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Index.hu – 2021. február 10. 

Diplomáciai nehézfegyver lett a Fudan Egyetem budapesti campusa 

A Fudan Egyetem egyelőre kettős diplomát adó programokat indított a Corvinus, a Budapesti 

Műszaki, a Semmelweis Orvostudományi és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a budapesti 

campus megépülését követően később önálló képzéseket indítanak. 

https://index.hu/kulfold/2021/02/10/kina_fudan_17-1_orban/ 

Magyar Narancs – 2021. február 10. 

„A hírekből értesültünk a kinevezéséről”  

Az SZFE-n kívül más intézményeknél nem lát problémát az egyetemi modellváltás megvalósításával, 

de az ELTE nem akar változtatni a jelenlegi fenntartói struktúrán – mondja Borhy László, a Magyar 

Rektori Konferencia elnöke, az ELTE rektora. 

Noizz.hu – 2021. február 10. 

Ha pszichopata vagy, a Simsben is pszichopataként viselkedsz 

Valószínű, hogy a leírt esetek inkább a való életben megvalósíthatatlan helyzetek megalkotása iránti 

érdeklődésre utalnak, mintsem súlyos mentális zavarokra – mondja Király Orsolya, az ELTE PPK 

Pszichológiai Intézetének kutatója. 

https://noizz.hu/tech/sims-kutatas-pszichopata-szemelyisegunk-a-jatekban/lqgzqhw 

Újkor.hu – 2021. február 10. 

A múlt üzenetének ereje – interjú Knapp Évával 

Knapp Éva neve fogalom a magyar irodalom- és eszmetörténeti kutatásokban. Még egyetemistaként 

vállalt gyakorlatot az ELTE Egyetemi Könyvtárban, ahol a mai napig dolgozik.  

https://ujkor.hu/content/mult-uzenetenek-ereje-interju-knapp-evaval 

Szimpatika.hu – 2021. február 10. 

Bioszenzor segítheti a gyulladásos betegségek kezelését 

Az ELTE kutatóinak közreműködésével a következő négy évben egy nemzetközi konzorcium egy 

bioszenzor létrehozásán dolgozik a gyulladásos betegségek diagnózisának és terápiájának 

hatékonyabbá tételéért. 

https://szimpatika.hu/cikkek/10303/bioszenzor-segitheti-a-gyulladasos-betegsegek-kezeleset 

24.hu - 2021. február 11. 

Nagyon nehéz helyzetbe hozta a járvány az ELTE egyik karának hallgatóit 

Diploma vagy egészség: az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának számos hallgatója úgy érzi, erre a 

választásra kényszerül. Noha az egyetemen november óta távoktatás van, a gyakorlatokat a régi rend 

szerint tartanák meg, így azoknak, akik aggódnak saját maguk és a családjuk egészségéért, a halasztás 

maradt az egyetlen lehetőség. 

https://24.hu/belfold/2021/02/11/koronavirus-elte-tanito-es-ovonokepzo-kar-szakmai-gyakorlat/ 

Megjelent még: Szakszervezetek.hu 

 

Portfolio.hu – 2021. február 11. 
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Térképen a koronavírus terjedése 

A cikk szerzője és a térkép készítője Igari András, a Hétfa Kutatóintézet elemzője és az ELTE TTK 

Regionális Tudományi Tanszékének PhD-hallgatója. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210211/koronavirus-ime-a-terkepes-animacio-ahogy-terjed-a-

jarvany-kozep-europaban-469356 

Karc FM – 2021. február 11. 

Visszatérhet-e Donald Trump?  

Az amerikai választás utáni helyzetet Magyarics Tamás, ELTE BTK Amerikanisztika Tanszék egyetemi 

tanára segített áttekinteni. 

https://www.mixcloud.com/karcfm/horizont-2021-02-11-1800-1830-1/ 

Magyar Hírlap – 2021. február 11. 

Több mint ötezer keresztféléves hallgató kezdheti meg felsőfokú tanulmányait 

A legtöbb jelentkező (1138) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre jutott be, a 

sorban az Eötvös Loránd Tudományegyetem következik 613, majd a Szent István Egyetem 544, és a 

Debreceni Egyetem 448 felvett jelentkezővel. 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210211-tobb-mint-otezer-keresztfeleves-hallgato-kezdheti-

meg-felsofoku-tanulmanyait 

Megjelent még: Vg.hu – Webradio.hu – bacsmegye.hu 

 

Magyar Nemzet – 2021. február 11. 

MRK elnök: Korszerűbb egyetemi struktúra kell 

Olyan finanszírozási rendszerre van szükség a felsőoktatásban, amely biztosítja az egyetemek stabil 

működését, egyúttal jobb teljesítményre is ösztönöz – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott 

interjújában Borhy László, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) elnöke. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/mrk-elnok-korszerubb-egyetemi-struktura-kell-9360209/ 

Kreativ.hu – 2021. február 11. 

PR és ifjúságkommunikációs kurzust indít az IMEC 

Február végén PR-kommunikációs, márciusban ifjúságmarketing tematikájú képzéseket indít az 

Independent Media Education Center. A kurzus most is az ELTE Média és Kommunikáció Tanszéke 

által kínált kreditpontos tantárgy. 

http://kreativ.hu/cikk/pr_es_ifjusagkommunikacios_kurzust_indit_az_imec 

Jelen – 2021. február 12. 

Ezen csak egy forradalom változtathat 

A Jelen e heti podcastja a középiskolai felvételiről szól. Törley Katalinnal, a budapesti Kölcsey Ferenc 

Gimnázium tanárával, a Civil Közoktatási Platform alapítójával és Berényi Eszter oktatáskutatóval, az 

ELTE Társadalomtudományi Kar tudományos munkatársával Ónody-Molnár Dóra beszélgetett. 

https://jelen.media/podcast/ezen-csak-egy-forradalom-valtoztathat-1359 

Euronews – 2021. február 12. 

Elmarad az influenzaszezon, javul az átlaghalálozás 

Szerencsések vagyunk, hogy az agresszívebb influenzatörzsek még nem fertőzték meg az emberiséget 

– magyarázta Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Kar dékánja. 

https://hu.euronews.com/2021/02/12/elmarad-az-influenzaszezon-javul-az-atlaghalalozas 
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InfoRádió - 2021. február 12. 

Szakértő: törékeny többség állhat az új olasz kabinet mögött 

Napokkal korábban minderre még jóval kevesebb esély mutatkozott, hiszen, bár a bal és balközép 

pártok Draghi mellett álltak, az Öt Csillag Mozgalom részéről komoly szkepticizmus mutatkozott. Ez 

indokolta végül a bázisdemokrácia alapú mozgalomban az említett szavazást is – mondta el 

Vásárhelyi Ádám, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet óraadó tanára. 

https://infostart.hu/kulfold/2021/02/12/szakerto-torekeny-tobbseg-allhat-az-uj-olasz-kabinet-

mogott 

Profitline.hu – 2021. február 12. 

Baloldali vakcina kontra jobboldali vakcina - melyik a jobb (vagy bal)? 

Szintén a bizalmat, pontosabban a magyar társadalom egy részében a politika szereplői felé 

megnyilvánuló bizalmi deficitet emelte ki előadásában Krekó Péter, az ELTE docense, a Political 

Capital elemzőintézet igazgatója. 

https://profitline.hu/Baloldali-vakcina-kontra-jobboldali-vakcina---melyik-a-jobb-vagy-bal-418217 

Híradó.hu – 2021. február 13. 

Ezért fontos, hogy az idősebbek a lehető leghamarabb megkapják az oltást 

Az ELTE kutatói pontosan kiszámolták, hogy a koronavírus okozta halálesetek hány százaléka 

kerülhető el idős honfitársaink beoltásával. 

https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/02/13/ezert-fontos-hogy-az-idosebbek-a-leheto-

leghamarabb-megkapjak-az-oltast 

Megjelent még: Bors – Hír6.hu 

 

Magyar Nemzet – 2021. február 13. 

Határtalanul 

Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója, az ELTE Történettudományi Doktori Iskola 

doktorandusza bukovinai ősökről, a nyelvjárások szenzációjáról és a Facebook cenzúrájáról.  

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/hatartalanul-9362216/ 

Computerworld - 2021. február 13. 

Nem varázsgömb a mesterséges intelligencia 

Erdélyi Róbert professzor nemzetközi kutatócsoportjának sikerült részletesen feltérképezni a 

mesterséges intelligencia alkalmazhatóságának határait a Nap mágneses terének előrejelzésében. A 

napfizikában áttörőnek számító eredményről a Nature Astronomy folyóiratban számoltak be. 

 

Megjelent még: zetapress.hu – Objektivhir.hu – Iotzona.hu 

 

Kossuth Rádió – 2021. február 13. 

Lendületet kaphatnak a Kárpár-medence helyi turisztikai programjai 

A projekt lényege, hogy a kézműves workshopokat tartó mesterembereknek egy online platform 

segítségével nagyobb forgalmat generáljunk – mondta Posta Donát, a CheckINN turisztikai pályázaton 

első helyet nyert ELTE-s csapat, a Már Minálunk vezetője.  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-13_06-00-00&enddate=2021-02-13_08-

40-00&ch=mr1 

(A felvételen 06:20-tól) 
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Népszava – 2021. február 13. 

Nincs vészforgatókönyv az érettségire 

Gerőcs László matematikatanár, aki 45 évig az ELTE Trefort Gyakorló Gimnázium vezető pedagógusa 

volt, úgy véli, van alapja az érettségi körül kialakult félelmeknek, ugyanakkor azt nem tartaná jó 

ötletnek, hogy a digitális tanrend miatt könnyítsenek a vizsgákon vagy ismét elmaradjon a szóbeli 

érettségi. 

https://nepszava.hu/3109595_nincs-veszforgatokonyv-az-erettsegire 

Megjelent még: Forbes.hu 

 

GameStar.hu – 2021. február 13. 

Mi motiválja a magyar gamert? 

2020-ban az ELTE Pszichológiai Intézete a GameStar csapatának segítségével egy átfogó 

játékmotivációs modellt készített, amelynek eredményeit meg is osztjuk veletek. 

https://www.gamestar.hu/extralife/mi-motivalja-a-magyar-gamert-287693.html 

InfoRádió – 2021. február 14. 

Kutató: hiába ismerheti fel a kutya a koronavírusos beteget 

Egy német állatklinikán betanított kutyák az emberi nyálból vagy a légutak váladékából 94 százalékos 

pontossággal szagolják ki az új koronavírus okozta betegséget, ez mégsem jelenti azt automatikusan, 

hogy érdemes őket minden esetben használni – mondta el az InfoRádióban az ELTE TTK etológia 

tanszékének kutatója. 

https://infostart.hu/tudomany/2021/02/14/kutato-hiaba-ismerheti-fel-a-kutya-a-koronavirusos-

beteget 

Jelen - 2021. február 14. 

Pintér Gergő a matematikát népszerűsíti és nem szereti a törtdimenziós zöldségeket 

Gergőben mély nyomot hagyott ez a jelenet és bár korábban sosem hallott Némethi Andrásról, 

amikor az ELTE-n megjelent a híres professzor, biztosan tudta, hogy nála fogja megírni a doktoriját. 

https://jelen.media/portre/pinter-gergo-a-matematikat-nepszerusiti-es-nem-szereti-a-

tortdimenzios-zoldsegeket-1167 

Qubit.hu – 2021. február 14. 

Hogyan lett Shakespeare a Valentin-nap költője? 

A Valentin-napot már a késő középkor óta ünnepelték a szigetországban, és épp a művészet által 

került be az angolszász kultúrába, mondja Pikli Natália Shakespeare-kutató, az ELTE BTK docense. 

https://qubit.hu/2021/02/14/o-volna-bar-a-holgyed-hasadeka-szetnyilt-barack-te-meg-egy-

sargarepa 

Femcafe.hu – 2021. február 14. 

Hova lettek az igazi férfiak? 

Hogy pontosan mi tehet erről és mennyiben hibások benne a nők és a férfiak, arról az ország 

elsőszámú párkapcsolati szakértőjét, Dr. Hevesi Krisztina sport- és szexuális pszichológust, az ELTE 

Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékének adjunktusát kérdeztük. 

https://www.femcafe.hu/cikkek/bed-love/dr-hevesi-krisztina-interju-parkapcsolat-ismerkedes-

valtozasok 

Beatkorszak Blog – 2021. február 14. 

Hallgatott-e Koppány vagy Kirkegaard black metalt? 

Fekete Balázs, az ELTE Jogi Karának docense kitekintést nyújt nyelvi és kulturális közegünkből, két 
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szerb és egy bosnyák rockzenekar politikai állásfoglalásán keresztül mutatja be a délszláv világ 

aktuális politikáját a popzenén keresztül. 

https://beatkorszak.blog.hu/2021/02/14/a_politika_reprezentacioja_a_kortars_konnyuzeneben_kon

yvajanlo 

InfoRádió – 2021. február 15. 

Óriási kompromisszumok tartják össze az új olasz kormányt  

Nagy kérdés, hogy a kabinet tagjai együtt tudnak-e működni – mondta el Vásárhelyi Árpád 

Olaszország szakértő, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetének óraadó tanára. 

https://infostart.hu/kulfold/2021/02/15/szakerto-oriasi-kompromisszumok-tartjak-ossze-az-uj-olasz-

kormanyt 

ATV – 2021. február 15. 

Csehi Zoltánt jelöli a kormány az Európai Bíróságba 

Csehi Zoltán 1965-ben született; az ELTE-n 1990-ben jogi, 1992-ben művészettörténész diplomát 

szerzett, 2004-ben a jogtudományok doktorává avatták.  

http://www.atv.hu/belfold/20210215-csehi-zoltant-jeloli-a-kormany-az-europai-birosagba 

Megjelent még: Magyar Nemzet 

 

Mandiner.hu – 2021. február 15. 

Folytatódik a Tanítsunk Magyarországért! program 

Schwarcz Anna, a program mentornagykövete, az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója a 

sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a program során a mentorok és mentoráltak egyaránt sokat 

fejlődnek. 

https://mandiner.hu/cikk/20210215_a_tavaszi_felevben_folytatodik_a_tanitsunk_magyarorszagert_

program 

Megjelent még: Hír TV – InfoRádió - Magyar Hírlap – Webradio.hu – Unilife.hu  

 

Sárvár Rádió – 2021. február 15. 

Hosszútávú lehetőség a sárvári technikum ELTE-vel kötött megállapodása 

Felmenő rendszerben már a Sárvári Turisztikai Technikum turizmus-vendéglátás szakát elvégző 

diákok is élvezhetik az ELTE Savaria Egyetemi Központtal kötött együttműködési megállapodást. Ez 

alapján az egyetemen egyes tantárgyak esetében teljes kreditelismerést biztosít a Sárváron végzett 

középiskolásoknak. A továbbtanulási lehetőségről Hevér Mihályné, a technikum igazgatója 

nyilatkozott. 

https://www.sarvarradio.hu/hosszutavu-lehetoseg-a-sarvari-technikum-elte-vel-kotott-

megallapodasa/ 

24.hu – 2021. február 15. 

Ezért rejtély Attila és Árpád nyughelye 

Attila, Árpád vagy Dzsingisz kán talán nem véletlenül nyugszik ismeretlen helyen. A középkori 

sztyeppei nomádok hite szerint, ha bárki megbolygatja a maradványokat, ellopja a mellé helyezett 

tárgyakat, azzal az illető túlvilági boldogulását veszélyezteti, a halott pedig akár ártó szellemként 

visszatérhet. Uhrin Dorottya történésszel, az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszék tudományos 

munkatársával beszélgettünk. 

https://24.hu/tudomany/2021/02/15/rejtely-sir-halal-attila-hun-arpad-dzsingisz-kan/ 
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Wmn.hu – 2021. február 16. 

A lányok szinte csak háttérszereplői lehetnek az óvodai meséknek? 

Izgalmas kérdés, hogy az óvodában olvasott mesékben általában milyen nőalakok jelennek meg és 

ezek mit üzennek a gyerekeknek a női szerepekről és a nők világban elfoglalt helyéről. Ezt a témát 

vizsgálta Tóth Brigitta óvodapedagógus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi 

Doktori Iskola doktorandusza. 

https://wmn.hu/kult/54486-a-kiraly-lanya-a-juhasz-felesege-a-szegenylegeny-anyja-a-lanyok-szinte-

csak-hatterszereploi-lehetnek-az-ovodai-meseknek 

Rakéta.hu – 2021. február 16. 

Magyar kutatók hiteles előadása a koronavírus-vakcinákról 

Müller Viktor biológus, az ELTE Biológiai Intézet kutatója „emlékeztetőül” a védőoltások történetét és 

napjainkig tartó hatását mutatta be nyitóelőadásában. 

https://raketa.hu/magyar-kutatok-hiteles-eloadasa-a-koronavirus-vakcinakrol 

Webradio.hu - 2021. február 16. 

Magyar térkép készült a Marsról 

Bár az adatok még nem teljesek, mégis kibontakozik egy sokszínű bolygó képe. Az atlasz előkészületei 

az ELTE TTK természetismeret tanár szakos diákjainak bevonásával folytak. A tervek szerint a 36. 

marsévi kiadást két év múlva követheti egy újabb, amely a marsi élet legesélyesebb helyeit mutatná 

majd be részletesen. 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/magyar-terkep-keszult-a-marsrol 

Megjelent még: art7.hu – Ma.hu – Gondola.hu – Mandiner.hu - Origo.hu – Híradó.hu – 24-hu – 

Index.hu – Hír6.hu - Alon.hu - Kuruc.info - Promenad.hu – Hír  TV  - Bumm.sk – Magyar Nemzet – 

HVG – Propeller.hu – Népszava – Ugytudjuk.hu – Budaprsinfo.hu – Hirmondo.ro 

 

Híradó.hu – 2021. február 16. 

Szakértő: Trump idején, a koronavírus-járvány előtt szárnyalt az amerikai gazdaság 

A szenátusban 67 szavazatra van szükség ahhoz, hogy kétharmaddal elítéljék azt a hivatalnokot, akit 

ilyen eljárás alá vonnak. Ez azt jelentette, hogy 17 republikánus szenátornak kellett volna Trump ellen 

szavazni. Kezdettől fogva lehetett látni, hogy az a szám nem lesz meg, végül heten szavaztak ellene – 

mondta Magyarics Tamás Amerika-szakértő, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének tanára a Kossuth 

Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. 

https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/02/16/szakerto-trump-idejen-a-koronavirus-jarvany-elott-

szarnyalt-az-amerikai-gazdasag 

Telex.hu – 2021. február 16. 

Nagyobb eséllyel lesznek depressziósok azok, akik naponta küldenek képeket magukról az 

interneten 

A ConScienS Conference Proceedings konferenciakötetben kedden megjelent tanulmányban Sándor 

Alexandra Valéria, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának 

doktorandusza eredt a jelenség nyomába, aki már az első hullám alatt is kutatta ezt a területet. 

https://telex.hu/tudomany/2021/02/16/depresszio-jarvany-kozossegi-media-foto-kutatas 

Glamour.hu – 2021. február 16. 

3 könyv a szexről, amit érdemes elolvasnod 

Magyarországon még nem született ilyen átfogó könyv, ezért is tartottuk feladatunknak az ELTE 

égisze alatt a megírását. A kulcsfogalom az interdiszciplinaritás, ami azt jelenti, hogy a szexuális 

működéssel foglalkozó társszakmák összefogásával jött létre: a pszichológia mellett nőgyógyász, 

https://wmn.hu/kult/54486-a-kiraly-lanya-a-juhasz-felesege-a-szegenylegeny-anyja-a-lanyok-szinte-csak-hatterszereploi-lehetnek-az-ovodai-meseknek
https://wmn.hu/kult/54486-a-kiraly-lanya-a-juhasz-felesege-a-szegenylegeny-anyja-a-lanyok-szinte-csak-hatterszereploi-lehetnek-az-ovodai-meseknek
https://raketa.hu/magyar-kutatok-hiteles-eloadasa-a-koronavirus-vakcinakrol
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/magyar-terkep-keszult-a-marsrol
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/02/16/szakerto-trump-idejen-a-koronavirus-jarvany-elott-szarnyalt-az-amerikai-gazdasag
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2021/02/16/szakerto-trump-idejen-a-koronavirus-jarvany-elott-szarnyalt-az-amerikai-gazdasag
https://telex.hu/tudomany/2021/02/16/depresszio-jarvany-kozossegi-media-foto-kutatas


bőrgyógyász, urológus és andrológus szakorvosok is hozzáadták a tudásukat, tanácsaikat. 

https://www.glamour.hu/monitor/3-konyv-a-szexrol-amit-erdemes-elolvasnod-47090 

Magyar Kurír – 2021. február 16. 

Mesterkurzus Dante Isteni színjátékáról 

Hoványi Márton a Digita’ Commedia mesterkurzusának vezetője, a MűGond társalapítója. 2017-ben 

szerzett PhD-fokozatot összehasonlító irodalomtudományból az ELTE BTK-n; katolikus teológusként 

jelenleg a PPKE HTK doktorandusza, 2017 óta az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar egyetemi adjunktusa. 

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-i-ki-itt-belepsz-hagyj-fel-minden-egyebbel-i-mesterkurzus-

dante-i-isteni-szinjatek-i-arol 

Megjelent még: Kulturpart.hu 

 

Webradio.hu – 2021. február 16. 

Herkulesfürdő múltjáról és jelenéről nyílik kiállítás a bukaresti Magyar Kulturális Intézetben 

A megnyitó után egy online közvetített beszélgetés következik, amelyen részt vesz Stefan Balici, a 

román Országos Örökségvédelmi Intézet igazgatója, Oana Chirila, a Herkulesfürdő megmentését 

kezdeményező Locus Egyesület alapító tagja és elnöke, valamint Géra Eleonóra történész-levéltáros, 

az ELTE BTK Művelődéstörténeti tanszékének egyetemi docense, a kárpát-medencei fürdőkultúra 

kutatója. 

https://webradio.hu/hirek/kultura/herkulesfurdo-multjarol-es-jelenerol-nyilik-kiallitas-a-bukaresti-

magyar-kulturalis-intezetben 

Megjelent még: Kultúra.hu – Kornikaonline.ro - Szoljon.hu - Beol.hu - Zaol.hu -Duol.hu -Kisalfold.hu -

Baon.hu - Bama.hu - Haon.hu - Szon.hu 

 

Femina.hu – 2021. február 17. 

Mérd fel a kutyád képességeit a négyszavas teszttel 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológusai egy teszt során bizonyosodtak meg arról, hogy egyes 

kutyák mindössze négyszeri hallás után képesek szavakat megjegyezni, hasonlóan, mint az emberek. 

https://femina.hu/ezo/okos-kutya-teszt/ 
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