokat. Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem mellett például a Budapesti Metropolitan Egyetemen
is úgy döntöttek, hogy a gólyatábor helyett speciális tréningre várják az elsőéves
egyetemistákat.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-11_07-0100&enddate=2020-08-11_07-25-00&ch=mr1
M5 - M5 Híradó - 2020.08.11.
Speciális technika segítségével jöttek rá magyar kutatók arra, hogy mi zajlik a kutya
agyában az emberi beszéd közben
Megszólaló: Gábor Anna kutató, MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport,
Andics Attila vezető, MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport
https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-08-11-i-adas/
Magyar Nemzet - 2020.08.13. (16. oldal)
Éremesőt hozott az online verseny
A biológia- és a fizikaolimpia elmaradt, de a kémikusok összemérték tudásukat (...)
Örültünk annak, hogy egyáltalán megrendezhettük a diákolimpiákat – tájékoztatott
Magyarfalvi Gábor, az ELTE TTK adjunktusa, aki az idei különleges verseny feltételeinek
kidolgozását és a verseny előkészítését a nemzetközi intézőbizottság elnökeként
irányította.
További megjelenés:

-

magyarnemzet.hu - 2020.08.13.
Éremesőt hozott az online verseny
https://magyarnemzet.hu/tudomany/eremesot-hozott-az-online-verseny8513682/

Népszava - 2020.08.13. (4. oldal)
Elhunyt Papp Gábor újságíró
Életének 77. évében elhunyt Papp Gábor újságíró, a BBC History Magazine főszerkesztője.
Ókori történésznek készült, de aztán önironikus jellemzése szerint a
társadalomtudományok „perifériás pedellusa” lett. 1967-ben végzett az ELTE-n, amelynek
jogi karán 1980-ig tanított.
További megjelenés:
-

infovilag.hu - 2020.08.13.
Elhunyt tudós kollégánk, Papp Gábor főszerkesztő
https://infovilag.hu/elhunyt-tudos-kollegank-papp-gabor-foszerkeszto/

Világgazdaság - 2020.08.13. (3. oldal)
Mérséklődött a lemorzsolódás az IT-s hallgatók körében
Ötödik alkalommal rendezik meg Magyarországon a Közép-európai Informatikai
Diákolimpiát (CEOI). Augusztus 23. és 29. között a Neumann-társaság, az ELTE
Informatikai Kar és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával
Nagykanizsán mérhetik össze tudásukat a régió legjobb diákjai.
Magyar Narancs - 2020.08.13. (30,31,32. oldal)
„Muszáj valami komolyabbról”
A hagyományos olvasókörök történetéről és társadalmi szerepéről beszélgettünk a
szakterület jeles művelőjével. (…) Barátné Hajdu Ágnes az Eötvös Loránd
Tudományegyetem professzora, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke. Az ELTE
ﬁzika–könyvtár szakának elvégzése után a József Attila Tudományegyetem könyvtárában
hét évig módszertani munkatársként dolgozott. Később több könyvtárat igazgatott, és
három évtizednél hosszabb ideje oktat.

Magyar Narancs - 2020.08.13. (1,8,9. oldal)
„Mi egy kissé leszakadtunk”
Idén tavasszal jelent meg legújabb esszékötete, a Malaccal teljes éveink. Ennek apropóján
beszélgettünk a 60-as évek elit képzéséről, feledésbe merült költőkről, ’56-ról, a lenézett
magyar függetlenségről.
Mandiner - 2020.08.13. (52,53. oldal)
Ingerlékenyek és kialvatlanok a mai fiatalok
Az iskoláskorú gyermekek egészség-magatartása című, négyévenként elvégzett
nemzetközi kutatás magyar partnere az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán működő,
e témára szakosodott kutatócsoport.
Vas Népe - 2020.08.13. (1,4. oldal)
Elkülönítő és kétágyas kollégiumi szobák
Az ELTE kommunikációs osztálya közleményben tudatta: az egyetem az országos tiszti
főorvos állásfoglalását mérlegelve úgy határozott, hogy minden kollégiumi épületében –
így a szombathelyi Pável Ágoston Kollégium mindkét épületében is – kétágyassá alakítja
a szobákat, hogy tartható legyen a javasolt másfél méteres védőtávolság. Véget ért már
az egyetemi kollégiumok felvételi eljárása, ennek alapján elmondható, hogy minden
jelentkezőnek jut hely még a „kétágyasítás” mellett is Szombathelyen. A kollégiumi díjak
nem változnak az előző évhez képest.
bicske.blog.hu - 2020.08.12.
"A politikában nem mentség, hogy félrevezettek" - Unger Anna bicskei politológus
munkájáról
A 171 oldalas kis kötet magyar kiadásnak a szakértője Unger Anna politológus, aki Bicskén
él. Az ELTE Társadalomtudományi Karának adjunktusa. (…)
Örökérvényű
tanulmányrészletek, publicisztikák, erre a gondolkodó sajtóműfajra emlékeztetnek. De
rengeteg ténnyel, amiből sokat lehet tanulni. Az is nagyon jó, hogy új a hang és
megközelítéseivel kiemelkedik az itthon megszokott ismert tónusból.
https://bicske.blog.hu/2020/08/12/_a_politikaban_nem_mentseg_hogy_felrevezettek_un
ger_anna_bicskei_politologus_munkajarol
eduline.hu - 2020.08.12.
Számok a tavalyi pótfelvételiről: idén vajon más lesz?
A harmadik legkeresettebb szak ELTE programtervező informatikus képzése volt, a
jelentkezők száma 91 volt, a ponthatár 306 és 83 jutott be a pótfelvételin. A jogász képzés

közül kedvelt volt a KRE és az ELTE. A KRE jogász szakán 285 volt a ponthatár, ide 89-ből
69-en jutottak be. Az ELTE-n 305 volt a pótfelvételi ponthatára, ide 84-en jelentkeztek és
79-en kezdhették meg a tanévet.
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200812_szamok_a_potfelvetelin
eduline.hu - 2020.08.12.
A legtöbb egyetem is hibrid oktatással készül - minden az őszi félévkezdésről
Az ELTE hibrid oktatásra készül, ami annyit tesz, hogy fő szabály szerint az órákon meg
kell jelenni, de bizonyos kurzusokat online tartanak majd meg - írják -, ha annak létszáma,
vagy az oktatásra használt helyiség befogadóképessége miatt nem lehet tartani a
szükséges távolságot, illetve ha a tanár akadályoztatva van (például veszélyeztetett).
http://eduline.hu/felsooktatas/20200812_egyetemi_tanevkezdes
További megjelenés:
-

penzcentrum.hu - 2020.08.12.
Betesz a koronavírus a kollégista létnek: erre készülhetnek ősszel a diákok
https://www.penzcentrum.hu/karrier/betesz-a-koronavirus-a-kollegista-letnekerre-keszulhetnek-osszel-a-diakok.1100732.html

hazipatika.com - 2020.08.12.
Csatatérré teheti a hálószobát az eltérő libidó
A magyar párok több mint egyharmada hetente átlagosan két-három alkalommal fekszik
le egymással, további egyötödük heti egyszer, 16 százalékuk pedig havonta két-három
esetben. Legalábbis ez derült ki az ELTE-PPK Pszichológiai Intézetének egy 2017-es nem
reprezentatív felméréséből , aminek során közel 16 ezer válaszadó adatait gyűjtötték
össze a kutatók.
https://www.hazipatika.com/psziche/parkapcsolat/cikkek/csataterre_teheti_a_haloszobat
_az_eltero_libido/20200812093242
hirek.prim.hu - 2020.08.12.
A Wolfram Research minősített oktatója lett az ELTE docense
Lóczi Lajos, az ELTE Informatikai Kar Numerikus Analízis Tanszékének docense elnyerte a
cég minősített oktatója (Certified Instructor) címet. Ezzel a képesítéssel világszerte
jelenleg mintegy 130-an rendelkeznek.
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/08/12/a_wolfram_research_minositett_oktatoja_lett_az_elt
e_docense

vg.hu - 2020.08.12.
Az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem sem tartja meg a gólyatáborát
Murai László közölte: nem szervez ugyanakkor gólyatábort például az ELTE, a Szegedi
Tudományegyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem, de ezek az intézmények helyette
valamilyen orientációs napot tartanak majd az új hallgatóinak szeptemberben.
https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/az-elte-es-a-szegedi-tudomanyegyetem-semtartja-meg-a-golyataborat-2758994/
További megjelenés:
-

Magyar Nemzet - 2020.08.13. (5. oldal)

-

Megtartja a gólyatábort az egyetemek többsége
hang.hu - 2020.08.12.

-

Az ELTE, az SZTE és a BGE nem tart idén gólyatábort
https://hang.hu/belfold/2020/08/12/az-elte-az-szte-es-a-bge-nem-tart-idengolyatabort/
hir.ma - 2020.08.12.

-

HÖOK: a felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatábort
https://hir.ma/belfold/oktatas/hook-a-felsooktatasi-intezmenyek-tobbsegemegtartja-a-golyatabort/761900
infostart.hu - 2020.08.12.

-

Sokan bevállalják a gólyatábort
https://infostart.hu/belfold/2020/08/12/sokan-bevallaljak-a-golyatabort
kozepsuli.hu - 2020.08.12.

-

A szabályok szigorú betartásával tartanak idén gólyatáborokat
https://kozepsuli.hu/szabalyok-szigoru-betartasaval-tartanak-idengolyataborokat/
life.hu - 2020.08.12.

-

A kormány nem engedélyezi, de a felsőoktatásban ennek ellenére is megtartják a
rendezvényeket
https://www.life.hu/hirek/20200812-a-kormany-nem-engedelyezi-de-afelsooktatasban-ennek-ellenere-is-megtartjak-a-rendezvenyeket.html
lokal.hu - 2020.08.12.

-

A felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatábort
https://www.lokal.hu/2020-08-a-felsooktatasi-intezmenyek-tobbsege-megtartjaa-golyatabort/
magyarhirlap.hu - 2020.08.12.
A felsőoktatási intézmények zöme megtartja a gólyatábort

-

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200812-a-felsooktatasi-intezmenyekzome-megtartja-a-golyatabort
minap.hu - 2020.08.12.

-

A felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatábort
https://minap.hu/cikk/felsooktatasi-intezmenyek-tobbsege-megtartjagolyatabort
nlc.hu - 2020.08.12.

-

Megtartja a gólyatábort az egyetemek és főiskolák többsége
https://nlc.hu/szabadido/20200812/golyatabor-egyetem-foiskola-megtartjak/
orientpress.hu - 2020.08.12.

-

Lesznek gólyatáborok
https://orientpress.hu/cikk/2020-08-12_lesznek-golyataborok
penzcentrum.hu - 2020.08.12.

-

Nem marad el a gólyatábor: ezt tartogatja a kezdő egyetemistáknak még a nyár
https://www.penzcentrum.hu/utazas/nem-marad-el-a-golyatabor-ezt-tartogatjaa-kezdo-egyetemistaknak-meg-a-nyar.1100788.html
pestihirlap.hu - 2020.08.12.

-

Lázmérés is lesz a gólyatáborokban
https://pestihirlap.hu/2020/08/12/lazmeres-is-lesz-a-golyataborokban/
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.08.12.

-

Lesz buli az elsősöknek: megtartja a gólyatábort az egyetemek és a főiskolák
többsége
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/lesz-buli-az-elsosoknek-megtartja-agolyatabort-az-egyetemek-es-a-foiskolak-tobbsege/
webradio.hu - 2020.08.12.

-

HÖOK: a felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatábort
https://webradio.hu/hirek/koronavirus/koronavirus-hook-a-felsooktatasiintezmenyek-tobbsege-megtartja-a-golyatabort
blikk.hu - 2020.08.12.

-

A felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatábort
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/koronavirus-golyatabor-egyetem-hookfelsooktatasi-intezmeny/x8nc2pf
radio88.hu - 2020.08.12.
A felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatábort
https://www.radio88.hu/a-felsooktatasi-intezmenyek-tobbsege-megtartja-agolyatabort/

-

Retro Rádió Hírek 12:00 - 2020.08.12.

-

Saját hatáskörben megtartja gólyatáborát a felsőoktatási intézmények többsége
Rádió1 - Hírek 7:00 - 2020.08.13.
Több fővárosi egyetemen is elmarad a gólyatábor

24.hu - 2020.08.12.
Mérő László: Úgy döntöttünk, hogy elhisszük a történetet a vírusról
Még ha csak vaklárma is a magyarországi koronavírus-járvány, akkor is rengeteg haszna
van a védekezésnek, állítja Mérő László matematikus, pszichológus. Az ELTE Pszichológiai
Intézetének professzora lapunknak arról is beszélt, hogy Orbán szélkakas, és 2022-ben
megbukik, de szó volt a távozó indexesek előtt álló lehetőségekről is.
https://24.hu/belfold/2020/08/12/mero-laszlo-koronavirus-index-interju/
hírTV - Híradó 7:00, 10:00, 12:00 - 2020.08.12.
Több humán vizsgálatra és tesztre van szükség ahhoz, hogy biztosan kijelenthető
legyen az, hogy az orosz vakcina működik a koronavírus ellen
Megszólaló: Kacskovics Imre immonológus, az ELTE TTK dékánja
https://hirtv.hu/video/239229
Kossuth Rádió - Napközben - 2020.08.12.
Miként tudunk segíteni a budapesti Füvészkertnek?
Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-12_09-0000&enddate=2020-08-12_10-55-00&ch=mr1
Élet és Tudomány - 2020.08.14. (1051. oldal)
Zsiráfnyakú őshüllő Villányból
A hazai, a földtörténeti középkorból származó őshüllő-maradványok kutatása rendkívül
felgyorsult az elmúlt két évtizedben, hála az ELTE Dinoszaurusz Kutatócsoport kutatóinak.
Ez a kutatócsoport főleg az iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyen végzett kutatásai révén
ismert, ahol több mint harminc különböző gerinces állat maradványait fedezték fel eddig.
Heves Megyei Hírlap - 2020.08.14. (1,6. oldal)
Szilvásvárad őskori története
Most a 2018-as ásatás utáni eredmények voltak érdekesek, az ELTE munkatársai a
Töröksáncon ástak, de a lézeres távérzékeléses felmérésnek köszönhetően – amellyel
Közép-Amerikában városokat leltek a dzsungel alatt – itt is új dolgok derülnek ki.

Vas Népe - 2020.08.14. (1,7. oldal)
A képzés kulcsa a partnerség
Országosan az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta idén is a szombathelyi
gépészmérnöki szak: a felvételi átlagpontszám 347 pontról 370 pontra nőtt. Az idén a
felvételt nyert duális gépészmérnök-hallgatók létszáma 30 százalékkal növekedett. Nyár
végén valósul meg egy 80 millió forintos laborfejlesztés.
divany.hu - 2020.08.13.
A hónap dilemmája: Bűn-e az abortusz? Az erkölcsfilozófus válasza
Az abortusszal kapcsolatos hagyományos filozófiai kérdésfelvetés így hangzik: személy-e
a magzat – azaz kellőképp hasonlatos vagy folytonos-e azokkal a már megszületett
emberekkel, akiknek megkérdőjelezhetetlenül joguk van az élethez. Megszólalónkról Réz
Anna filozófus, az ELTE Filozófiai Intézetének adjunktusa, kutatási területe az erkölcsi
felelősség.
https://divany.hu/vilagom/2020/08/13/bun-e-az-abortusz-rez-anna-erkolcsfilozofus/
valaszonline.hu - 2020.08.13.
ELTE-tudósok: 2021 végén lehet kipróbálni emberen a COVID-gyógyszert
Elfogadta interjúfelkérésünket az ELTE TTK dékánja, Kacskovics Imre immunológus
professzor, aki Szikora Bence molekuláris biológus társaságában arról beszél, hogy
mikorra lehet védőoltás és gyógyszer a COVID-19 ellen. A tudósok csodával nem
kecsegtetnek: sem oltás, sem gyógyszer nem várható nagyon hamar. Hogy miért nem,
kiderül a HetiVálaszból, a Válasz Online podcastjából.
https://www.valaszonline.hu/2020/08/13/kacskovics-imre-szikora-bence-covidgyogyszer-podcast/
vaol.hu - 2020.08.13.
Biztonsági intézkedésekkel készülnek a szombathelyi egyetemi kollégiumok a
tanévkezdésre
Az ELTE kommunikációs osztálya közleményben tudatta: az egyetem az országos tiszti
főorvos állásfoglalását mérlegelve úgy határozott, hogy minden kollégiumi épületében –
így a szombathelyi Pável Ágoston Kollégium mindkét épületében is – kétágyassá alakítja
a szobákat, hogy tartható legyen a javasolt másfél méteres védőtávolság.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/biztonsagi-intezkedesekkel-keszulnek-aszombathelyi-egyetemi-kollegiumok-a-tanevkezdesre-4192442/

Szabad Föld - 2020.08.14. (7. oldal)
Szigorított feltételek
Óvintézkedéseket azonban bevezetnek, például korlátozzák a vendégfogadást, elkülönítő
helyiségeket alakítanak ki, maszkviselést írnak elő, sőt az ELTE magánszállásokat is kínál,
hogy csökkentse a zsúfoltságot. A felsőoktatási intézmények azt ígérik, nem emelik a
kollégiumi díjakat tavalyhoz képest.

