
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

2021. január 13-20. 

Vaol.hu – 2021. január 13. 

Bekerült a Vas Megyei Értéktárba a dozmati regösének 

Az archaikus helyi értéket Molnár Péter etnográfus, néptáncoktató, a Gencsapáti Hagyományőrző 

Néptáncegyüttes és az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes művészeti vezetője ajánlotta, megyei 

értékként való megbecsülése hozzájárulhat a helyi közösség identitástudatának, kohéziójának 

erősödéséhez is. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bekerult-a-vas-megyei-ertektarba-a-dozmati-regosenek-

4570501/ 

Elteonline.hu - 2021. január 13. 

„Örülök neki, hogy megélhettem a gyerekkoromat” – Interjú Dancsó Zsófival 

Dancsó Zsófival, az ELTE SEK elsőéves pszichológia szakos hallgatójával az Óbudai Waldorf Iskolában 

szerzett élményeiről, és a híres alternatív pedagógiai módszerről beszélgettünk. 

http://elteonline.hu/savaria/2021/01/13/orulok-neki-hogy-megelhettem-a-gyerekkoromat-interju-

dancso-zsofival/ 

Nőklapja.hu - 2021. január 13. 

Kiderül, hogy mennyivel lettünk boldogtalanabbak a koronavírus miatt 

2021-ben is megpróbálják felmérni, hogy mennyire boldogok, mennyire elégedettek az életükkel a 

magyarok. A Jobb Veled a Világ Alapítvány és az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja 

közösen végzi a 2016 óta tartó, évente megismételt kutatást Bagdi Bella és Oláh Attila professzor 

vezetésével. 

https://www.noklapja.hu/fontos/2021/01/13/kiderul-hogy-mennyivel-lettunk-boldogtalanabbak-a-

koronavirus-miatt/ 

G7.hu – 2021. január 14. 

Az egészségügyi dolgozók is ugyanazért félnek az oltástól, mint mások 

Az egészségügyi dolgozók esetében ez azért is fontos, mert ahogy Koltai Júlia (TK, ELTE, CEU) kedden, 

a Társadalomtudományi Kutatóközpont által a MILAB-program keretében szervezett online 

előadásán bemutatott országos reprezentatív felmérésből is kiderült, a legnagyobb arányban az 

emberek az oltással kapcsolatban az orvosokra és az egészségügyi szakértőkre hallgatnak. 

https://g7.hu/elet/20210114/az-egeszsegugyi-dolgozok-is-ugyanazert-felnek-az-oltastol-mint-

masok/ 

További megjelenések: 

Privátbankár.hu – 2021. január 13. 

Több az oltásellenes komment Magyarországon, mint Amerikában 

https://privatbankar.hu/cikkek/makro/tobb-az-oltasellenes-komment-magyarorszagon-mint-

amerikaban.html 

Inforádió – 2021. január 17. 

Ennyivel jobban ellenzik az oltást a nők, mint a férfiak 

https://infostart.hu/belfold/2021/01/17/ennyivel-jobban-ellenzik-az-oltast-a-nok-mint-a-

ferfiak 
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Weborvos.hu – 2021. január 18. 

Ennyivel jobban ellenzik az oltást a nők, mint a férfiak 

https://weborvos.hu/lapszemle/ennyivel-jobban-ellenzik-az-oltast-a-nok-mint-a-ferfiak-

264629 

Hírklikk.hu - 2021. január 18. 

Kutatás: a magyar nők 45 százaléka nem akarja beoltatni magát 

https://hirklikk.hu/kozelet/kutatas-a-magyar-nok-45-szazaleka-nem-akarja-beoltatni-

magat/375675/ 

Pécsistop.hu – 2021. január 18. 

Egy kutatás szerint a magyar nők 45 százaléka nem akarja beoltatni magát 

https://pecsistop.hu/kozelet/egy-kutatas-szerint-a-magyar-nk-45-szazaleka-nem-akarja-

beoltatni-magat/506756/ 

Civilhetes.net - 2021. január 14. 

Több mint száz egyetemi oktató állt ki a félrefordított mondat miatt támadott Krekó mellett 

Több mint száz európai és amerikai egyetemi oktató állt ki Krekó Péter kutató, elemző, a Political 

Capital elemző intézet igazgatója, az ELTE tanára mellett egy írásos állásfoglalásban, miután a magyar 

médiában egy félrefordítás miatt lejárató kampány indult ellene. 

https://www.civilhetes.net/tobb-mint-szaz-egyetemi-oktato-allt-ki-a-felreforditott-mondat-miatt-

tamadott-kreko-mellett 

További megjelenések: 

Euronews – 2021. január 14. 

Több mint száz egyetemi oktató állt ki a félrefordított mondat miatt támadott Krekó 

mellett 

https://hu.euronews.com/2021/01/14/tobb-mint-szaz-egyetemi-oktato-allt-ki-a-

felreforditott-mondat-miatt-tamadott-kreko-mellet 

Klubrádió Esti Gyors – 2021. január 15.  

Az oltás hatékonysága 

A telefonnál Müller Viktor biológus, az ELTE TTK tudományos munkatársa. 

https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2021-januar-15-pentek-1815-15149 

A felvételen 03:56-15:59 között. 

Fidelio.hu - 2021. január 15. 

Online rendezik meg az éves szinkronszemlét 

A független zsűri tagjai Enyedi Ildikó filmrendező, Tomasevics Zorka szinkronrendező, Harsányi 

Levente műsorvezető, Varga Attila Sixx újságíró, Benedikty Marcell a Central Médiacsoport 

multimédia vezetője és Varga Balázs az ELTE Filmtudományi Tanszékének docense. 

https://fidelio.hu/plusz/online-rendezik-meg-az-eves-szinkronszemlet-161038.html 

További megjelenések: 

Színház.org – 2021. január 18. 

Online Farsangi Szinkronszemlét rendeznek 

https://szinhaz.org/plusz/plus/2021/01/18/online-farsangi-szinkronszemlet-rendeznek/ 
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Szakszervezetek.hu – 2021. január 17. 

Online rendezik meg az éves szinkronszemlét 

https://szakszervezetek.hu/hirek/25121-online-rendezik-meg-az-eves-szinkronszemlet 

G7.hu - 2021. január 16. 

Önként égetjük ki magunkat a munkahelyünkön 

A mentális betegségek elterjedését, a kiégést, a depressziót, a figyelemzavart Byung-Chul Han a 

munkahely, a munkaidő, a munka jellegének az elmúlt évtizedekben tapasztalt megváltozására vezeti 

vissza – mondta K. Horváth Zsolt társadalomtörténész, az ELTE BTK adjunktusa az e heti G7 

Podcastban. 

https://g7.hu/podcast/20210116/onkent-egetjuk-ki-magunkat-a-munkahelyunkon/ 

További megjelenések: 

Szakszervezetek.hu – 2021. január 17. 

Önként égetjük ki magunkat a munkahelyünkön 

https://szakszervezetek.hu/hirek/25115-onkent-egetjuk-ki-magunkat-a-munkahelyunkon 

Qubit.hu – 2021. január 16. 

A látszat által elfedett valódi változások a relativitáselméletben 

A látszat és a valóság kapcsolatának feltárása állandó kötéltáncot jelent: olykor a látszat csap be 

minket, és változást látunk ott, ahol semmi sem változik, máskor viszont a látszat fedi el előlünk a 

valódi változást. A szerző fizikus, a BME és az ELTE címzetes egyetemi tanára. 

https://qubit.hu/2021/01/16/a-latszat-altal-elfedett-valodi-valtozasok-a-relativitaselmeletben 

Instyle.hu - 2021. január 17. 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló programra 

Az attitűdváltozásokat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara követi nyomon, a tudományos 

mérések szerint pedig a hazai kezdeményezés egyértelműen kedvező irányba befolyásolja a 

résztvevő diákok fogyatékossággal kapcsolatos szemléletét. 

https://www.instyle.hu/februar-28-ig-lehet-jelentkezni-az-adj-egy-otost-123952 

További megjelenések: 

Evamagazin.hu – 2021. január 17. 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló programra 

https://www.evamagazin.hu/februar-28-ig-lehet-jelentkezni-az-adj-egy-otost-123952 

Joy.hu – 2021. január 17. 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló programra 

https://www.joy.hu/februar-28-ig-lehet-jelentkezni-az-adj-egy-otost-123952 

Runnersworld.hu – 2021. január 17. 

Február 28-ig lehet jelentkezni az Adj Egy Ötöst! iskolai szemléletformáló programra  

https://www.runnersworld.hu/februar-28-ig-lehet-jelentkezni-az-adj-egy-otost-123952 

Népszava – 2021. január 17. 

A DNS megváltoztatása, csipbeültetés, megbetegítés és egyéb marhaságok 

Ebben az irányított és kirekesztő információkeresésben sokak számára hihetőnek tűnnek az olyan 

összeesküvés-elméletek, miszerint a járvány gazdasági érdekcsoportok kitalációja, manipuláció, az 

emberek megtévesztése – erről korábban V. Komlósi Annamária szakpszichológus, az ELTE 

Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének címzetes egyetemi tanára beszélt a Népszavának. 
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https://nepszava.hu/3106140_a-dns-megvaltoztatasa-csipbeultetes-megbetegites-es-egyeb-

marhasagok 

24.hu – 2021. január 17. 

Folyamatosan csökken Magyarország területe 

Milyen változások mennek végbe a talpunk alatt szűkebb és tágabb környezetünkben? Mi okozza 

ezeket? Dr. Timár Gábor geofizikust, az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszékének tanszékvezető 

egyetemi tanárát kérdeztük. 

https://24.hu/tudomany/2021/01/17/trianon-foldrenges-karpat-medence-adria-karpat-medence-

geologia/ 

Blikk.hu – 2021. január 18. 

Hatékony gyógyszer a koronavírus ellen? 

A Magyarországon fejlesztés alatt álló biológiai gyógyszerről, más néven biologikumról az MTA Orvosi 

Tudományok Osztálya hírlevelében Dr. Kacskovics Imre, az MTA doktora, az ELTE TTK dékánja írt. A 

biotechnológiai kutatás-fejlesztés terén elért fejlődés nagyon ígéretes. 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/mta-kacskovics-imre-koronavirus-biolokogikum/f5863tc 

További megjelenések: 

Medicalonline.hu – 2021. január 19. 

A hazai biotechnológiai kutatás-fejlesztés koronavírussal kapcsolatos eredményei 

http://medicalonline.hu/cikk/a_hazai_biotechnologiai_kutatas_fejlesztes_koronavirussal_ka

pcsolatos_eredmenyei 

 

Portfolio.hu – 2021. január 18. 

A négynapos munkahét már nem álom: magyarországi cégeknél is működik 

A rövidített munkahét korántsem csak a nehéz időkben működik jól, világszerte és Magyarországon is 

vannak olyan cégek, amelyeknél a modell a mindennapok része. Antal Miklós ökológiai közgazdász, az 

MTA-ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoportjával a munkaidő-csökkentés megvalósíthatóságát és 

hatásait vizsgálja. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210118/a-negynapos-munkahet-mar-nem-alom-

magyarorszagi-cegeknel-is-mukodik-465782 

További megjelenések: 

Index.hu – 2021. január 19. 

Elbúcsúzhatunk az 5 napos munkahéttől? 

https://index.hu/belfold/2021/01/19/munkahet_munkahely_tavoli_munkavegzes_alkalmazo

tt/ 

Papageno.hu – 2021. január 18. 

Színháztudomány mesterképzést indít az ELTE BTK 

Színháztudomány mesterképzés indul az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 2021/2022-es tanévben. 

https://papageno.hu/intermezzo/2021/01/szinhaztudomany-mesterkepzest-indit-az-elte-btk/ 

Blikk.hu – 2021. január 19. 

Mobiladatokat vizsgálva derült ki, milyen hatással van az emberekre a kijárási korlátozás 

Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) és az ELTE kutatói a szolgáltató által közzétett iPhone-

mobiladatok felhasználásával vizsgálták a tavaszi koronavírus járvány ellen hozott intézkedések 
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hatásait kilenc európai országban – közölte az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) kedden. 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/jaravny-mobil-koronavirus-magyar-kutato/1k1d5bg 

További megjelenések: 

Hir.ma - 2021. január 19. 

Mobiladatok alapján vizsgálták magyar kutatók a járványügyi intézkedések hatásait több 

európai országban 

https://hir.ma/tudomany/mobiladatok-alapjan-vizsgaltak-magyar-kutatok-a-jarvanyugyi-

intezkedesek-hatasait-tobb-europai-orszagban/767374 

Híradó.hu - 2021. január 19. 

Milyen összefüggés van a járványkezelés hatékonysága és a mobiladataink között?  

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2021/01/19/milyen-osszefugges-van-a-

jarvanykezeles-hatekonysaga-es-a-mobiladataink-kozott 

Dehir.hu - 2021. január 19. 

Mobiladatok alapján vizsgálták magyar kutatók a járványügyi intézkedések hatásait több 

európai országban 

https://www.dehir.hu/belfold/mobiladatok-alapjan-vizsgaltak-magyar-kutatok-a-jarvanyugyi-

intezkedesek-hatasait-tobb-europai-orszagban/2021/01/19/ 

Index.hu – 2021. január 19. 

A teljes lezárás és a fegyelem csökkentette a járvány súlyosságát 

https://index.hu/techtud/2021/01/19/a_teljes_lezaras_es_a_fegyelem_csokkentette_a_jarv

any_sulyossagat/ 

Napi.hu - 2021. január 19. 

Új koronavírus-adatok: így lehet életeket menteni 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/uj_koronavirus-

adatok_igy_lehet_eleteket_menteni.721691.html 

24.hu - 2021. január 19. 

Koronavírus: nagyon hatékonyak a lezárások 

https://24.hu/tech/2021/01/19/okologiai-kutatokozpont-elte-koronavirus-terjedese-

mobiltelefonos-adatok-szocialis-tavolsagtartas/ 

Qubit.hu - 2021. január 19. 

Magyar kutatók: az iPhone-ok publikus adatai árulkodnak az európai járványkorlátozások 

sikerességéről 

https://qubit.hu/2021/01/19/magyar-kutatok-az-iphone-ok-publikus-adatai-arulkodnak-az-

europiai-jarvanykorlatozasok-sikeressegerol 

Megjelent még: weborvos.hu - medicalonline.hu - hang.hu - portfolio.hu - novekedes.hu - 

hetek.hu - telex.hu - bumm.sk – penzcentrum.hu – Népszava.hu – Hírextra.hu – Vital.hu – 

hang.hu – Infostart.hu  - Euronews.hu -  

HVG – 2019. január 19. 

Csak nyolc állami egyetem marad? 

Ami egyelőre marad: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar 

Táncművészeti Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Óbudai Egyetem Testnevelési Egyetem A 
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Közlöny külön csoportba sorolja az alkalmazott tudományok egyetemeit, amiknek szintén lehetnek 

állami és nem állami fenntartói. 

https://hvg.hu/itthon/20210118_mta_koronavirus_jarvany_vedooltas_oltasellenesseg 

Klasszik Rádió „Klasszik Reggeli” – 2021. január 19. 

Fény derült a napraforgók újabb titkára 

A telefonnál Horváth Gábor biofizikus professzor, az ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék oktatója, a 

Környezetoptika Laboratórium vezetője. 

https://hearthis.at/klasszikradio92.1/klasszik-reggeli-20210119-horvath-gabor/ 
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Szabad Európa - 2021. január 19. 

Online folytatódik az oktatás és a vizsgázás az egyetemeken 

Dr. Cseszregi Tamás, az ELTE oktatási igazgatója egyebek közt elmondta: folyamatosan fejlesztik az 

online módszereket és eszközöket, de van olyan terület, ahol még nem találtak tökéletes megoldást. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/online-folytatodik-egyetem/31051987.html 

Hír TV „Magyarország élőben” – 2021. január 19. 

Kacskovics Imre: Ha válsághelyzet van, meg kell fontolni minden lehetőséget 

Százszázalékos a második orosz vakcina hatékonysága az új koronavírus fertőzéssel szemben a klinikai 

tesztek alapján, közölte az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet. A Magyarország élőben vendége 

Kacskovics Imre immunológus volt. 

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-ha-valsaghelyzet-van-meg-kell-fontolni-

minden-lehetoseget-2515312# 

Magyar Nemzet – 2021. január 20. 

Egyetemi szakkiállítás segít a választásban 

Ezzel szemben az államtudományi, sporttudományi és művészetközvetítési képzéseket kevesen 

választották. Szokás szerint az ELTE vette fel a legtöbb elsőévest, a legkedveltebb szak pedig a 

gazdálkodási és menedzsment képzés volt, ami várhatóan most is sokak kedvence lesz. 

5. oldal 

Magyar Nemzet – 2021. január 20. 

Mától Joe Biden a Fehér Ház ura 

Noha mostanáig amerikaiak tízezrei követhették figyelemmel a beiktatási ceremóniát, most azonban 

óriási tömegrendezvény helyett – a koronavírus-járvány miatti korlátozásokkal is összefüggésben – 

csupán néhány ezer, többségükben hivatali kötelezettségüket teljesítő tisztviselő (képviselők, 

szenátorok) követi figyelemmel Joe Biden eskütételét – magyarázta lapunk megkeresésére Magyarics 

Tamás, az ELTE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/matol-joe-biden-a-feher-haz-ura-9250280/ 

További megjelenések: 

Kisalföld.hu – 2021. január 20. 

Ma beiktatják hivatalába Joe Bident, az Egyesült Államok 46. elnökét 
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https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/ma-beiktatjak-hivatalaba-joe-bident-az-egyesult-

allamok-46-elnoket-10578004/ 

Népszava.hu – 2021. január 20. 

A külföldi diákokat is megviselte az elzártság 

Hasonlóra világított rá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának 

vizsgálata is, amely szerint a külföldi hallgatók negatív élményeiből kiemelkedő volt az averzív 

előítélet, az elkerülés, a koronavírussal való azonosítás. 

https://nepszava.hu/3106646_a-kulfoldi-diakokat-is-megviselte-az-elzartsag 

Magyar Demokrata – 2021. január 20. 

A hazai antropológia atyja 

Török Aurél ettől kezdve egyre többet járt külföldre, és elsősorban kraniológiával (koponyatan) és 

oktatással foglalkozott, a közügyektől visszavonult. Ám a rendszerváltozás után nem a sértegetőknek, 

hanem a magyar antropológia megalapítójának emléktábláját leplezték le az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Embertani Tanszékén. 

27. oldal 

Magyar Nemzet – 2021. január 20. 

Most kell egyetemet választani 

Tavaly szokás szerint az ELTE vette fel a legtöbb elsőévest, a legkedveltebb szak pedig a gazdálkodási 

és menedzsment képzés volt, ami várhatóan most is sokak kedvence lesz. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/most-kell-egyetemet-valasztani-9250523/ 

Metropol – 2021. január 20. 

Ne féljünk a kínai sárkánytól: az iPhone-chip jöhet, de a vakcina már nem? 

Kacskovics Imre immunológus, az MTA doktora, az ELTE Természettudományi Karának dékánja is 

megerősíti, hogy komoly ellenőrzési folyamatokon megy keresztül a kínai vakcina is: „Bízzunk a 

magyar és az európai gyógyszerészeti hatóságokban, nem fogják átengedni, ami ártalmas” –

olvasható az ELTE Természettudományi kar Facebook-oldalán. 

https://metropol.hu/aktualis/ne-feljunk-a-sarkanytol-az-iphone-chip-johet-de-a-vakcina-mar-nem-

172848/ 
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