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Népszava - 2021. február 3. 

Bármikor jöhet egy új világjárvány 

Örkény Antal, az ELTE társadalomtudományi Karának oktatója a járvány okozta társadalmi 

változásokat elemezte a Milton Friedman Egyetem koronavírus-járvány társadalmi hatásaival 

foglalkozó online konferenciáján. 

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

Megjelent még: Infostart.hu – Weborvos.hu – 24.hu - Borsonline.hu – Index.hu  

 

Szekesfehervar.hu – 2021. február 3. 

Székesfehérváron indul márciusban az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021 

Juhász Gábor, az ELTE Társadalomtudományi Kar dékánja köszöntőjében kiemelte, azért is érezték 

fontosnak, hogy helyszínt adjanak a mai eseménynek, hiszen a karon folyó képzésekkel a diákokat 

nemcsak a szakmai munkára készítik fel, hanem elültetik bennük a közösségért, a környezetért való 

tenni vágyást is. 

https://www.szekesfehervar.hu/szekesfehervaron-indul-marciusban-az-onkentesseg-magyarorszagi-

eve-2021 

Hasonló megjelenések: fejervar.hu 

 

Euronews.hu – 2021. február 3. 

Ígéretesnek tűnik a magyar fejlesztésű koronavírus elleni gyógyszer 

A vírust azzal csapjuk be, hogy amihez ő kötődne a sejt felszínén, abból állítunk elő egy gyógyszert, és 

ebből lényegesen nagyobb mennyiséget juttatunk be a szervezetbe. A vírus ugye nem tudja, hogy 

melyik a sejtfelszíni receptor, és melyik a gyógyszer. Nyilvánvalóan ahhoz fog kötődni, amiből több 

van - mondta Dr. Kacskovics Imre az Euronewsnak, aki egyben az ELTE Természettudományi karának 

dékánja is. 

Megjelent még: Civilhetes.net 

 

2012. február 4. – Eduline.hu 

Kényszermegoldások érettségi előtt: mi lesz a Covid-évfolyammal? 

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumában kéthetente, heti két napban van lehetőségük a 

végzősöknek arra, hogy kiscsoportos, „hagyományos”, vagyis jelenléti oktatásban vegyenek részt. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210204_erettsegi_felkeszules_az_iskolakban 

Megjelent még: szakszervezetek.hu 

 

Híradó.hu - 2021. február 4.  

„Ezerszer is igen” – kezdődik a házasság hete 

Szerdán az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán tartanak beszélgetést, 

amelynek résztvevői a házasság hete idei arcai, Pálúr János orgonaművész és felesége, Pálúr Kornélia, 

Holló András kerekesszékes tánctanár és felesége, valamint Révész Szilvia motivációs előadó és férje 

https://nepszava.hu/3108361_barmikor-johet-egy-uj-vilagjarvany
https://infostart.hu/tudomany/2021/02/03/szocska-miklos-szerencse-hogy-a-koronavirus-terjedt-el
https://www.szekesfehervar.hu/szekesfehervaron-indul-marciusban-az-onkentesseg-magyarorszagi-eve-2021
https://www.szekesfehervar.hu/szekesfehervaron-indul-marciusban-az-onkentesseg-magyarorszagi-eve-2021
http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210204_erettsegi_felkeszules_az_iskolakban


lesznek. 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/02/04/ezerszer-is-igen-kezdodik-a-hazassag-hete 

Megjelent még: Gondola.hu – Pestisracok.hu – behir.hu - veol.hu - boon.hu - beol.hu - 

szoljon.hu - baon.hu - bama.hu - sonline.hu - feol.hu - zaol.hu - vaol.hu - kisalfold.hu - duol.hu 

- haon.hu - szon.hu - kemma.hu - teol.hu - heol.hu - delmagyar.hu – budaorsiinfo.hu - 

esemenymenedzser.hu 

 

Jogi Fórum – 2021. február 4. 

Országbírói értekezlet 160 éve 

Az 1861. évi Országbírói Értekezlet 160. évfordulója alkalmából Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke 

és Bódiné Beliznai Kinga, az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének egyetemi docense 

beszélgetett. 

https://www.jogiforum.hu/hirek/42564 

Telex.hu – 2021. február 4. 

Ahol uniós forrásokat osztogatnak, ott természetszerűen megjelennek a bűnözők is 

Az európai csalás elleni mechanizmusok és a korrupció elleni fellépés témájában csütörtökön tartott 

konferenciát a Transparency International, ahol felszólalt Hack Péter, az ELTE büntetőjogi 

tanszékének vezetője és Csonka Péter, az Európai Bizottság jogérvényesülési főigazgatóságának 

osztályvezetője. 

https://telex.hu/belfold/2021/02/04/laura-codruta-kovesi-europai-ugyeszseg-korrupcio-

transparency-international 

Délmagyar.hu – 2021. február 5. 

Sztupovszki Géza aikidós elismerést vehetett át 

A Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország az Eötvös Loránd Tudományegyetem aulájában 

megtartotta éves ünnepségét. 

https://www.delmagyar.hu/sport/helyi-sport/sztupovszki-geza-aikidos-elismerest-vehetett-at-

7207576/ 

Megjelent még: behir.hu – beol.hu 

Mta.hu – 2021. február 5. 

Hitelesen a vakcinákról: A COVID-19-védőoltás mint tudománykommunikációs kihívás 

Müller Viktor biológus, az ELTE kutatója „emlékeztetőül” a védőoltások történetét és napjainkig tartó 

hatását mutatta be nyitóelőadásában. 

https://mta.hu/tudomany_hirei/hitelesen-a-vakcinakrol-a-covid-19-vedooltas-mint-

tudomanykommunikacios-kihivas-111213 

Megjelent még: Blikk – Vital.hu – Infovilag.hu - baranyavar.hu – Pecsistop.hu – 

Budapestkornyeke.hu – Librarius.hu 

 

Vaskarika.hu – 2021. február 5. 

Online díjkiosztója lesz a Máskép(p) 2020 helytörténeti fotó- és filmpályázatnak 

Szombathely vonatkozásában a Művészeti Szakgimnáziumból, az ELTE Bolyai János Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnáziumból, az Élelmiszeripari és Földmérési Technikumból, Szakképző 

Iskolából, valamint az ELTE Savaria Egyetemi Központ és a Pannon Egyetem hallgatóitól érkeztek 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/02/04/ezerszer-is-igen-kezdodik-a-hazassag-hete
https://www.jogiforum.hu/hirek/42564
https://telex.hu/belfold/2021/02/04/laura-codruta-kovesi-europai-ugyeszseg-korrupcio-transparency-international
https://telex.hu/belfold/2021/02/04/laura-codruta-kovesi-europai-ugyeszseg-korrupcio-transparency-international
https://www.delmagyar.hu/sport/helyi-sport/sztupovszki-geza-aikidos-elismerest-vehetett-at-7207576/
https://www.delmagyar.hu/sport/helyi-sport/sztupovszki-geza-aikidos-elismerest-vehetett-at-7207576/
https://mta.hu/tudomany_hirei/hitelesen-a-vakcinakrol-a-covid-19-vedooltas-mint-tudomanykommunikacios-kihivas-111213
https://mta.hu/tudomany_hirei/hitelesen-a-vakcinakrol-a-covid-19-vedooltas-mint-tudomanykommunikacios-kihivas-111213
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/koronavirus-vakcina-oltas-jarvany/1y29jd4


pályaművek. 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19998/ 

Megjelent még: Nyugat.hu 

 

Zaol.hu – 2021. február 5. 

A zalai olajbányászat fénykorához kapcsolódó makett készül Zalaegerszegen 

A pandémia miatt sajnos 2021-re nem írtak ki versenyt. Az ELTE tájékoztatása szerint még 

tanácskoznak azon, hogy online térben valósítsák meg vagy esetleg az eddigiekből készítsenek 

válogatást. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-zalai-olajbanyaszat-fenykorahoz-kapcsolodo-makett-

keszul-zalaegerszegen-4907776/ 

Nyugat.hu – 2021. február 5. 

Hende Csaba az Aptiv "Írországba költözéséről" és a zalaegerszegi fejlesztésekről 

A szombathelyi egyetemre járó gyerekek viszonylag kedvező költségstruktúrában, a legjobb magyar 

egyetem, az ELTE diplomáját tudják megszerezni. Ezzel Zalaegerszeg még nem tud versenyezni, és az 

ő iparűzési-adóbevételük körülbelül a fele a szombathelyinek.  

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

Megjelent még: Kanizsaujsag.hu 

 

Múlt-kor.hu - 2021. február 5.  

Boncolás, Marx-szobor, tornabemutató: mozaikok az múlt század egyetemi mindennapjaiból 

Az ország leghosszabb ideje folyamatosan működő egyeteme a mai Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, amelyet Pázmány Péter esztergomi érsek alapított 1635-ben Nagyszombatban, 

majd 1777-ben Budára, 1784-ben pedig Pestre költöztették. Eötvös Loránd fizikus nevét 1950 óta 

viseli. 

https://mult-kor.hu/boncolas-marx-szobor-tornabemutato-mozaikok-az-mult-szazad-egyetemi-

mindennapjaibol-20210205 

Zaol.hu – 2021. február 5. 

Soha ne bízz meg bennük! Az emlékeink átverhetnek 

Douwe Draaisma, a Groningeni Egyetem pszichológiatörténeti professzora 2014-ben az ELTE-n tartott 

előadásában ismertetett egy kísérletet, melyben 35 év különbséggel tették fel ugyanazokat a 

kérdéseket számos alanynak. Az alanyok 1962-ben más válaszokat adtak a nagyrészt személyes 

kérdésekre, mint 1997-ben. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/soha-ne-bizz-meg-bennuk-az-emlekeink-atverhetnek-

4901719/ 

HVG – 2021. február 6. 

Nem lehet rangsorolni a vakcinákat hatékonyság szerint 

Pedig a legidősebbekre kellene koncentrálni az oltási program kezdetén, mert az ő oltásuk csökkenti 

leggyorsabban a koronavírus-fertőzésből fakadó halálozás mértékét – mutatta ki a ELTE Biológiai 

Intézet elméleti biológusa, Müller Viktor, illetve hallgatója, Zsichla Levente. 

https://hvg.hu/itthon/20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint 

G7.hu - 2021. február 6. 

Nem a 24., hanem már nagyjából a 28. órában vagyunk a természettudományos tanárhiány 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19998/
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-zalai-olajbanyaszat-fenykorahoz-kapcsolodo-makett-keszul-zalaegerszegen-4907776/
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-zalai-olajbanyaszat-fenykorahoz-kapcsolodo-makett-keszul-zalaegerszegen-4907776/
https://www.nyugat.hu/cikk/hende_csaba_orszaggyulesi_kepviselo_online_valaszok
https://mult-kor.hu/boncolas-marx-szobor-tornabemutato-mozaikok-az-mult-szazad-egyetemi-mindennapjaibol-20210205
https://mult-kor.hu/boncolas-marx-szobor-tornabemutato-mozaikok-az-mult-szazad-egyetemi-mindennapjaibol-20210205
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/soha-ne-bizz-meg-bennuk-az-emlekeink-atverhetnek-4901719/
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/soha-ne-bizz-meg-bennuk-az-emlekeink-atverhetnek-4901719/
https://hvg.hu/itthon/20210206_Nem_lehet_rangsorolni_a_vakcinakat_hatekonysag_szerint


problémájával 

Nagyon sokat beszélünk arról, hogy mik a problémái a magyar természettudományos oktatásnak, 

hogyan lehetne javítani rajta, milyen tartalmakon, formákon kellene változtatni. De arról a kérdésről, 

ami szerintem a legfontosabb probléma, viszonylag kevés szó esik: egyszerűen nincsenek 

kémiatanáraink, nincsenek természettudományos tanáraink – mondta Szakmány Csaba, az ELTE 

Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium fizika-kémia szakos tanára, a Szabó Szabolcs Alapítvány szakmai 

vezetője az e heti G7 Podcastban. 

https://g7.hu/podcast/20210206/nem-a-24-hanem-mar-nagyjabol-a-28-oraban-vagyunk-a-

termeszettudomanyos-tanarhiany-problemajaval/ 

Unilife.hu – 2021. február 6. 

Megújult Erasmus+ applikáció az ELTE közreműködésével 

Új applikációt fejlesztettek ki az ELTE közreműködésével. Az alkalmazás célja könnyebbé tenni az 

Erasmus+ programra való jelentkezést és az azon való részvételt. 

https://unilife.hu/egyetem/20210205-megujult-erasmus-applikacio-az-elte-kozremukodesevel.html 

Megjelent még: Rakéta.hu 

Híradó.hu – 2021. február 7. 

Baktériumokkal tisztítanák meg a szennyezett talajt magyar kutatók 

Az ELTE és a BME közösen két piaci szereplővel, a Fermentia Kft. és a ELGOSCAR–2000 Kft. 

közreműködésével a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló 

projektben fejleszt ki a gyakorlatban is alkalmazható olyan oltóanyagot, amely egy esetleges 

talajszennyezés esetén a természet példáján, a többi között baktériumokkal tisztítja meg a területet. 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/zold/cikk/2021/02/05/bakteriumokkal-tisztitanak-meg-a-

szennyezett-talajt-magyar-kutatok 

Megjelent még: Infostart.hu – Greendex.hu  

 

Híradó.hu – 2021. február 7. 

A hidrogénhajtású autóba vetett hit fűti a hidrogénes cég árfolyamát 

„Fűtőértéke az ismert elemek közül az egyik legmagasabb” – árulta el a Summának Tompos András, 

az ELTE Természettudományi Kutató Központjának laborjában, ahol a többi között arra vonatkozó 

vizsgálatokat végeznek, hogy a hidrogén miként képes energiát átadni, például egy leendő autó 

motorjának. 

https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2021/02/07/a-hidrogenhajtasu-autoba-vetett-hit-futi-a-

hidrogenes-ceg-arfolyamat 

Megjelent még: karpatinfo.net 

 

Népszava – 2021. február 7. 

Rajzolt előítéletek 

Szép Eszter a doktori disszertációját az ELTE Bölcsészettudományi Karán is a képregény és a 

testábrázolás kapcsolatáról írta, a szöveg alapján írt könyv pedig 2020-ban az Egyesült Államokban is 

megjelent, az Ohiói Állami Egyetem adta ki Képregények és Test (Comics and the Body) címmel, mely 

a tudományos körök részéről is pozitív fogadtatásban részesült. 

https://nepszava.hu/3108714_rajzolt-eloiteletek 

https://g7.hu/podcast/20210206/nem-a-24-hanem-mar-nagyjabol-a-28-oraban-vagyunk-a-termeszettudomanyos-tanarhiany-problemajaval/
https://g7.hu/podcast/20210206/nem-a-24-hanem-mar-nagyjabol-a-28-oraban-vagyunk-a-termeszettudomanyos-tanarhiany-problemajaval/
https://unilife.hu/egyetem/20210205-megujult-erasmus-applikacio-az-elte-kozremukodesevel.html
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/zold/cikk/2021/02/05/bakteriumokkal-tisztitanak-meg-a-szennyezett-talajt-magyar-kutatok
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/zold/cikk/2021/02/05/bakteriumokkal-tisztitanak-meg-a-szennyezett-talajt-magyar-kutatok
https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2021/02/07/a-hidrogenhajtasu-autoba-vetett-hit-futi-a-hidrogenes-ceg-arfolyamat
https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2021/02/07/a-hidrogenhajtasu-autoba-vetett-hit-futi-a-hidrogenes-ceg-arfolyamat
https://nepszava.hu/3108714_rajzolt-eloiteletek


Növekedés.hu – 2021. február 7. 

Nőhet a depressziósok száma és akár az öngyilkosságoké is 

Az elhúzódó koronavírus-járvány miatt pszichopandémiára számítanak a szakemberek és arra, hogy 

ezzel együtt a depressziós betegek száma és akár az öngyilkosságoké is növekedhet – derül ki abból 

az interjúból, amit Balázs Judit, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke, az ELTE Pszichológiai Intézet 

tanszékvezető egyetemi tanára adott a növekedés.hu-nak. 

https://novekedes.hu/interju/nohet-a-depressziosok-szama-es-akar-az-ongyilkossagok-is-mondja-a-

pszichiatriai-tarsasag-elnoke 

Megjelent még:  kanizsaujsag.hu - weborvos.hu – medicalonline.hu – ma.hu 

 

Unilife.hu - 2021. február 7. 

Felvételi 2021: Ismerd meg a legnépszerűbb egyetemek bemutatkozó kisfilmjét! - II. rész 

Az ELTE az az egyetem, amely csaknem 400 éves múltra tekint vissza, és ahova minden évben a 

legtöbb diák jelentkezik Magyarországon. Aki az ELTE-t választja, rendkívül széles oktatási palettán 

kereshet magának megfelelő képzéseket, nyolc karon folyik a tudásátadás. 

https://unilife.hu/egyetem/20210206-felveteli-2021-ismerd-meg-a-legnepszerubb-egyetemek-

bemutatkozo-kisfilmjet-ii-resz-video.html 

Újkor.hu – 2021. február 7. 

Kutatás, diplomácia és magyar kultúra Szöulban – interjú Csoma Mózessel 

Csoma Mózes 2018 óta Magyarország szöuli nagyköveteként tevékenykedik. Kinevezésekor már két 

évtizede kutatta a Koreai-félsziget történetét és politikai viszonyait, közleményeinek száma 130 fölött 

van, önálló szerzői köteteinek száma 14. PhD-ját had-, habilitációját történettudományból szerezte, 

kulcsszerepet töltött be az ELTE BTK Koreai Tanszék megalapításában, amivel hangsúlyosan 

hozzájárult a koreanisztika tudományának magyarországi meghonosításához. 

https://ujkor.hu/content/kutatas-diplomacia-es-magyar-kultura-szoulban-interju-csoma-mozessel 

Index.hu – 2021. február 8. 

Baktériumok befolyásolják a cseppkövek izotópjait 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pannon Egyetem 

kutatóinak együttműködése újabb publikációt eredményezett a világ egyik vezető multidiszciplináris 

folyóiratában, a PLOS ONE-ban. 

https://index.hu/techtud/2021/02/08/bakteriumok-befolyasoljak-a-cseppkovek-izotopjait/ 

Megjelent még: Origo.hu 

 

Klasszik Rádió – 2021. február 8. 

Turisztikai projektre nyertek támogatást az ELTE hallgatói 

A telefonnál Posta Donát, az ELTE GTI hallgatója, a nyertes Már Minálunk csapat vezetője. 

https://hearthis.at/klasszikradio92.1/klasszik-reggeli-20210208-posta-donat/ 

Megjelent még: Objektívhír.hu 

 

Kultúra.hu – 2021. február 8. 

Létezik-e férfi irodalom? 

Egyre több, nők által írott könyvet olvasunk. Van-e különbség a nők és a férfiak által írott könyvek 

között? Akadnak olyan műfajok, amelyekben inkább nők alkotnak? Más életesemények jelennek meg 

https://novekedes.hu/interju/nohet-a-depressziosok-szama-es-akar-az-ongyilkossagok-is-mondja-a-pszichiatriai-tarsasag-elnoke
https://novekedes.hu/interju/nohet-a-depressziosok-szama-es-akar-az-ongyilkossagok-is-mondja-a-pszichiatriai-tarsasag-elnoke
https://unilife.hu/egyetem/20210206-felveteli-2021-ismerd-meg-a-legnepszerubb-egyetemek-bemutatkozo-kisfilmjet-ii-resz-video.html
https://unilife.hu/egyetem/20210206-felveteli-2021-ismerd-meg-a-legnepszerubb-egyetemek-bemutatkozo-kisfilmjet-ii-resz-video.html
https://ujkor.hu/content/kutatas-diplomacia-es-magyar-kultura-szoulban-interju-csoma-mozessel
https://index.hu/techtud/2021/02/08/bakteriumok-befolyasoljak-a-cseppkovek-izotopjait/
https://hearthis.at/klasszikradio92.1/klasszik-reggeli-20210208-posta-donat/
http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=56829


egy női sorsokról szóló irodalmi műben? Ha van női, akkor létezik férfi irodalom is? Réz Anna 

vezetésével ezekről a témákról beszélgetett Bán Zsófia író, irodalomtörténész, Németh Zoltán író, 

költő, irodalomtörténész és Seres Lili Hanna író, költő, az ELTE doktoranduszhallgatója. 

https://kultura.hu/ferfi-irodalom/ 

Megjelent még: Index.hu 

 

Vaol.hu – 2021. február 8. 

Majdnem 70-féle képzés az ELTE-n  

Február 15-én éjfélig lehet jelentkezni az E-felvételiben a szeptemberben induló képzésekre, köztük 

az ELTE szombathelyi kampuszán és a PTE Egészségtudományi Karának Szombathelyi Képzési 

Központjában meghirdetett szakokra. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/majdnem-70-fele-kepzes-az-elte-n-es-nepszeru-szakok-a-

pte-etk-n-4648498/ 

Webradio.hu - 2021. február 8. 

Középiskolai kvízjáték indul a védőoltásokról 

"Legyél Te is hírvivő!" címmel országos online kvízjátékot hirdetnek az ELTE Biológiai Intézetének 

munkatársai középiskolás diákok és tanáraik számára a modern biológiai módszerek alkalmazásával 

fejlesztett oltóanyagok felhasználása mellett. A verseny február 9-től február 12-ig tart, a szervezők 

az ELTE TTK Biológia Intézet honlapján mindennap közzétesznek egy-egy kérdéssort a koronavírussal 

kapcsolatban, amelyre várják a középiskolás diákok válaszait. 

https://webradio.hu/hirek/bulvar/kozepiskolai-kvizjatek-indul-a-vedooltasokrol 

Megjelent még: gazdasagportal.hu - gyorplusz.hu - origo.hu - demokrata.hu – szeged.hu - 

profitline.hu - infodebrecen.hu - infotatabanya.hu - infopapa.hu - infonyiregyhaza.hu - 

infoesztergom.hu - budaorsiinfo.hu - kidsnews.hu - videk.ma - boon.hu - kisalfold.hu - baon.hu 

- zaol.hu - sonline.hu - feol.hu - szoljon.hu - bama.hu - veol.hu - duol.hu - beol.hu - vaol.hu - 

haon.hu - heol.hu - teol.hu - kemma.hu - szon.hu - delmagyar.hu – vital.hu - 

jaszberenyhirado.hu - budakeszihirado.hu - tatabanyahirado.hu – szentendrehirado.hu 

 

Magyar Nemzet – 2021. február 9. 

Ma kezdődik a Donald Trump elleni impeachment eljárás 

Nagy valószínűséggel hasonló eredmény születik, mint az első, egy évvel ezelőtti impeachment 

esetében, azaz felmentik a volt elnököt, a republikánusok többsége ugyanis nem fog Donald Trump 

ellen szavazni - magyarázta lapunk megkeresésére Magyarics Tamás, az ELTE és a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem oktatója. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/ma-kezdodik-a-donald-trump-elleni-impeachment-eljaras-

9347723/ 

Megjelent még: Demokrata.hu 

 

Magyar Nemzet – 2021. február 9. 

Gyermekgyógyászati fejlesztést támogat a Mészáros Csoport 

A tervek szerint ennek a „felhőből” letölthető gyermeknövekedési információknak része lesz az ELTE 

Embertani Tanszéke által végzett országos növekedésvizsgálat (2. Országos Növekedésvizsgálat – 

ONV2) 3–18 éves kori keresztmetszeti adatai is. 

https://kultura.hu/ferfi-irodalom/
https://index.hu/kultur/2021/02/07/mi-a-heteroszexualitas-es-mi-okozza-avagy-gondolatok-a-ferfi-irodalomrol/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/majdnem-70-fele-kepzes-az-elte-n-es-nepszeru-szakok-a-pte-etk-n-4648498/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/majdnem-70-fele-kepzes-az-elte-n-es-nepszeru-szakok-a-pte-etk-n-4648498/
https://webradio.hu/hirek/bulvar/kozepiskolai-kvizjatek-indul-a-vedooltasokrol
https://magyarnemzet.hu/kulfold/ma-kezdodik-a-donald-trump-elleni-impeachment-eljaras-9347723/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/ma-kezdodik-a-donald-trump-elleni-impeachment-eljaras-9347723/


https://magyarnemzet.hu/gazdasag/gyermekgyogyaszati-fejlesztest-tamogat-a-meszaros-csoport-

9348818/ 

Megjelent még: 888.hu – Pesti Srácok – Vg.hu – Magyar Hírlap - medicalonline.hu - 

kisalfold.hu - bama.hu - sonline.hu - vaol.hu - boon.hu - szoljon.hu - feol.hu - veol.hu - duol.hu 

- zaol.hu - baon.hu - beol.hu - haon.hu - heol.hu - szon.hu - kemma.hu - teol.hu - 

delmagyar.hu – novekedes.hu 

 

Telex.hu – 2021. február 9. 

Stmpf István az egyetemi modellváltásról 

Több egyetem, például az ELTE és a BME sincs most napirenden, nem jelezték, hogy modellt akarnak 

váltani. Hogy velük mi fog történni, azt majd megbeszélik a 2022 utáni aktuális kormányzattal. Az én 

legjobb tudomásom szerint a jelenlegi kormány nem akarja kikényszeríteni a modellváltást. 

https://telex.hu/belfold/2021/02/09/stumpf-istvan-interju-egyetemi-modellvaltas-orban-viktor-

fidesz 

Megjelent még: Mérce.hu – Hang.hu – Népszava.hu – Magyar Narancs 

 

Index.hu - 2021. február 9.  

Megtalálta a félelem okát Nemzeti Agykutatási Program 

A munkát az ugyancsak a NAP által támogatott dr. Schlett Katalin vezette kutatócsoport (ELTE 

Élettani és Neurobiológiai Tanszék) és a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársa, dr. 

Zelena Dóra is segítette. 

https://index.hu/techtud/egeszseg/2021/02/09/megtalalta-a-felelem-okat-nemzeti-agykutatasi-

program/ 

Megjelent még: Medicalonline.hu 

 

Kreativ.hu – 2021. február 9. 

Új márkastratéga a Biotech USA-nél 

A hazai étrendkiegészítő-gyártó Pintér Dániel Gergőt nevezte ki a pozícióra. Pintér Dániel Gergő 

versenypiaci tevékenysége mellett rendszeresen publikál nemzetközi folyóiratokba, előadóként 

konferenciák vendége, felkért szakértőként pedig gyakran nyilatkozik a médiában. Magyarországon 

az elsők között szerzett PhD. fokozatot kríziskommunikációból: disszertációja 2019. júniusában került 

megvédésre az ELTE BTK-n. 

http://kreativ.hu/cikk/uj_markastratega_a_biotech_usa_nel 

11.kerulet.ittlakunk.hu - 2021. február 9. 

1880. február kilencedikén született Fejér Lipót, matematikus 

A nyilas-rémuralmat szinte hihetetlen módon átvészelt (már a Duna-partra tartott a kivégzésre 

vezényelt csoport, amikor egy katona kimentette a menetből) Fejér házát lebombázták, mindene 

odaveszett. Rangos külföldi egyetemek katedráit elfoglalt egykori diákjai támogatták 

pénzadományokkal, élelmiszerrel, ruhával. „Nagyrészt tanítványaimnak köszönhetem, hogy el nem 

pusztultam” – mondta 1950-ben, amikor az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tiszteletbeli 

doktorrá avatták. 

https://11.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/210209/ha-eddig-nem-tudtad-kinek-nevet-viseli-fejer-lipot-

utca 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/gyermekgyogyaszati-fejlesztest-tamogat-a-meszaros-csoport-9348818/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/gyermekgyogyaszati-fejlesztest-tamogat-a-meszaros-csoport-9348818/
https://telex.hu/belfold/2021/02/09/stumpf-istvan-interju-egyetemi-modellvaltas-orban-viktor-fidesz
https://telex.hu/belfold/2021/02/09/stumpf-istvan-interju-egyetemi-modellvaltas-orban-viktor-fidesz
https://index.hu/techtud/egeszseg/2021/02/09/megtalalta-a-felelem-okat-nemzeti-agykutatasi-program/
https://index.hu/techtud/egeszseg/2021/02/09/megtalalta-a-felelem-okat-nemzeti-agykutatasi-program/
http://kreativ.hu/cikk/uj_markastratega_a_biotech_usa_nel
https://11.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/210209/ha-eddig-nem-tudtad-kinek-nevet-viseli-fejer-lipot-utca
https://11.kerulet.ittlakunk.hu/arcok/210209/ha-eddig-nem-tudtad-kinek-nevet-viseli-fejer-lipot-utca


Vaol.hu – 2021. február 9. 

Eddig összesen száz hallgató végzett az ELTE IK Savaria Műszaki Intézet duális képzésében 

A harmadik évfolyam diplomázott már a 2015-ben indult szombathelyi gépészmérnöki képzésen, 

velük együtt összesen százan végeztek eddig a szakon. Megkérdeztünk néhány hallgatót. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eddig-osszesen-szaz-hallgato-vegzett-az-elte-ik-savaria-

muszaki-intezet-dualis-kepzeseben-4651201/ 

Szentendre.hu – 2021. február 10. 

Folytatódik a kortársalgó Kukorelly Endre íróval 

Aki hónapról hónapra kérdez: Kukorelly Endre, József Attila- és Babérkoszorú díjas író. Budakalász–

Szentistvántelepen él. Az ELTE BTK történelem–könyvtár szakán végzett. 27 magyar és 19 idegen 

nyelvű könyve jelent meg. 

https://szentendre.hu/folytatodik-a-kortarsalgo-kukorelly-endre-iroval/ 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eddig-osszesen-szaz-hallgato-vegzett-az-elte-ik-savaria-muszaki-intezet-dualis-kepzeseben-4651201/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eddig-osszesen-szaz-hallgato-vegzett-az-elte-ik-savaria-muszaki-intezet-dualis-kepzeseben-4651201/
https://szentendre.hu/folytatodik-a-kortarsalgo-kukorelly-endre-iroval/

