
 

 

 

 

 

Blikk - 2020.08.17. (6. oldal) 

5 méteres őshüllő volt az úr a villányi hegyvidéken 

Az őshüllő 4-5 méter hosszúságú volt, ebből csak a nyaka hossza kitett 2-3 métert – 

magyarázta a szenzációs leletből megtudott adatokat Ősi Attila paleontológus, az ELTE 

TTK őslénytani tanszékének vezetője. – Mivel Villány ma ismert környékét akkor tenger 

borította, arra következtetünk, hogy a lény ennek partján vagy sekélyebb részében élt, és 

főleg apró halakkal, pikkelyes testű élőlényekkel táplálkozott. Erre bizonyíték fogazatának 

barázdáltsága is, ami kizárja, hogy növényekkel táplálkozott volna – folytatta. 

 

További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.08.14.  

Különleges őshüllőt találtak Villányban 

https://24.hu/tudomany/2020/08/14/oshullo-ragadozo-osleny-paleontologia 

- Szabad Föld - 2020.08.19. (39. oldal) 

Villányi őslény 

 

Ripost - 2020.08.17. (9. oldal) 

Nőértő: napi 3 tény a nőkről  

A nők lelke érzékenyebb, emiatt jobban tudják azonosítani a kutyák érzéseit, mint a férfiak, 

állítják tanulmányukban az ELTE etológiai tanszékének kutatói. A vizsgálatok során a nők 

65 százaléka, míg a férfiaknak csak 45 százaléka értelmezte helyesen az állatok szándékait. 

 

Színes RTV - 2020.08.17. (49. oldal) 

Ugat, de mit jelent? 

A kutyahangok értelmezésére Dr. Pongrácz Péter biológust, az ELTE Etológiai Tanszékének 

egyetemi docensét kértük meg. Elmondta, a kutya – ellentétben például a farkassal – 

számtalan szituációban ugathat: ha egyedül hagyjuk, ha becsenget a postás, ha elmegy 

valaki a kertkapu előtt, vagy ha éppen játszana. 

 

 

2020/35. hét  (augusztus 17-23.) 

https://24.hu/tudomany/2020/08/14/oshullo-ragadozo-osleny-paleontologia


Dunaújvárosi Hírlap - 2020.08.17. (1,5. oldal) 

A sakálok már a kertek alatt vannak  

Jelenleg a klinikai kutatásban dolgozik, mesterdiplomát szerzett az ELTE biológia szakán 

ökológia szakirányon. – Lenyűgöz ez a kistestű kutyaféle rátermettsége, intelligenciája. 

Sokan úgy gondolják, hogy invazív káros faj. Pedig az igazsághoz hozzátartozik, hogy 

eredetileg egy őshonos ragadozónkról van szó. Számos korabeli feljegyzés említi, mint 

nádi farkas, vagy toportyán. Ellentétben például a fácánnal, üregi nyúllal, és a dámvaddal, 

amit betelepítettek hazánkba és egyedszámuk növekedését segítik.  

 

További megjelenés: 

 

- duol.hu - 2020.08.17.  

Emberek kontra aranysakálok 

https://www.duol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/emberek-kontra-aranysakalok-

3769331/ 

 

Észak-Magyarország - 2020.08.17. (7. oldal) 

Lesznek, meg nem is gólyatáborok 

Az információt Murai László, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

(HÖOK) elnöke jelentette be, továbbá azt is hozzátette, hogy az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem a 

gólyatáborok helyett úgynevezett orientációs napot fognak tartani a gólyák számára. 

 

További megjelenés: 

 

- boon.hu - 2020.08.17. 

Lesznek, meg nem is gólyatáborok 

https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/lesznek-meg-nem-is-golyataborok-

4483667/ 

 

Vas Népe - 2020.08.17. (5. oldal) 

Ösztöndíj a magas pontért  

Az új tanévben is jár a Savaria kiválósági ösztöndíj az ELTE szombathelyi képzéseire 

legalább 400 ponttal bekerült elsőéveseknek. A 400-449 felvételi pontszámmal felvett 

hallgatók havi 40 ezer, a legalább 450 pontot elérők havi 80 ezer forint ösztöndíjat kapnak 

az első tanévben. 

 

https://www.duol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/emberek-kontra-aranysakalok-3769331/
https://www.duol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/emberek-kontra-aranysakalok-3769331/
https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/lesznek-meg-nem-is-golyataborok-4483667/
https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/lesznek-meg-nem-is-golyataborok-4483667/


civilhirugynokseg.hu - 2020.08.17.  

Hajósy Adrienne a Balaton jelenéről  

Hiába költenek milliárdokat a térség turizmusára, ha közben a tóról megfeledkeznek – 

figyelmeztet a Nők a Balatonért Egyesület programvezetője, Hajósy Adrienne. (…) A 73 

éves geofizikus, környezetvédő a hetvenes évek elejétől több mint húsz éven át volt az 

ELTE Geofizikai Tanszék munkatársa.  

http://civilhirugynokseg.hu/hajosy-adrienne-balaton-jelenerol/ 

 

További megjelenés: 

 

- hirbalaton.hu - 2020.08.16.  

“Hiába költenek milliárdokat a térség turizmusára, ha közben a tóról 

megfeledkeznek”  

http://www.hirbalaton.hu/hiaba-koltenek-milliardokat-a-terseg-turizmusara-ha-

kozben-a-torol-megfeledkeznek-nepszava-hu/ 

- Népszava - 2020.08.15. (1, 5. oldal) 

Mohó beruházók, láncfűrészek, daruk, beton, térkőhalmok – mondja interjúnkban 

a Balaton jelenéről Hajósy Adrienne 

 

medicalonline.hu - 2020.08.17. 

Idősgondozás a járvány időszakában 

Az idősek csoportját különösen érinti a koronavírus-járvány, és ez úgy az 

idősgondozásban, ahogyan a formális alapellátásban és az informális családi 

gondozásban is is drámai kihívásokat okoz. Az ELTE Társadalomtudományi Kar 

panelbeszélgetésén az idősek tapasztalatait is áttekintették a szakemberek. Az esemény 

házigazdája, Kövér-Van Til Ágnes, az SZTI igazgatója bevezetőjében kiemelte: az idősek 

csoportját különösen érinti a koronavírus-járvány, és ez az idősgondozásban is drámai 

kihívásokat okoz. 

http://medicalonline.hu/cikk/idosgondozas_a_jarvany_idoszakaban 

 

pharmaonline.hu - 2020.08.17. 

Jövőre lehet kipróbálni emberen a COVID-gyógyszert 

A VálaszOnline podcastjében az ELTE TTK dékánja, Kacskovics Imre immunológus 

professzor, Szikora Bence molekuláris biológus társaságában arról beszél, hogy mikorra 

lehet védőoltás és gyógyszer. 

http://pharmaonline.hu/cikk/jovore_lehet_kiprobalni_emberen_a_covid_gyogyszert 

 

http://civilhirugynokseg.hu/hajosy-adrienne-balaton-jelenerol/
http://www.hirbalaton.hu/hiaba-koltenek-milliardokat-a-terseg-turizmusara-ha-kozben-a-torol-megfeledkeznek-nepszava-hu/
http://www.hirbalaton.hu/hiaba-koltenek-milliardokat-a-terseg-turizmusara-ha-kozben-a-torol-megfeledkeznek-nepszava-hu/
http://medicalonline.hu/cikk/idosgondozas_a_jarvany_idoszakaban
http://pharmaonline.hu/cikk/jovore_lehet_kiprobalni_emberen_a_covid_gyogyszert


További megjelenés: 

 

- atv.hu - 2020.08.16. 

2021 közepére várható a koronavírus elleni oltóanyag Magyarországon 

http://www.atv.hu/belfold/20200816-2021-kozepere-varhato-a-koronavirus-

elleni-oltoanyag-magyarorszagon 

- weborvos.hu - 2020.08.15. 

2021 végén lehet kipróbálni emberen a COVID-gyógyszert 

https://weborvos.hu/lapszemle/2021-vegen-lehet-kiprobalni-emberen-a-covid-

gyogyszert-261300 

 

technokrata.hu - 2020.08.17. 

Nyolc ország személyesen, hat ország online vesz részt a Közép-Európai 

Informatikai Diákolimpián 

A CEOI nemzetközi szinten is nagyon rangos megmérettetésnek számít: az ezen jó 

eredményt elérő diákok általában a további nemzetközi versenyeken is kiemelkedő 

eredményt érnek el. Az idei CEOI a Neumann Társaság, az ELTE Informatikai Karának, 

illetve Nagykanizsa városának rendezésében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 

támogatásával zajlik, összesen tizenhárom ország részvételével. 

https://www.technokrata.hu/esemeny/2020/08/17/diakolimpia-informatikai-kozep-

europa/ 

 

További megjelenés: 

 

- blikk.hu - 2020.08.17. 

Nyolc ország személyesen, hat ország online vesz részt a Közép-Európai 

Informatikai Diákolimpián 

https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/diakolimpia-online-koronavirus-

jarvany/7v33hck 

- profitline.hu - 2020.08.17. 

Nyolc ország személyesen, hat ország online vesz részt a Közép-Európai 

Informatikai Diákolimpián  

http://profitline.hu/Nyolc-orszag-szemelyesen-hat-orszag-online-vesz-reszt-a-

Kozep-Europai-Informatikai-Diakolimpian-411156 

- index.hu - 2020.08.17. 

A koronavírus miatt hibrid üzemmódban tartják az informatikai diákolimpiát 

Nagykanizsán 

http://www.atv.hu/belfold/20200816-2021-kozepere-varhato-a-koronavirus-elleni-oltoanyag-magyarorszagon
http://www.atv.hu/belfold/20200816-2021-kozepere-varhato-a-koronavirus-elleni-oltoanyag-magyarorszagon
https://weborvos.hu/lapszemle/2021-vegen-lehet-kiprobalni-emberen-a-covid-gyogyszert-261300
https://weborvos.hu/lapszemle/2021-vegen-lehet-kiprobalni-emberen-a-covid-gyogyszert-261300
https://www.technokrata.hu/esemeny/2020/08/17/diakolimpia-informatikai-kozep-europa/
https://www.technokrata.hu/esemeny/2020/08/17/diakolimpia-informatikai-kozep-europa/
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/diakolimpia-online-koronavirus-jarvany/7v33hck
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/diakolimpia-online-koronavirus-jarvany/7v33hck
http://profitline.hu/Nyolc-orszag-szemelyesen-hat-orszag-online-vesz-reszt-a-Kozep-Europai-Informatikai-Diakolimpian-411156
http://profitline.hu/Nyolc-orszag-szemelyesen-hat-orszag-online-vesz-reszt-a-Kozep-Europai-Informatikai-Diakolimpian-411156


https://index.hu/techtud/2020/08/14/nagykanizsa_kozep-

europai_informatikai_diakolimpia/ 

- infovilag.hu - 2020.08.17. 

Informatikai diákolimpia: rangot adó verseny 

https://infovilag.hu/informatikai-diakolimpia-rangot-ado-verseny/ 

- hirek.prim.hu - 2020.08.17. 

Nyolc ország személyesen, hat ország online vesz részt a Közép-Európai 

Informatikai Diákolimpián 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/08/17/nyolc_orszag_szemelyesen_hat_orszag_onlin

e_vesz_reszt_a_kozep-europai_informatikai_diakolimpian 

- kanizsaujsag.hu - 2020.08.19. 

Nyolc ország személyesen, hat ország online vesz részt a Közép-Európai 

Informatikai Diákolimpián 

https://kanizsaujsag.hu/hir/202008/nyolc-orszag-szemelyesen-hat-orszag-online-

vesz-reszt-a-kozep-europai-informatikai 

 

vezess.hu - 2020.08.17. 

Vadállatok az autóban 

Még az autóra tapasztható kamu-vadriasztók kapcsán tudtuk meg Dr. Farkas Jánostól, az 

ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékének adjunktusától, hogy vadriasztásra az 

aktív, ultrahangos eszközök sem mindig hatékonyak. Az állat hamar megszokja a zavaró 

hangot, hiszen semmi más kellemetlen dolgot nem tapasztal. Azonban ha talál egy 

csendesebb, nyugalmasabb búvóhelyet a közelben, simán megmenekülhetünk és 

hálálkodhatunk az ultrahangos megoldásnak. 

https://www.vezess.hu/magazin/2020/08/17/vadallatok-az-autoban/ 

 

Reformátusok Lapja - 2020.08.16. (8,9,10,11. oldal) 

„Boldog leszel attól, hogy ők boldoggá váltak” 

Az élménypedagógusok vezetője, Páll Gábor két éve csatlakozott a Bárka stábjához, az 

élménypedagógiával pedig hat éve, az ELTE hallgatójaként került kapcsolatba, a Kalandok 

és Álmok szakmai műhely vezetője, Bányai Sándor kurzusán. – Sok, a szociális 

kompetenciákat fejlesztő játékot ismertem már akkor is, de azzal a koncepcióval, amelyet 

a Kalandok és Álmok képvisel – hogy a szociális készségeket tudatosan fejlesztik az 

élménypedagógia módszereivel –, ott találkoztam először. 

 

 

 

https://index.hu/techtud/2020/08/14/nagykanizsa_kozep-europai_informatikai_diakolimpia/
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http://hirek.prim.hu/cikk/2020/08/17/nyolc_orszag_szemelyesen_hat_orszag_online_vesz_reszt_a_kozep-europai_informatikai_diakolimpian
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https://www.vezess.hu/magazin/2020/08/17/vadallatok-az-autoban/


heol.hu - 2020.08.16.  

Új dolgok derültek ki Szilvásvárad őskori történetéből 

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. 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-dolgok-derultek-ki-szilvasvarad-oskori-

tortenetebol-2756747/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.08.16.  

Fellélegzés címmel ünnepel a Fesztivál Akadémia Budapest 

Hatvan kiváló magyar művésszel találkozhatunk öt budapesti helyszínen 

A fesztivál stílusosan a Fellélegzés címet kapta, csütörtökön kezdődik és a hónap végéig 

tart, öt budapesti helyszínen. A Zeneakadémia, a Budai Vigadó, az ELTE Egyetemi 

Könyvtár, az Uránia Nemzeti Filmszínház és a Budapest Music Center ad otthont a 

koncerteknek. 

https://magyarnemzet.hu/kultura/fellelegzes-cimmel-unnepel-a-fesztival-akademia-

budapest-8527380/ 

 

atv – kora esti Híradó, esti Híradó - 2020.08.16. 

Több élsportoló is koronavírus lett, ezért mérkőzések maradnak el és intézmények 

zárnak be 

Miközben az Operatív Törzs újra felhívta a figyelmet arra, hogy több országban is újra 

erősen terjed a járvány, az Interfax orosz hírügynökség szombaton az ország 

egészségügyi minisztériumára hivatkozva bejelentette, hogy megkezdték a koronavírus 

elleni orosz védőoltás gyártását. Kacskovics Imre, immunológus, az ELTE tanszék vezetője 

azonban Híradónknak azt mondta, hogy szkeptikus a vakcinával kapcsolatban.  

Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE TTK 

http://www.atv.hu/videok/video-20200817-atv-esti-hirado-2020-08-16 

 

Hajdú-Bihari Napló - 2020.08.15. (1,4. oldal) 

A saját kertje ihlette a képeit 

A napokban megnyílt kiállítást dr. Bordács Andrea, az ELTE Vizuális Művészeti 

Tanszékének vezetője mutatta be a közönségnek, köszöntőt mondott dr. Puskás István 

alpolgármester. A Saját Éden II. a karneváli hét végéig látogatható. 

 

További megjelenés: 

 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-dolgok-derultek-ki-szilvasvarad-oskori-tortenetebol-2756747/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/uj-dolgok-derultek-ki-szilvasvarad-oskori-tortenetebol-2756747/
https://magyarnemzet.hu/kultura/fellelegzes-cimmel-unnepel-a-fesztival-akademia-budapest-8527380/
https://magyarnemzet.hu/kultura/fellelegzes-cimmel-unnepel-a-fesztival-akademia-budapest-8527380/
http://www.atv.hu/videok/video-20200817-atv-esti-hirado-2020-08-16


- haon.hu - 2020.08.15.  

Édeni állapotokat találunk a galériában 

https://haon.hu/kultura/helyi-kultura/edeni-allapotokat-talalunk-a-galeriaban-

4273199/ 

 

napidoktor.hu - 2020.08.15. 

Házikedvencek és anyaság: terápiás hatás helyett depresszió? 

Azonban azoknál a fiatal anyukáknál, akiknek megterhelő az anyaság, gyakrabban 

fordulnak elő a szülés utáni depresszió tünetei, ha még egy házikedvencről is 

gondoskodniuk kell , derült ki az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatásából. 

https://napidoktor.hu/noi-egeszseg/hazikedvencek-es-anyasag-terapias-hatas-helyett-

depresszio/ 

 

napidoktor.hu - 2020.08.15. 

Mi befolyásolja az intelligenciát? 

Az ELTE Természettudományi Kar PIT Bioinformatikai Csoportjának matematikusai – 

Fellner Máté és Varga Bálint kutatók és Grolmusz Vince professzor – az agy leggyakrabban 

tanulmányozott és legjobban ismert részének, az apró, tengeri csikóhal alakú 

hippokampusz szomszédait és az intelligencia összefüggéseit vizsgálták. azaz azokat az 

agyi területeket, amelyek a legtöbb alany esetében vannak összekötve a 

hippokampusszal. 

https://napidoktor.hu/blog/mi-befolyasolja-az-intelligenciat/ 

 

vaol.hu - 2020.08.14. 

Az idén is az egyik legjobb a szombathelyi gépészmérnöki szak 

A sikerek hátteréről dr. habil. Andó Mátyás, az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki 

Intézetének igazgatója elmondta: az elmúlt öt év partnercégekkel közös erőfeszítéseinek 

eredményeként Magyarországon egyedülálló duális gépészmérnökképzés jött létre 

Szombathelyen. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-iden-is-az-egyik-legjobb-a-szombathelyi-

gepeszmernoki-szak-4195205/ 
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Kossuth Rádió - Napközben - 2020.08.14. 

Milyen tartalmakat osztunk meg magunkról és a családunkról a közösségi oldalakon 

és milyen veszélyeket rejt a fényképek megosztása? 

Megszólaló: Koronczai Beatrix adjunktus, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-14_09-00-

00&enddate=2020-08-14_10-55-00&ch=mr1 

 

hang.hu - 2020.08.18. 

Globális felmelegedés: tényleg az utolsó pillanatban vagyunk, hogy cselekedjünk? 

Lehetséges, hogy nem is ennyire rettenetes a jövő, csak a híradások miatt gondoljuk így? 

Egyáltalán, mennyire hitelesek azok a bizonyítékok, amelyek azt hivatottak alátámasztani, 

hogy emberi tevékenység okozza a globális felmelegedést? Ezeket a kérdéseket kívánja 

megválaszolni nemrég megjelent könyvében Kovács Róbert, aki miután éghajlatkutatást 

és meteorológiát tanult az ELTE-n, újságíróként az elsők között írt a globális 

felmelegedésről és a klímaváltozásról. 

https://hang.hu/kultura/konyveshaz/2020/08/18/globalis-felmelegedes-tenyleg-az-

utolso-pillanatban-vagyunk-hogy-cselekedjunk/ 

 

technokrata.hu - 2020.08.18. 

Önvezető autózás: ha nem is az élbolyban, de az említésre méltók között tartják 

számon Magyarországot 

Az önvezető autózás területén itthon nem csak a Magyarországon jelenlévő autómárkák 

és beszállítóik aktívak (mint a Bosch, a Continental, a Knorr-Bremse vagy a ThyssenKrupp), 

hanem számos független magyar intézmény és vállalkozás is. Már 2015 szeptemberében 

megalakult a RECAR Autonóm Jármű Kutató Központ a BME Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Karának (KJK) gondozásában, amelyhez csatlakozott a BME VIK, az ELTE IK 

és az MTA SZTAKI is. 

 

További megjelenés: 

 

- autopro.hu - 2020.08.17. 

Jól állunk az önvezető autózásban 

https://autopro.hu/elemzesek/jol-allunk-az-onvezeto-autozasban/399146 

- azuzlet.hu - 2020.08.17. 

Önvezető autózás: térképre került Magyarország 

https://azuzlet.hu/onvezeto-autozas-terkepre-kerult-magyarorszag/ 
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- index.hu - 2020.08.17. 

KPMG: Magyarország a 25. helyen szerepel az önvezető autózás terén 

https://index.hu/gazdasag/2020/08/17/kozlekedes_onvezeto_auto_kpmg/ 

- itbusiness.hu - 2020.08.17. 

Jók vagyunk önvezető autózásban 

https://itbusiness.hu/technology/technology/jok-vagyunk-onvezeto-autozasban 

- itcafe.hu - 2020.08.17. 

Önvezető autózás: Magyarország a térképen 

https://itcafe.hu/hir/kpmg_onvezeto_auto_magyarorszag.html 

- magyarnemzet.hu - 2020.08.17. 

Magyarország is felkerült az önvezető autózás térképére 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/magyarorszag-is-felkerult-az-onvezeto-

autozas-terkepere-8532930/ 

- makronom.mandiner.hu - 2020.08.17. 

Az éltanulók közé küzdötte fel magát Magyarország az önvezető autózásra való 

felkészülésben 

https://makronom.mandiner.hu/cikk/20200817_kpmg_magyarorszag_emlitesre_m

elto_helyen_all_az_onvezeto_autozasra_valo_felkeszulesben 

- onbrands.hu - 2020.08.17. 

Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásra való felkészülésben 

https://onbrands.hu/marka-es-trend/2020/08/innovacio/magyarorszag-

emlitesre-melto-helyen-all-az-onvezeto-autozasra-valo-felkeszulesben 

- orientpress.hu - 2020.08.17. 

KPMG: Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásra való 

felkészülésben 

https://orientpress.hu/cikk/2020-08-17_kpmg-magyarorszag-emlitesre-melto-

helyen-all-az-onvezeto-autozasra-valo-felkeszulesben 

- penzcentrum.hu - 2020.08.17. 

Nem áll rosszul Magyarország az önvezető kocsik terén: előzzük az oroszokat 

https://www.penzcentrum.hu/utazas/nem-all-rosszul-magyarorszag-az-onvezeto-

kocsik-teren-elozzuk-az-oroszokat.1101030.html 

- piacesprofit.hu - 2020.08.17. 

Önvezető autók: mennyire áll készen Magyarország? 

https://piacesprofit.hu/gazdasag/onvezeto-autok-mennyire-all-keszen-

magyarorszag/ 

- portfolio.hu - 2020.08.17. 

Önvezető autózás: Magyarország is fent van a térképen 
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https://www.portfolio.hu/uzlet/20200817/onvezeto-autozas-magyarorszag-is-

fent-van-a-terkepen-445140 

- vg.hu - 2020.08.17. 

Itthon is lesz piaca az önvezető járműveknek 

https://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/itthon-is-lesz-piaca-az-onvezeto-

jarmuveknek-2844482/ 

- webradio.hu - 2020.08.17. 

KPMG: Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásra való 

felkészülésben 

https://webradio.hu/hirek/gazdasag/kpmg-magyarorszag-emlitesre-melto-

helyen-all-az-onvezeto-autozasra-valo-felkeszulesben 

- hirek.prim.hu - 2020.08.18.  

KPMG index az önvezető autózásról: Magyarország is a nagyító alatt 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/08/18/kpmg_index_az_onvezeto_autozasrol_magy

arorszag_is_a_nagyito_alatt 

- bitport.hu - 2020.08.18.  

Önvezető autó már van, de befogadó környezet is kellene hozzá 

https://bitport.hu/onvezeto-auto-van-de-kell-hozza-befogado-kornyezet-is 

- computerworld.hu - 2020.08.18.  

Önvezető autózás: Magyarország nincs az élen, de térképre került 

https://computerworld.hu/tech/onvezeto-autozas-magyarorszag-nincs-az-elen-

de-terkepre-kerult-283159.html 

- scmonitor.hu - 2020.08.18.  

Magyarország említésre méltó helyen áll az önvezető autózásban 

https://www.scmonitor.hu/hir/20200818/magyarorszag-emlitesre-melto-helyen-

all-az-onvezeto-autozasban 

- autoszektor.hu - 2020.08.18.  

Magyarország jól áll az önvezető autózásra való felkészülésben 

https://www.autoszektor.hu/hu/content/magyarorszag-jol-all-az-onvezeto-

autozasra-valo-felkeszulesben 

- newtechnology.hu - 2020.08.19.  

Önvezető autózás: ha nem is az élbolyban, de az említésre méltók között tartják 

számon Magyarországot 

https://newtechnology.hu/onvezeto-autozas-ha-nem-is-az-elbolyban-de-az-

emlitesre-meltok-kozott-tartjak-szamon-magyarorszagot/ 
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elteonline.hu - 2020.08.17. 

„Az önkéntes tevékenység nem ingyenmunka” – Interjú Simon Ádámmal 

Simon Ádámmal, a H+ Média és Kulturális Egyesület elnökével és főszerkesztőjével, a 

Herényi Kulturális és Sportegyesület munkatársával, az ELTE SEK öregdiákjával 

beszélgettünk az önkéntes munkáról, annak társadalmi hasznosságáról, egyéni előnyeiről 

és történelmi átalakulásáról. Milyen értéket ad hozzá az önkéntesség a társadalomhoz? 

Azért kell az önkéntes programokat támogatni az ország minden területén, mert minden 

ember a saját idejéből tud adni ahhoz, hogy társadalmi javulást érhessünk el. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/08/17/az-onkentes-tevekenyseg-nem-ingyenmunka-

interju-simon-adammal/ 

 

elteonline.hu - 2020.08.17.  

A járványhelyzet és a 2020/2021-es tanév az ELTE-n 

A járványügyi helyzet megjelenése ellehetetlenítette a tavaszi szemeszter normál rendben 

történő lezajlását. Az egyetem kapuit egyik napról a másikra be kellett zárni, a személyes 

oktatást felváltották az online órák és vizsgák, a diplomaosztók pedig elmaradtak. Az ELTE 

a jelenlegi helyzetnek megfelelően igyekszik enyhíteni a rendkívüli helyzetben hozott 

szabályokon, ezeket foglaltuk össze nektek. Hogyan zajlik majd az oktatás az idei 

tanévben? 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/08/17/20202021-es-tanev-az-elte-n-a-jelenlegi-

jarvanyugyi-helyzetben/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adott át az ITM államtitkára 

A koronavírus-járvány miatt, hónapokkal később március 15. alkalmából adományozott 

állami kitüntetéseket adott át az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 

parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn a budapesti Vigadóban. 

 

További megjelenés: 

 

- gondola.hu - 2020.08.18.  

Állami kitüntetéseket adott át az ITM államtitkára 

https://gondola.hu/cikkek/117252-

Allami_kitunteteseket_adott_at_az_ITM_allamtitkara.html 

- boon.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 
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https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-

vigadoban-4484984/ 

- bama.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-

pesti-vigadoban-2784224/ 

- baon.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-

pesti-vigadoban-2925641/ 

- beol.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-

pesti-vigadoban-2976359/ 

- delmagyar.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.delmagyar.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-

a-pesti-vigadoban-6737059/ 

- duol.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-

pesti-vigadoban-3770987/ 

- feol.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-

vigadoban-4219334/ 

- haon.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-

vigadoban-4278575/ 

- heol.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-

vigadoban-2768273/ 

- kemma.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 
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https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-

pesti-vigadoban-2846513/ 

- kisalfold.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-

pesti-vigadoban-10161273/ 

- nool.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-

pesti-vigadoban-3396263/ 

- sonline.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-

pesti-vigadoban-3176159/ 

- szoljon.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-

pesti-vigadoban-2612585/ 

- szon.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-

vigadoban-4119266/ 

- teol.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-

vigadoban-2674484/ 

- vaol.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-

vigadoban-4203791/ 

- veol.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-

vigadoban-3978413/ 

- zaol.hu - 2020.08.17.  

Állami kitüntetéseket adtak át a Pesti Vigadóban 

https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-vigadoban-2846513/
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https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-vigadoban-3978413/


https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/allami-kitunteteseket-adtak-at-a-pesti-

vigadoban-4434425/ 

- alon.hu - 2020.08.17.  

Augusztus 20. - Az idén ők kaptak állami kitüntetést és elismerést az ünnephez 

kapcsolódóan 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/08/augusztus-20-az-iden-73-allami-

kituntetest-es-elismerest-adtak-at-marcius-15-helyett-az-allamalapitas-

unnepehez-kapcsolodoan- 

 

napidoktor.hu - 2020.08.17. 

Igazolták a meditáció stresszcsökkentő hatását 

Koncz Ádám, az ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója és témavezetői, Garai-

Takács Zsófia és Demetrovics Zsolt a legrangosabb egészségpszichológiai folyóiratban, a 

Health Psychology Review-ban publikálták metaanalízisüket. A tanulmányban a 

meditációt tartalmazó intervenciók stresszcsökkentő hatását tesztelték 34 olyan kísérlet 

eredményeinek összevonásával, amelyekben a kortizol nevű stresszhormon szintjét 

vizsgálták. 

https://napidoktor.hu/kivul-belul/igazoltak-a-meditacio-stresszcsokkento-hatasat/ 

 

atv - Déli Híradó - 2020.08.17. 

Több sportolónál is kimutatták a koronavírus-fertőzést 

Miközben az operatív törzs újra felhívta a figyelmet arra, hogy több országban is újra 

erősen terjed a járvány, az Interfax orosz hírügynökség szombaton az ország 

egészségügyi minisztériumára hivatkozva bejelentette, hogy megkezdték a koronavírus 

elleni orosz védőoltás gyártását. Kacskovics Imre immunológus, az ELTE tanszékvezetője 

azonban Híradónknak azt mondta, hogy szkeptikus a vakcinával kapcsolatban. 

Megszólaló: Kacskovics Imre, az ELTE TTK dékánja 

http://www.atv.hu/videok/video-20200817-deli-hirado-2020-08-17 

 

KarcFM - Hangoló - 2020.08.17. 

Várható-e katonai konfliktus Görögország és Törökország között az Égei-tengeri 

konfliktus miatt?  

Szereplők: Fokasz Nikosz egyetemi tanár, ELTE BTK 
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Kossuth Rádió - Napközben - 2020.08.17. 

Remekül szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián 

Megszólaló: Magyarfalvi Gábor adjunktus, ELTE TTK Kémiai Intézet 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-17_09-00-

00&enddate=2020-08-17_10-55-00&ch=mr1 

 

Magyar Hírlap - 2020.08.18. (1,4,5. oldal) 

„Szabadon szolgál a szellem” 

Létrejöttének százhuszonötödik évfordulóját ünnepli idén a magyar tudóstanár-képzés 

fellegvára. Az Eötvös Collegium fennállásának jubileuma alkalmából történészek – az 

intézmény egykori diákjai – ismertetik alma materük születésének körülményeit, valamint 

elárulják, hogyan lehet ráirányítani a figyelmet napjainkban a Collegium kultúrtörténeti 

szerepére. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarhirlap.hu - 2020.08.18.  

„Szabadon szolgál a szellem” 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200818-szabadon-szolgal-a-szellem 

 

Világgazdaság - 2020.08.19. (2. oldal) 

Egyetemek és állami kutatóhelyek is jól jártak  

Csaknem negyvennégymilliárd forint támogatást kaptak a tudományos intézmények (...) 

A támogatott kutatóhelyek között található a Debreceni Egyetem 6,2 milliárd forint, a 

Szegedi Tudományegyetem 5,65 milliárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 5,4 

milliárd, a Semmelweis Egyetem pedig 4,9 milliárd forint összegű nyertes pályázattal. 

 

Fanny - 2020.08.19. (4. oldal) 

Micsoda hosszú nyak! 

A Baranya megyei településen, Villányban immár 2012 óta végeznek nagy szabású 

ásatásokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Dinoszaurusz Kutatócsoportjának 

munkatársai. Most egy szenzációs leletet publikáltak egy nemzetközi szaklapban. 

 

Kertészet és szőlészet - 2020.08.19. (24,25. oldal) 

Játékos kertészkedés 

Két kertészmérnök anyuka, Szakács-Nagy Zsuzsa és Thalmeiner Tünde közösen 

dédelgetett álmukat váltották valóra 2012-ben, amikor létrehozták a Szamóca Kiskertész 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-17_09-00-00&enddate=2020-08-17_10-55-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-08-17_09-00-00&enddate=2020-08-17_10-55-00&ch=mr1
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20200818-szabadon-szolgal-a-szellem


Tanodát és Műhelyt. (…) A műhely az ELTE Füvészkertben lelt otthonra. Orlóci László, a 

kert vezetője lelkesen adott helyet a tanoda programjainak, hiszen ezáltal bővült az 

intézmény oktatási tevékenysége, és mára a Füvészkertért Alapítvánnyal közösen, 

rendszeres programkínálattal van jelen a műhely a kertben. 

 

Mandiner - 2020.08.19. (4,8,9,10,11,12,13. oldal) 

Ami Szent István nagyságát mutatja  

Géza és István két birodalom szorításában hozta létre a Magyar Királyságot, mégis Szent 

István munkájáról szoktunk csak megemlékezni, miért? Miben áll Géza és miben István 

király nagysága? Milyen nemzetközi körülmények közepette hozták létre a magyar 

államot? Körmendi Tamás középkortörténésszel beszélgettünk. 

 

Szabad Föld - 2020.08.19. (39. oldal) 

Bozonok és müonok 

„Egyértelmű jelét találták annak, hogy az elemi részecskék tömegéért felelős Higgs-bozon 

két müonra is tud bomlani.” Ez amúgy igen jelentős felfedezés, aminek magyar 

vonatkozása is van: a Svájcban található CERN Nagy Hadron-ütköztetőjében ugyanis az 

ELTE Természettudományi Karának munkatársai is részt vesznek ebben a 

kísérletsorozatban. 

 

168 óra - 2020.08.19. (4,28,29. oldal) 

Elszabadult a bika  

Ismét fokozódik az utcai kábítószerhelyzet: már tizenegy ember haláláért felelős az a 

„bika” nevű drog, amely nemrég bukkant fel a szerhasználók között. (...) A „bika” esetében 

viszont már a büntetőjog is működésbe léphet – mondta lapunknak az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense. Ambrus István úgy látja, 

a hazai büntetőjog az „új pszichoaktív anyaggal visszaélés tényállása” kapcsán jól és 

időszerűen lépett a dizájnerdrogok kezdeti elterjedése idején, hatékonyabban a 

nemzetközi kábítószerlistáknál, amelyek módosítása, kiegészítése hónapokat vagy akár 

éveket is igényelhet. 

 

168 óra - 2020.08.19. (4,20,21. oldal) 

Gólyatábor újragondolva  

A járvány fenyegetése miatt néhány egyetemen úgy döntöttek, gólyatábor helyett 

orientációs, illetve gólyanapokat tartanak. Az utóbbiak nem jelentenek újdonságot az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol már 2014 óta tartanak ilyeneket. 

 



Computerworld - 2020.08.19. (10,11. oldal) 

Honnan jönnek az informatikusok? 

Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Kar dékánja szerint abban a szegmensben, ahova az 

ELTE képez szakembereket, az elmúlt években egyértelműen pozitívan, a piaci igényeknek 

megfelelően alakult a hazai, illetve a karon folyó informatikusképzés. – Az utóbbi időben 

ipari kapcsolataink intenzíven fejlődtek, ipari tanszékeink, ipari kutatólaborjaink révén 

napi kapcsolatban állunk a munkáltatókkal. Hallgatóink így korán lehetőséget kapnak 

arra, hogy ipari kutatás-fejlesztési feladatokba kapcsolódjanak be. 

 

24 óra - 2020.08.19. (5. oldal) 

Az irodalomban ritkán szereplőknek ad teret 

Már több helyen publikált.  Verseket, novellákat ír, és  különféle alkotói pályázatok 

rendszeres közreműködője. Szívén viseli azoknak a csoportoknak a sorsát, akik ritkán 

szerepelnek  irodalmi művekben. Fehér  Enikővel, a Háttérzaj című  irodalmi kör egyik 

alapítójával beszélgettem. (…) Fehér Enikő jelenleg az ELTE  Irodalom-és kultúratudomány 

mesterszakos hallgatója. A prae.hu kulturális  portál, valamint a Regio Regia regionális lap 

újságírója, emellett az Új Forrás online munkatársa. 

 

További megjelenés: 

 

- kemma.hu - 2020.08.21. 

Verseket és prózai műveket is alkot a tehetséges tatabányai írónő 

https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/verseket-es-prozai-muveket-is-

alkot-a-tehetseges-tatabanyai-irono-2862983/ 

 

elteonline.hu - 2020.08.18. 

Tanévkezdő Sportkampány 2020 

ELTE-s gólyaként most még lehet, hogy úgy érzed, hogy nem fogsz kiigazodni az 

egyetemi élet sokoldalúságában. Ezért is indul el a BEAC, az egyetem sportegyesülete a 

Diákhitel, az ELTE és a VIWA Vitaminwater támogatásával egy lelkes, fiatal csapattal, hogy 

személyesen mutassák be az egyetemi sportolási lehetőségek széles tárházát.  

http://elteonline.hu/sport/2020/08/18/tanevkezdo-sportkampany-2020/ 

 

elteonline.hu - 2020.08.18. 

ELTE-s, BEAC-os kitüntettek a MEFS tisztújító közgyűlésén 

A Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (MEFS) augusztus 12-i tisztújító 

közgyűlésén az ELTE és a BEAC sportszervezőit is díjazták. Csik Ferenc Ezüstplakettet 

https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/verseket-es-prozai-muveket-is-alkot-a-tehetseges-tatabanyai-irono-2862983/
https://www.kemma.hu/kultura/helyi-kultura/verseket-es-prozai-muveket-is-alkot-a-tehetseges-tatabanyai-irono-2862983/
http://elteonline.hu/sport/2020/08/18/tanevkezdo-sportkampany-2020/


vehetett át Bíróné Dr. Ilics Katalin, valamint Dr. Horváth Ákos, az ELTE oktatói. Németh 

Angéla Érdemérmet nyert el Takács Réka, míg Simó Szabolcs Gedényi Mihály Elnöki 

Elismerő Oklevélben részesült. 

http://elteonline.hu/sport/2020/08/18/elte-s-beac-os-kituntettek-a-mefs-tisztujito-

kozgyulesen/ 

 

nyugat.hu - 2020.08.21. 

Széchenyi-díjat kapott az ELTE szombathelyi származású rektora, Borhy László 

Átadták a Széchenyi-díjakat is, a kitüntetettek között van a szombathelyi származású 

Borhy László, az ELTE rektora is. 

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

További megjelenés: 

 

- kemma.hu - 2020.08.19. 

Széchenyi-díjat kapott Borhy László régész, Komárom díszpolgára 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/szechenyi-dijat-kapott-borhy-

laszlo-regesz-komarom-diszpolgara-2854073/ 

- alon.hu - 2020.08.19. 

Átadták az idei Széchenyi-díjakat - A kitüntetettek listája 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2020/08/augusztus-20-szechenyi-dij-

atadtak-az-idei-szechenyi-dijakat-a-dijazottak-listaja 

- atv.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat – itt a díjazottak teljes névsora 

http://www.atv.hu/belfold/20200819-atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-itt-

a-dijazottak-teljes-nevsora 

- bama.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-2789480/ 

- baon.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-2-2929022/ 

- beol.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-2-2980031/ 
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- boon.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-

4489466/ 

- delmagyar.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.delmagyar.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-6742240/ 

- demokrata.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://demokrata.hu/magyarorszag/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-5-

280579/ 

- duol.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-2-3774302/ 

- egerhirek.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.egerhirek.hu/2020/08/19/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat/kozelet/egerhirek 

- feol.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-4223354/ 

- gondola.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://gondola.hu/cikkek/117263-Atadtak_a_Kossuth-_es_Szechenyi-dijakat.html 

- haon.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-

4282928/ 

- heol.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-2773397/ 

- hirklikk.hu - 2020.08.19. 

Ők az idei Kossuth- és Széchenyi-díjasok 
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https://hirklikk.hu/erdekes/ok-az-idei-kossuth-es-szechenyi-dijasok/368337/ 

- infostart.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Szécheny-díjakat – itt a teljes névsor 

https://infostart.hu/belfold/2020/08/19/atadtak-a-kossuth-es-szecheny-dijakat-

itt-a-teljes-nevsor 

- kemma.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-2852570/ 

- kisalfold.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-10166483/ 

- korkep.sk - 2020.08.19. 

Kitüntetések: Íme, a Kossuth- és Széchényi-díjazottak listája 

https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2020/08/19/kituntetesek-ime-a-kossuth-es-

szechenyi-dijazottak-listaja/ 

- magyarhirlap.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200819-atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat 

- mandiner.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://mandiner.hu/cikk/20200819_atadtak_a_kossuth_es_szechenyi_dijakat 

- nool.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-3399308/ 

- nullahategy.hu - 2020.08.19. 

Ők vehették át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://nullahategy.hu/ok-vehettek-at-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat/ 

- origo.hu - 2020.08.19. 

Ők kaptak idén Széchenyi-díjat 

https://www.origo.hu/itthon/20200819-ok-kaptak-iden-szechenyidijat.html 

- ripost.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://ripost.hu/politik/insider/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-2542671/ 

https://hirklikk.hu/erdekes/ok-az-idei-kossuth-es-szechenyi-dijasok/368337/
https://infostart.hu/belfold/2020/08/19/atadtak-a-kossuth-es-szecheny-dijakat-itt-a-teljes-nevsor
https://infostart.hu/belfold/2020/08/19/atadtak-a-kossuth-es-szecheny-dijakat-itt-a-teljes-nevsor
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-2852570/
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-2852570/
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-10166483/
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-10166483/
https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2020/08/19/kituntetesek-ime-a-kossuth-es-szechenyi-dijazottak-listaja/
https://korkep.sk/cikkek/friss-hirek/2020/08/19/kituntetesek-ime-a-kossuth-es-szechenyi-dijazottak-listaja/
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200819-atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200819-atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat
https://mandiner.hu/cikk/20200819_atadtak_a_kossuth_es_szechenyi_dijakat
https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-3399308/
https://www.nool.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-3399308/
https://nullahategy.hu/ok-vehettek-at-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat/
https://www.origo.hu/itthon/20200819-ok-kaptak-iden-szechenyidijat.html
https://ripost.hu/politik/insider/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-2542671/


- sonline.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-3181706/ 

- szoljon.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-2617184/ 

- szon.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-

4123286/ 

- teol.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat-

4123286/ 

- vaol.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-4207559/ 

- vasarnap.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://vasarnap.hu/2020/08/19/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat/ 

- veol.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-3982094/ 

- zaol.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-

dijakat-4438406/ 

- M5 Híradó - 2020.08.19. 

Pótolták az állami elismerések átadását 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-08-19-i-adas/ 

- kultura.hu - 2020.08.19. 

Átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 

https://kultura.hu/atadtak-a-kossuth-es-szechenyi-dijakat/ 
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elteonline.hu - 2020.08.21. 

Pótfelvételt hirdet a TTK és az IK több doktori iskolája 

Augusztus 26-ig még van lehetőségetek jelentkezni az ELTE természettudományi és 

informatikai doktori iskoláiba. Az ELTE Természettudományi Kara és Informatikai Kara 

egyaránt várja a hallgatókat, akik az adott területeken szeretnének részt venni a kettő 

plusz két éves posztgraduális képzésben. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/08/21/potfelvetelt-hirdet-a-ttk-es-az-ik-tobb-

doktori-iskolaja/ 

 

qubit.hu - 2020.08.21. 

A 90 darabos 100-as papír zsebkendő, az evolúció és a biodiverzitás 

Ha "mindenki százas", az egy instabil állapot, legyen szó akár társadalmi erkölcsről vagy 

papír zsebkendőről.  Az első deviáns, jelen esetben az első 90 darabos változat abszolút 

(de nem relatív) olcsósága okán helyzeti előnyhöz jut, hiszen az, hogy kicsit olcsóbb, jól ki 

van emelve, de az, hogy ehhez képest aránytalanul kevesebb is, észrevétlen marad, 

legalábbis ideig-óráig. (...) A szerző mérnök-fizikus, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai 

Fizika Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa.  

https://qubit.hu/2020/08/21/a-90-darabos-100-as-papir-zsebkendo-az-evolucio-es-a-

biodiverzitas 

 

m4sport.hu - 2020.08.20. 

Az FTC és a BEAC a magyar egyetemistákért fogott össze 

A Ferencvárosi Torna Club lett a sportszakmai partnere a Budapesti Egyetemi Atlétikai 

Club (BEAC) által szervezett, 12. alkalommal kiírt, 1300 anyaországi és határon túli magyar 

egyetemistát megmozgató Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának. Csütörtökön 

jelentették be a klubok az együttműködési megállapodást, melynek értelmében az FTC 

sportszakmai partnerként segíti a BEAC-ot az esemény megszervezésében. 

https://m4sport.hu/cikk/2020/08/20/az-ftc-es-a-beac-a-magyar-egyetemistakert-

fogott-ossze 

 

További megjelenés: 

 

- bama.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.bama.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-2791883/ 
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- baon.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.baon.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-2931446/ 

- beol.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.beol.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-2982272/ 

- boon.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://boon.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-egyetemistakert-

fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-4491710/ 

- delmagyar.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.delmagyar.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-6744674/ 

- demokrata.hu - 2020.08.20. 

Fradi-BEAC összefogás a határon túli és anyaországi diákokért 

https://demokrata.hu/sport/fradi-beac-osszefogas-a-hataron-tuli-es-anyaorszagi-

diakokert-281064/ 

- duol.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.duol.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-3776042/ 

- feol.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.feol.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-4225355/ 

- haon.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://haon.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-egyetemistakert-

fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-4285628/ 

- heol.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.heol.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-2776916/ 
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- karpathir.com - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://karpathir.com/2020/08/20/hataron-tuli-es-anyaorszagi-egyetemistakert-

fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac/ 

- karpatinfo.net - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.karpatinfo.net/sport/2020/08/20/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-beac 

- kemma.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.kemma.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-2857505/ 

- kisalfold.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.kisalfold.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-10169157/ 

- korkep.sk - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2020/08/20/hataron-tuli-es-

anyaorszagi-egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac/ 

- ma.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

http://www.ma.hu/sport/349967/Hataron_tuli_es_anyaorszagi_egyetemistakert_fo

gott_ossze_az_FTC_es_a_BEAC 

- nemzetisport.hu - 2020.08.20. 

FTC: határon túli és anyaországi egyetemistákért fogtak össze a BEAC-cal 

http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/ftc-hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogtak-ossze-a-beac-cal-2779035 

- szoljon.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.szoljon.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-2619485/ 

- szon.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://szon.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-egyetemistakert-

fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-4125734/ 
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- teol.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.teol.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-2682776/ 

- vaol.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.vaol.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-4209905/ 

- veol.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.veol.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-3984029/ 

- webradio.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://webradio.hu/hirek/sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-egyetemistakert-

fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac 

- zaol.hu - 2020.08.20. 

Határon túli és anyaországi egyetemistákért fogott össze az FTC és a BEAC 

https://www.zaol.hu/sport/hazai-sport/hataron-tuli-es-anyaorszagi-

egyetemistakert-fogott-ossze-az-ftc-es-a-beac-4440629/ 

 

szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.08.20. 

Ezért hívjuk máig pilótának a piramisjátékokat 

Dr. Rudas Tamás matematikus, az ELTE adjunktusa már 1988. februárjában felhívta a 

figyelmet rá, hogy bizony ez – matematikai szempontból – mégis csak szerencsejáték. 

Azért van ez így, mert senki sem tudja, hogy mikor lesz vége, ráadásul azt sem, hogy a 

lánc kitart-e addig vagy megszakad. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ezert-hivjuk-maig-pilotanak-a-piramisjatekokat/ 

 

24.hu - 2020.08.20. 

Őt tartották a legnagyobb élő magyarnak, és még életében szoborrá merevítették 

Kétrészes cikkünk első felvonásában Apponyi Albert politikusi pályáját mutatjuk be 

nagyobb vonalakban, a második részben pedig párizsi beszédének részleteiről és 

hatásáról lesz szó – Zeidler Miklós történésszel, az ELTE BTK Új-és Jelenkori Történeti 

Tanszék egyetemi docensével, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi 

Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettünk. 
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https://24.hu/tudomany/2020/08/20/trianon100-grof-apponyi-albert-bekeszerzodes-

alairoja-portre/ 

 

hwsw.hu - 2020.08.19. 

Gyorsítópályán az EUvsVirus magyar bajnokai 

A Team Discover diagnosztikai eszközével nem csak a hazai és európai koronavírus-

hackathonokon tartolt: az EIT Digital pályázatának hála a projekt már úton van az éles, 

egészségügyi felhasználás felé – persze célba érni így sem lesz kis falat a csapatnak. (…) A 

feladatra egy hetük volt, ezalatt pedig három céget és egy egyetemet is sikerült maguk 

mögé állítani: ezek a hazai ELTE-Soft és Mohanet, a holland InnoTractor és az ELTE. 

https://www.hwsw.hu/hirek/62164/team-discover-egeszsegugy-hack-the-crisis-

euvsvirus-koronavirus-interju.html 

 

technokrata.hu - 2020.08.19. 

Komputertomográfia (CT) a tudományos kutatás és a digitális értékmegőrzés 

szolgálatában 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Magyar Természettudományi Múzeum kutatói 

a ZEISS Magyarországgal közösen dolgoznak a múlt és a jelen értékeinek digitális 

átmentésében. Kiss Csaba az ELTE PhD hallgatója és dr. Cserkész Tamás a Magyar 

Természettudományi Múzeum kutatója, a projekt témavezetője elmondta: „Az általunk 

vizsgált szöcskeegerek apró termetű, egérszerű rágcsálók. 

https://www.technokrata.hu/egazdasag/digitalizacio/2020/08/19/zeiss-

komputertomografia-ct-tudomanyos-kutatas-es-digitalis-ertekmegorzes-szolgalataban/ 

 

További megjelenés: 

 

- muszaki-magazin.hu - 2020.08.19. 

Komputertomográfia (CT) a tudományos kutatás és a digitális értékmegőrzés 

szolgálatában 

https://www.muszaki-magazin.hu/2020/08/19/zeiss-komputertomografia-ct-a-

tudomanyos-kutatas-es-a-digitalis-ertekmegorzes-szolgalataban/ 

 

valaszonline.hu - 2020.08.19. 

„A legnagyobb magyar államférfi” – Thoroczkay Gábor történész Szent Istvánról és 

hamis szenzációkról 

Az ELTE történészét a most megjelent, A középkori Magyarország – Állam és ideológiák 

című kötete nyomán kérdezzük őstörténetről és genetikáról, államalapításról, 
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magyarságkutatásról és örökre elveszett puzzle-darabkákról. Szent István-napi 

nagyinterjú. 

https://www.valaszonline.hu/2020/08/19/thoroczkay-gabor-tortenesz-szent-istvan-

ostortenet-interju/ 

 

KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.08.19. 

Milyen az amerikai belpolitikai helyzet a választásokhoz közeledve? 

Szereplők: Frank Tibor professzor, az ELTE BTK oktatója 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-augusztus-19-szerda-0600-

12437 

 

sztv.hu - 2020.08.18. 

Fokozott biztonsági intézkedésekkel készülnek az egyetemek és a kollégiumok is a 

tanévkezdésre 

Az ELTE szombathelyi kollégiumaiban például ketten lakhatnak csak egy szobában, az 

egyik egyházi intézményben pedig elkülönítő lakást is kijelöltek. Az egyetem hibrid 

oktatást tervez, például a nagylétszámú kurzusokat online tartják. A biztonságos 

működéshez a szaktárca eljárásrendet tett közzé. 

http://www.sztv.hu/hirek/fokozott-biztonsagi-intezkedesekkel-keszulnek-az-egyetemek-

es-a-kollegiumok-is-a-tanevkezdesre-20200818 
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