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Kárpátinfo.net – 2021. január 27. 

Láthatáron már a magyar koronavírus-gyógyszer 

Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja tájékoztatást adott a 

magyar fejlesztésű koronavírus-gyógyszer fejlesztési állapotáról. 

https://karpatinfo.net/mozaik/2021/1/27/lathataron-mar-magyar-koronavirus-gyogyszer-5187 

Megjelent még: Rádió88 – Ripost – Borsonline.hu – Librarius.hu  

 

Hazipatika.com - 2021. január 27. 

Koronavírus: így csökkenhet látványosan a halálozási arány 

Az idősek célzott oltása gyorsan életet menthet - hívta fel a figyelmet Dr. Müller Viktor, az ELTE TTK 

Biológiai Intézetének docense és Zsichla Levente, az intézet szakdolgozója.  

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/orvosnal/cikkek/koronavirus_igy_csokkenhet_latvanyos

an_a_halalozasi_arany/20210127140040 

HVG – 2021. január 27. 

A társadalom a tökéletes boldogság illúzióját kergeti 

A cél inkább az, hogy megéljük a negatív érzéseinket is, egyfajta optimális egyensúlyban a 

pozitívakkal, és tudjunk elengedni olyan dolgokat, amelyeken úgysem áll módunkban változtatni – 

szögezte le az online beszélgetés elején Nagy Henriett klinikai szakpszichológus, az ELTE adjunktusa. 

https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20210127_A_tarsadalom_a_tokeletes_boldogsag_illuziojat_ker

geti 

Index.hu – 2021. január 27. 

Kinek lenne jó a 4 napos munkahét? 

A vállalatvezetőkkel felvett interjúk tapasztalatai azt mutatják, a járvány miatt engedélyezett otthoni 

munkavégzés várhatóan nem átmeneti jelenség lesz – mondta korábban az Indexnek az ELTE 

Szociológia Doktori Iskola doktorandusza. 

https://index.hu/belfold/2021/01/27/negynapos-munkahet-alkalmazott-rendszer/ 

ATV – 2021. január 28. 

Fennmarad-e a Sétáló Budapest Puzsér Róbert kiszállása után? 

Fényes Csongor, az ELTE Politikatudományi Doktori Iskolájának, valamint Galgóczi Eszter, a BCE 

Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskolájának hallgatója online kérdőíves 

kutatásukban arra keresték a választ, hogy túlélhet-e egy politikai szervezet egy „vesztes kampányt”? 

http://www.atv.hu/belfold/20210127-fennmarad-e-a-setalo-budapest-puzser-robert-kiszallasa-utan 

Frisss.hu – 2021. január 28.  

Élete az irodalom és a magyar nyelv tanítása 

Az elteonline.hu Czetter Ibolyával készített hosszabb lélegzetvételű interjút, amelyből kiderül, miként 

vélekedik az ELTE BDPK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének vezetője többek között az új NAT-

ról, valamint a magyar nyelvtan tanításának modernkori nehézségeiről és módszertani 

lehetőségeiről. 

https://www.frisss.hu/kozeletrovat/elete-az-irodalom-es-a-magyar-nyelv-tanitasa 
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Mandiner.hu – 2021. január 28. 

A kommunisták csúnya erőszakot követtek el a Kossuth téren 

A megcsonkított épületek autentikus nyilvántartásának és a kapcsolódó támogatási rendszernek az 

előkészítésén a Miniszterelnökség dolgozik. Mi építészeti terveket készítünk, a „pilot” projekthez 

pedig három helyszín tartozik: a Kossuth tér sarkánál, a Vécsey utcában lévő MFB-székház, valamint a 

Műegyetem Gellért téri és az ELTE központi, Egyetem téri épülete. 

https://mandiner.hu/cikk/20210127_a_kommunistak_csunya_eroszakot_kovettek_el_a_kossuth_ter

en_wachsler_tamas_a_mandinernek 

24.hu – 2021. január 28. 

Videó mutatja, hogy bontották le a Dürer Kertet 

Két óriási iroda-, és három lakóépület kerül az utóbbi hetekben jórészt lecsupaszított, közel 

négyhektáros területre az Ajtósi Dürer sor egykori ELTE-ingatlanán. 

https://24.hu/kultura/2021/01/28/video-durer-kert-bontas/ 

Megjelent még: 14.kerulet.ittlakunk.hu 

 

Orientpress.hu – 2021. január 28. 

A nemzetközi adatvédelem napja 

Január 28-án Báldy Péter, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének igazgatóhelyettese kapta az 

adatvédelmi kitüntetést, aki megszervezte és akkreditáltatta az adatvédelmi szakjogászképzést. 

https://orientpress.hu/cikk/2021-01-28_a-nemzetkozi-adatvedelem-napja 

HVG – 2021. január 28. 

„A vezetőszáron elvezetett orvosbáró jól néz ki a híradóban, de ez nem oldja meg a rendszerszintű 

problémákat” 

A politikusok gyakran érzik úgy, hogy amikor akut válsághelyzet van, azt kell mutatniuk, hogy 

kemények és cselekszenek, ez történt most az egészségügyben is – mondta Arató Krisztina, az ELTE 

ÁJK Politikatudományi Intézetének vezetője, a Magyar Politikatudományi Társaság elnöke. 

https://hvg.hu/gazdasag/20210128_transparency_korrupcio_korrupt_beszelgetes 

Megjelent még: Weborvos.hu  

 

Magyar Nemzet – 2021. január 28. 

Gyerekek a hulladékgödörben 

A középső bronzkorra nem jellemző tömegsír nagy jelentőséggel bír. A leletek kiértékelésére 

kutatócsoport állt fel, amelyben részt vesz a debreceni Déri Múzeum, a szintén debreceni Atomki, a 

Természettudományi Múzeum és az ELTE. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/gyerekek-a-hulladekgodorben-9290984/ 

Trend FM – 2021. január 28. 

Karrierépítés az üzleti szférában és a gazdasági felsőoktatásban 

Hogyan lehet nőként karriert építeni a felsőoktatásban, vagy épp vezetőként érvényesülni? A férfi 

vagy inkább a női vezetők teljesítenek-e jobban krízishelyzetben, és mennyire képesek felrúgni a nők 

a szabályokat a munka világában? Tóth Zsuzsanna Esztert, az ELTE Gazdálkodástudományi 

Intézetének (GTI) tanszékvezetőjét kérdeztük. 

https://trendfm.hu/cimlap/karrierepites-az-uzleti-szferaban-es-a-gazdasagi-felsooktatasban-15221 

https://mandiner.hu/cikk/20210127_a_kommunistak_csunya_eroszakot_kovettek_el_a_kossuth_teren_wachsler_tamas_a_mandinernek
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Kreativ.hu – 2021. január 28. 

Tanulunk-e a katasztrófákból? 

A szerző, Sarlós Gábor kommunikációkutató és tanácsadó. 1986-ban közgazdászdiplomát, majd 2014-

ben az ELTE Társadalomtudományi Karán Ph.D. fokozatot szerzett szociológiából. 

http://kreativ.hu/cikk/vorosiszap_utan__koronavirus_es_klimavalsag_kozben__tanulunk_e_a_katasz

trofakbol 

Inforádió – 2021. január 28. 

Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja 

December végén kezdték tesztelni hörcsögökön azt a koronavírus elleni gyógyszert, amelyet egy 

négytagú magyar konzorcium fejleszt. 

https://infostart.hu/arena/2021/01/28/kacskovics-imre-immunologus-az-elte-termeszettudomanyi-

karanak-dekanja 

Megjelent még: Index.hu – Nyugat.hu – Portfolio.hu - Veol.hu - Boon.hu - Szoljon.hu - Baon.hu 

- Vaol.hu - Feol.hu - Duol.hu - Bama.hu - Beol.hu - Kisalfold.hu - Zaol.hu - Haon.hu - Teol.hu - 

Heol.hu - Kemma.hu - Szon.hu - Delmagyar.hu – Kuruc.info 

 

Vaol.hu – 2021. január 29. 

Megállapodtak: egyetemi turizmus-vendéglátás szak indul Szombathelyen 

Turizmus-vendéglátás elnevezésű egyetemi szakot indít az ELTE Társadalomtudományi Kara 

Szombathelyen; ehhez kötődően az ELTE több régióbéli partnerrel is megállapodást kötött. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megallapodtak-egyetemi-turizmus-vendeglatas-szak-

indul-szombathelyen-4622506/ 

Megjelent még: Szombathelyi Televízió 

 

24.hu – 2021. január 29. 

Bajban van a Szent Anna-tó 

Felföldi Tamás mikrobiológus (ELTE) vezetésével három, a tudomány számára mindeddig ismeretlen 

baktériumfajt is sikerült izolálnunk és leírnunk a tóból, amelyek közül kettő, a Sicullibacilus lacustris 

és a Sapientia aquatica egyben új baktériumnemzetséget is képviselnek. 

https://24.hu/tudomany/2021/01/29/bajban-van-a-szent-anna-to/ 

Magyar Hírlap – 2021. január 29. 

Kilencven éve született a néhai Mádl Ferenc 

1974-ben szerezte meg akadémiai doktori címét. Tíz éven keresztül az MTA Állam- és Jogtudományi 

Intézetében dolgozott, 1971-től tanított az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 1987-től az MTA 

levelező, 1993-tól rendes tagja. 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210129-kilencven-eve-szuletett-a-nehai-madl-ferenc 

Eduline.hu – 2021. január 29. 

Ezekbe a középiskolákba szinte lehetetlen bekerülni 

Az ELTE képzőhelyei közül a listán szerepel a Radnóti, az Apáczai és a Trefort gimnázium is. 

http://eduline.hu/kozoktatas/20210129_tuljelentkezes 

Ujegyenloseg.hu – 2021. január 29. 

A gyerekvállalás etikai kérdései 

Ebben a podcastban a népesedés kérdésének társadalmi oldaláról beszélget Réz Anna, az ELTE BTK 
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Filozófia Intézetének oktatója Gébert Judittal. 

https://ujegyenloseg.hu/a-gyerekvallalas-etikai-kerdesei-egyeni-dontes-vagy-tarsadalmi-kotelesseg/ 

Hajdupress.hu – 2021. január 30. 

Most kiderül, mi a titka a hosszú kutyaéletnek 

Ma egy órától szakemberektől hallhatják az érdeklődők azt, amire sok gazdi kíváncsi lehet. Online 

konferencián értekeznek az ELTE Etológiai tanszékének kutatói, melyen díjmentesen vehet részt a 

nagyérdemű. 

https://hajdupress.hu/cikk/most-kiderul-mi-a-titka-a-hosszu-kutyaeletnek 

Megjelent még: 444.hu 

Klubrádió.hu – 2021. január 30. 

Külső és belső parancsok 

A kutya- és macskatulajdonosok tudják, melyek azok az utasító szavak, amelyekkel a kellő hatást érik 

el kedvencüknél. Hogy vajon a kutyák örömmel teljesítik-e a nekik szánt feladatokat, erről 

beszélgettünk Pongrácz Péterrel, az ELTE Etológia Tanszékének docensével. 

https://www.klubradio.hu/hirek/kulso-es-belso-parancsok-115950 

Medicalonline – 2021. január 30. 

Életvégi döntések járvány idején 

Társadalmi vitára van szükség, és annak eredményeként törvényben kell szabályozni azokat a 

kérdéseket, amelyek egyértelművé teszik, mit tehet egy orvos akkor, ha nincs elegendő erőforrás, és 

választani kell, melyik beteg maradhat életben. Ez az üzenete annak az ELTE ÁJK Büntetőjogi 

Tanszéke által online tartott konferenciának, amelyet dr. Filó Mihály jóvoltából rendeztek meg. 

http://medicalonline.hu/cikk/eletvegi_dontesek__jarvany_idejen 

Qubit.hu – 2021. január 30. 

Éneklő dédmamák, dán buckalakók, magyar boszorkányok: gőzerővel halad a néprajzi örökség 

digitalizációja 

A kerekasztal-beszélgetés és a fenti cikk nyitánya annak a nyilvános előadás-sorozatnak, amelyet 

2021 februárjától az ELTE BTK Folklore Tanszékén szerveznek.  

https://qubit.hu/2021/01/30/eneklo-dedmamak-dan-buckalakok-magyar-boszorkanyok-gozerovel-

halad-a-neprajzi-orokseg-digitalizacioja 

Magyar Hang – 2021. január 31. 

„Nem polgárosodás volt ez, sokkal inkább pénzmosás” 

A könyvben Bezsenyi Tamás, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszékének oktatója 

előszeretettel hivatkozik egy-egy Maffiózók-epizódra, Markos-Nádas-kabaréjelenetre vagy épp az 

említett Tango és Cash-re. 

https://hang.hu/kultura/konyveshaz/2021/01/31/nem-polgarosodas-volt-ez-sokkal-inkabb-

penzmosas/ 

Inforádió – 2021. január 31. 

Rejtélyes hatbolygós rendszer állítja kihívás elé a kutatókat 

Szabó M. Gyula, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium igazgatójának elmondása szerint az 

említett legalább hat bolygónak a periódusai a következőképp oszlanak el: egy 2 napnál rövidebb, 

egy 3,24 nap, egy 6,56 nap, egy 9,96 nap, egy 15,23 nap és végül egy 20,47 nap. 

https://infostart.hu/tudomany/2021/01/31/rejtelyes-hatbolygos-rendszer-allitja-kihivas-ele-a-

kutatokat-video 
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Kultúra.hu – 2021. január 31. 

Mi lenne, ha... Reisz Gáborral 

Amikor már az ELTE filmszakára jártam, még jobban érdekeltek a régi plakátok, csak hát ez nagyon 

drága hobbi, így nekem is főleg repróim vannak. Bár épp most kaptam egy eredeti, 1972-es plakátot, 

amit Kálmánchey Zoltán rajzolt a Botrány az Operában című filmhez. 

https://kultura.hu/mi-lenne-ha-reisz-gaborral/ 

Qubit.hu - 2021. január 31. 

Kádár-kori luxuskonyha: banán hagymával és whiskey-vel 

A legkeresettebb déligyümölcs a karikatúrák, a filmek és fotók gyakori szereplője volt, és az 

ismeretterjesztő cikkek mellett novellák, sőt versek is születtek róla. A szerző az ELTE BTK Atelier 

Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktorjelöltje. 

https://qubit.hu/2021/01/31/kadar-kori-luxuskonyha-banan-hagymaval-es-whiskey-vel 

Romkat.ro – 2021. január 31. 

I like Don Bosco 

Bosco atyát mindenki csak Don Bosco néven említi, szólítja meg a mai napig. Fő művében, a 

preventív nevelésnek otthont adó oratóriumban harmóniát tudott teremteni az alacsony érzelmi 

motiváltságból érkezőkben. Módszerét ma oktatják az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

tanítóképző rendszerében. 

https://romkat.ro/2021/01/31/i-like-don-bosco/ 

M1 Aktuális – 2021. február 1. 

A megfertőződéstől is megvédhet az új magyar gyógyszer 

A koronavírus-fertőzés megelőzésében is segíthet majd az állatokon már tesztelt magyar készítmény 

– mondta Kacskovics Imre immunológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

természettudományi karának dékánja hétfőn az M1 aktuális csatornán. 

https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/02/01/a-megfertozodestol-is-megvedhet-az-uj-magyar-

gyogyszer 

Megjelent még: magyarhirlap.hu - demokrata.hu - portfolio.hu - novekedes.hu - propeller.hu 

– Blikk.hu - napi.hu - weborvos.hu - infostart.hu - metropol.hu - haon.hu - orientpress.hu – 
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Kossuth Rádió Krónika - delhir.hu 

 

MTI – OS – 2021. február 1. 

Online klubban egyetemisták és látássérült öregdiákok 

Két egyetemmel már együttműködési megállapodást is köttetek, az ELTE-vel és a Budapesti Corvinus 

Egyetemmel, ahol az egyetemi fogyatékosügyi koordinátorok voltak az aláírók. 

http://os.mti.hu/hirek/158336/a_vakok_es_gyengenlatok_kozep-

magyarorszagi_regionalis_egyesulete-vgyke_kozlemenye 

Veszprém TV – 2021. február 1. 

Társadalmi innováció 

Az ELTE, a Miskolci és a Pannon Egyetemek, valamint a Hárfa Alapítvány együttműködésével elkezdte 

működését a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium. A szervezet feladatai közé tartozik majd a 

https://kultura.hu/mi-lenne-ha-reisz-gaborral/
https://qubit.hu/2021/01/31/kadar-kori-luxuskonyha-banan-hagymaval-es-whiskey-vel
https://romkat.ro/2021/01/31/i-like-don-bosco/
https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/02/01/a-megfertozodestol-is-megvedhet-az-uj-magyar-gyogyszer
https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/02/01/a-megfertozodestol-is-megvedhet-az-uj-magyar-gyogyszer
http://os.mti.hu/hirek/158336/a_vakok_es_gyengenlatok_kozep-magyarorszagi_regionalis_egyesulete-vgyke_kozlemenye
http://os.mti.hu/hirek/158336/a_vakok_es_gyengenlatok_kozep-magyarorszagi_regionalis_egyesulete-vgyke_kozlemenye


közösségépítés, a tudományos eredmények közérthető magyarázata és vállalkozási kedv fejlesztése 

is. 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/tarsadalmi-innovacio/ 

National Geographic / 24.hu – 2021. február 1. 

A Jane Goodall Intézet kurzusai az ELTE-n 

A Jane Goodall Intézet a Jane Goodall's Roots&Shoots globális környezeti nevelési programjának 

alapjaira építve az Eötvös Lóránd Tudományegyetemmel összefogva 2021-ben két szakon is 

elindította a kurzusait. 

https://ng.24.hu/programok/2021/02/01/a-jane-goodall-intezet-kurzusai-az-elte-n/ 

Eduline.hu - 2021. február 1. 

Így sikerültek a középiskolai felvételik 

A hatodikosok átlageredménye magyarból 33 pont, matekból 30,4 pont lett. A nyolcadikosok 

átlagosan 29 pontot szereztek magyarból, 31,5 pontot pedig matekból. Az ELTE Radnóti Miklós 

Gyakorló Iskolában a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők átlagosan 36,2 pontot gyűjtöttek a 

magyar vizsgán, 31,8 pontot pedig a matekon. 

http://eduline.hu/kozoktatas/20210201_kozepiskolai_felveteli_tobb_iskola_eredmenye 

Veol.hu – 2021. február 1. 

Nemzetközi online konferencia Dosztojevszkij születésének évfordulóján 

Natalia Fatejeva, Valerij Tjupa, Konstantin Barsht mellett több neves magyar kutató, például Demény 

Péter a Babeş-Bolyai Tudományegyetemről, Dukkon Ágnes és Szávai János az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemről, vagy Horváth Kornélia a Pázmány Péter Tudományegyetemről is előadott. 

https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/nemzetkozi-online-konferenciat-szerveztek-

dosztojevszkij-szuletesenek-evfordulojan-4371817/ 

Metropol.hu - 2021. február 1. 

Társasjáték Extra a Civilek Napján – Szociopoly 

Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér, a Szociopoly, valamint a Gyerekesély Közhasznú 

Egyesület munkatársai egy érzékenyítő társasjátékkal, a Szociopoly megismertetésével szeretnék 

bemutatni az érdeklődőknek, milyen is az, ha valakinek a mélyszegénységben élők viszonyai között 

kell túlélnie 30 napot. Játékvezető: Bass László, az ELTE Társadalomtudományi Karának tanára, a 

Szociopoly társasjáték megalkotója.  

https://metropol.hu/programok/tarsasjatek-extra-a-civilek-napjan-szociopoly-187828/ 

Népszava.hu – 2021. február 1. 

Facebook-fék: róka fogta csuka 

Polyák Gábor médiajogász, az ELTE oktatója szerint legitim, hogy szabályozni próbálják a nagy 

platformok működését, ugyanakkor éppen az álhírek esetében nagyon nehéz a szabályozás. 

https://nepszava.hu/3108081_facebook-fek-roka-fogta-csuka 

Klasszik Rádió – 2021. február 1. 

Megjelent az új Erasmus+ app  

Az ELTE vezette konzorcium által kifejlesztett mobilalkalmazásról Gácsi Roland, az ELTE 

projektkoordinátora nyilatkozott. 

https://hearthis.at/klasszikradio92.1/klasszik-reggeli-20210201-gacsik-roland/ 

M5 Híradó – 2021. február 1. 

Új mobilapp Erasmusos hallgatóknak  

Az alkalmazással a hallgatók elvégezhetik a mobilitási programmal kapcsolatos adminisztrációt is – 

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/tarsadalmi-innovacio/
https://ng.24.hu/programok/2021/02/01/a-jane-goodall-intezet-kurzusai-az-elte-n/
http://eduline.hu/kozoktatas/20210201_kozepiskolai_felveteli_tobb_iskola_eredmenye
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/nemzetkozi-online-konferenciat-szerveztek-dosztojevszkij-szuletesenek-evfordulojan-4371817/
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/nemzetkozi-online-konferenciat-szerveztek-dosztojevszkij-szuletesenek-evfordulojan-4371817/
https://metropol.hu/programok/tarsasjatek-extra-a-civilek-napjan-szociopoly-187828/
https://nepszava.hu/3108081_facebook-fek-roka-fogta-csuka
https://hearthis.at/klasszikradio92.1/klasszik-reggeli-20210201-gacsik-roland/


mondta el Gácsi Roland, az ELTE projektkoordinátora. 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/02/01/m5-hirado-2021-februar-1/ 

A felvételen 01:25-02:15 között. 

Hasonló megjelenések: Inforádió - Index.hu - Hir.ma – Webradio.hu – Gondola.hu  

 

Qubit.hu – 2021. február 1. 

Egy év a koronavírussal  

Mit tudtunk akkor, mit tudunk ma, és mit hoz a jövő?  Aki válaszol: Müller Viktor egyetemi docens, az 

ELTE TTK oktatási dékánhelyettese. 

https://qubit.hu/2021/02/01/egy-ev-a-koronavirussal-mire-jutottunk-es-hogyan-tovabb 

24.hu – 2021. február 1.  

Vonatok vitték a magyar gyerekeket felhizlalni  

Az első világháború utáni holland-belga humanitárius programról beszélt Réthelyi Orsolya, az ELTE 

ELTE Néderlandisztika Tanszék vezetője. 

https://24.hu/tudomany/2021/02/01/gyerek-trianon-haboru-gyermekmentes-humanitarius-akcio/ 

Turizmus.com – 2021. február 1. 

Kihirdették a CheckINN 2020 Turisztikai Innovációs Verseny győzteseit 

Az aktív turizmus kategóriában megosztott első hely került kihirdetésre a Budapesti Corvinus 

Egyetem Vízi Mozi és az ELTE-ről érkezett Már Minálunk csapatok esetében. 

https://turizmus.com/szabalyozas-orszagmarketing/kihirdettek-a-checkinn-2020-turisztikai-

innovacios-verseny-gyozteseit-1173373 

Megjelent még: esemenymenedzser.hu 

 

Eduline.hu – 2021. február 2. 

Több központban is emelkedtek a középfokú nyelvvizsgák árai - itt a 2021-es lista 

AZ ELTE Origó Nyelvi Centrumban középfokon 18 000, 20 000, illetve 33 000 forintot kérnek el a 

szóbeli, az írásbeli, illetve a komplex vizsgáért. Ez minden esetben 5000 forintos emelkedést jelent a 

tavaly januári árakhoz képest. 

http://eduline.hu/nyelvtanulas/20210202_kozepfoku_nyelvvizsgak_2021es_arai 

Megjelent még: Index.hu – Színes Ász 

 

Metropol.hu – 2021. február 2. 

Túlidealizálták Gagarin űrrepülését? Beszéljük meg! 

Filmklubot tart február 2-án, 18 órától az ELTE Nemzetközi Tanulmányok Szakos Hallgatói 

Érdekképviselet Facebook csoportja. 

https://metropol.hu/programok/gagarin-urrepules-elte-189754/ 

Pecsma.hu - 2021. február 2. 

Polyák Gábor: ezer sebből vérzik a felsőoktatás, de nem az alapítványosodás a gyógyír 

Polyák Gábor, a modellváltó PTE volt tanszékvezetője, a nem modellváltó ELTE jelenlegi oktatója 

leírta, mi a baj a magyar felsőoktatással. Szerinte viszont a próblémákra nem a modellváltás, azaz az 

alapítványi kiszervezés (ahogy ő fogalmaz: alapítványba rablás) a megoldás. 

https://www.pecsma.hu/top/polyak-gabor-ezer-sebbol-verzik-a-felsooktatas-de-nem-az-

alapitvanyosodas-a-gyogyir/ 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/02/01/m5-hirado-2021-februar-1/
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https://www.pecsma.hu/top/polyak-gabor-ezer-sebbol-verzik-a-felsooktatas-de-nem-az-alapitvanyosodas-a-gyogyir/


Origo.hu – 2021. február 2. 

Szeizmológusok nyilatkoztak a hazai földrengés-veszélyeztetettségről 

Szintén idevágó kutatásokat folytatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Magyar 

Bányászati és Földtani Szolgálatnál is. A szakemberképzést elsősorban az ELTE földtudományi képzése 

biztosítja. 

https://www.origo.hu/tudomany/20210202-a-kovesligethy-rado-szeizmologiai-obszervatorium-

osszefoglaloja-a-hazai-foldrengeskutatas.html 

Unilife.hu – 2021. február 2. 

Magyar egyetemi oktató az IOI Tudományos Bizottságának tagjai között 

Németh Zsolt, az ELTE Informatikai Karának oktatóját a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia (IOI) 

Tudományos Bizottságának tagjává választották 5 éves időtartamra. 

https://unilife.hu/egyetem/20210202-magyar-egyetemi-oktato-az-ioi-tudomanyos-bizottsaganak-

tagjai-kozott.html 

Corvinusonline.blog.hu - 2021. február 2. 

Ahol a matek lesz a főszereplő 

A szak különlegessége, hogy a Corvinus az ELTE-vel közösen indítja, három matematika tárgyat az 

ELTE, három közgazdasági tárgyat a Corvinus oktatói tanítanak az első félévben. 

https://corvinusonline.blog.hu/2021/02/02/ahol_a_matek_lesz_a_foszereplo_erre_a_21_mestersza

kra_jelentkezhetsz_a_corvinuson_i_resz 

Noizz.hu - 2021. február 2.  

Az első magyar hegymászónő, aki 8000 méter felett járt 

Ősz elejére egy mászófilm elkészítését is tervezzük egy magyar filmes csapattal, mely az 1900-as évek 

elejére kalauzol minket. Kevesen tudják, de Báró Eötvös Lóránd (az ELTE névadója) szenvedélyesen 

szerette a hegyeket, és két lányával rendszeresen másztak az Alpok szikláinak falain. 

https://noizz.hu/big-stories/interju-nedeczky-juliaval-az-elso-magyar-hegymaszonovel-aki-8000-

meter-felett-jart/53c26v0 

Veol.hu - 2021. február 2. 

Fotószafari után nyílt meg a Pannon Egyetem laboratóriuma 

A Társadalmi innovációs nemzeti laboratórium (Tinlab) az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a 

Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem és a Hárfa Alapítvány alkotta konzorciumi együttműködésben 

valósul meg. A projekt egészének egyik központi eleme a közösségépítés, a közösségi innováció. 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fotoszafari-utan-nyilt-meg-a-pannon-egyetem-

laboratoriuma-4374754/ 

Népszava – 2021. február 3. 

Az elosztás az új akadály 

Örkény Antal, az ELTE társadalomtudományi karának oktatója azt elemezte, milyen erős hatása van 

mindenki életére, hogy felborult a korábbi megszokott és konszolidált életünk, kiszámíthatatlanság, 

bizonytalanság és félelem határozza meg a mindennapjainkat, hiszen bárki megfertőződhet, a halál 

mindennapi eseménnyé vált a hétköznapjainkban. 

https://nepszava.hu/3108361_barmikor-johet-egy-uj-vilagjarvany 

Megjelent még: weborvos.hu 

 

Vaol.hu – 2021. február 3. 

Egy hallgató Szombathelyen ragadt, kettő visszatért – Kínai kutatók Covid idején 
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Három kínai, biomechanikával foglalkozó PhD hallgató van jelenleg az ELTE szombathelyi campusának 

Savaria Műszaki Intézetében. Témavezetőjükkel együtt arról kérdeztük őket, hogy az utóbbi egy 

évben hogyan befolyásolta az életüket a Covid-járvány. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egy-hallgato-szombathelyen-ragadt-ketto-visszatert-

kinai-kutatok-covid-idejen-4633936/ 

Megjelent még: Vas Népe 
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