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Demokrata.hu – 2021. február 17.
Az ELTE a legjobb magyar egyetem a U.S. News rangsorában
A magyar felsőoktatási intézmények közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) érte el a
legjobb helyezést a U.S. News & World Report legújabb rangsorában, az egyetem a 414. helyre
került, az európai intézmények között pedig 182. lett.
https://demokrata.hu/magyarorszag/az-elte-a-legjobb-magyar-egyetem-a-u-s-news-rangsoraban349448/
Megjelent még: Index – Pénzcentrum.hu – Alon.hu – Mandiner – Player.hu - Népszava
Kossuth Rádió – 2021. február 17.
Lezárult a felvételi jelentkezési időszak
A február 15-én lezárult felvételi időszak tapasztalatairól beszélt Zentai László, az ELTE oktatási
rektorhelyettese és Eszterhai Marcell, az ELTE Hallgatói Önkormányzat elnöke.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-17_09-05-00&enddate=2021-02-17_1110-00&ch=mr1
(A felvételen 09:34:58-tól.)
Eduline.hu - 2021. február 17.
Megjelent az új egyetemi világrangsor: négy magyar a legjobb 1000 között
Az összesített világrangsorban az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) érte el a legjobb helyezést
a magyar intézmények közül: 414. lett. A második a Semmelweis Egyetem (672), a harmadik a
Debreceni Egyetem (672), a negyedik a Szegedi Tudományegyetem (726) lett a 2021-es rangsorban.
http://eduline.hu/felsooktatas/20210217_nemzetkzi_rangsor
Travelo.hu – 2021. február 17.
Megnyílnak az online ásványtár kapui
Az ELTE Alumni Központ szervezésében, az Egyetem megnyitja kapuit című programsorozat
keretében tehetünk majd látogatást virtuálisan az Ásványtárban.
https://www.travelo.hu/budapest/20210217-budapest-elte-egyetem-online-asvanytarbemutato.html
24.hu - 2021. február 17.
Tíz perc alatt vadult meg az Etna
Magyarán tíz perc leforgása alatt az addig csak „morgolódó” Etna hatalmas változáson ment
keresztül, és szinte a semmiből produkált egy keményebb kitörést – tudtuk meg Harangi Szabolcs
vulkanológus professzortól, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatójától, az MTA-ELTE
Vulkanológiai Kutatócsoport vezetőjétől.
https://24.hu/tudomany/2021/02/17/etna-vulkan-kitores/
Civishír.hu - 2021. február 17.
Nemzetközi tanulmánykötet jelent meg Trianonról
A szerzők között más magyarországi intézmények, így a Debreceni Református Hittudományi
Egyetem (Hörcsik Richárd révén), az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Réthelyi Orsolya, Veszprémy
László Bernát), illetve a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Tömöri Szilvia) munkatársai is
helyet kaptak.

https://civishir.hu/helyben-jaro/2021/02/nemzetkozi-tanulmanykotet-jelent-meg-trianonrolMegjelent még: Haon.hu
Nyugat.hu - 2021. február 18.
Elhunyt a szombathelyi egyetem nyugalmazott adjunktusa
Elhunyt Szalay Anna, a szombathelyi ELTE SEK nyugalmazott adjunktusa - közölte lapunkkal
csütörtökön délelőtt az intézmény. A ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet egy nekrológot is
eljuttatott szerkesztőségünkbe, amelyet változtatás nélkül közlünk.
https://www.nyugat.hu/cikk/elhunyt_szalay_anna_a_szombathelyi_egyetem
168.hu - 2021. február 18.
Minden ötödik magyar havi 100 ezer forint alatti összegből tengődik
A már említett nyugdíjminimum mellett a gyes rendszere is átgondolásra szorulna, mondja Farkas
Zsombor, az ELTE szociális tanszékének munkatársa, aki szerint egy tisztességes szociálpolitika
szempontjából a hazai szociális védelmi rendszerek elég gyengék.
https://168.hu/itthon/minden-otodik-magyar-havi-100-ezer-forint-alatti-osszegbol-tengodik-200171
Megjelent még: Pesti Hírlap
Daily News Hungary – 2021. február 18.
Four Hungarian universities listed among 1000 best in the world
When it comes to the overall ranking in the world, Eötvös Loránd University (ELTE) got the best place
among Hungarian institutions: it became the 414th.
https://dailynewshungary.com/wow-four-hungarian-universities-earned-a-place-among-the-1000best-of-the-world/
InfoRádió – 2021. február 18.
Most valóban ott érezhetjük magukat a Marson
Elkészült a világ első földrajzi szemléletű atlasza a Marsról, amely 60 oldalas és amelyet a NASA volt
kutatója, az ELTE adjunktusa szerkesztett.
https://infostart.hu/tudomany/2021/02/18/most-valoban-ott-erezhetjuk-magukat-a-marson
Megjelent még: Index -24.hu
Player.hu - 2021. február 18.
Az ELTE csillagásza szerint ma még nem lesznek képek a Perseverance marsjáró landolásáról
Történelmi időket élünk - mondta az M1-nek Kiss László, aki a köztévén felidézte, hogy tavaly június
végén három űrszonda indult a Mars felé. A NASA marsjárója, a Perseverance magyar idő szerint este
10 óra körül kísérli meg a leszállást a Jezero-kráter közelében.
https://player.hu/tech-3/az-elte-csillagasza-szerint-ma-meg-nem-lesznek-kepek-a-perseverancemarsjaro-landolasarol/
24.hu - 2021. február 18.
Itthon is érzékelték az Etna robbanását
Miért volt az előzőnél is váratlanabb ez az esemény? Mi a jelenség oka, és mit mértek pontosan
Magyarországon? Harangi Szabolcs vulkanológus professzort, az ELTE Földrajz- és Földtudományi
Intézet igazgatójától, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetőjét kérdeztük.
https://24.hu/tudomany/2021/02/18/robbanas-vulkankitores-vulkan-etna/
Megjelent még: Egerhirek.hu
Magyar Nemzet – 2021. február 19.
„Tévedés, hogy az üzleti szférában ne lenne helyük a bölcsészeknek”
Sokadik éve minden felvételin az ELTE BTK gyűjti be a legtöbb jelentkezőt. Az ország vezető karának

leköszönő és újonnan hivatalba lépő dékánjával, Sonkoly Gáborral és Bartus Dáviddal a
bölcsészképzés XXI. századi kihívásairól és lehetséges fejlesztési irányairól beszélgettünk.
https://magyarnemzet.hu/belfold/tevedes-hogy-az-uzleti-szferaban-ne-lenne-helyuk-abolcseszeknek-9398687/
Megjelent még: Pénzcentrum.hu
24.hu – 2021. február 19.
Magyar kutatók vizsgálták a kutyák tudatosságát
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológiai Tanszékének munkatársai legújabb tanulmányukban
arra jutottak, hogy a kutyák képesek megérteni a kapcsolatot testük és a környezetük között.
https://24.hu/tudomany/2021/02/19/elte-etologiai-tanszek-kutyak-onreprezentacio/
Magyar Kurír – 2021. február 19. péntek
Vörös Győző ókorkutató Rómában tartott előadást a szentföldi magyar ásatásokról
Vörös Győző ókorkutató-építész az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) és a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) diplomázott. A jeruzsálemi Pápai Biblikus Egyetem
kutatóprofesszora, kutatócsoport-vezető akadémikus, a Jordán Királyi Műemléki és Régészeti Hivatal
Holt-tenger-parti projektjének igazgatója, a Mississippi Állami Egyetem kutatócsoport-vezetője.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/voros-gyozo-okorkutato-romaban-tartott-eloadast-szentfoldimagyar-asatasokrol
Magyar Nemzet – 2021. február 20.
Kijevi kérdések, brüsszeli blamák
Merre tovább, Európa? Nyelvi törésvonalak az unión belül és kívül. (A szerző nyelvész, az MKI Magyar
Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója, az ELTE BTK docense.)
https://magyarnemzet.hu/kultura/kijevi-kerdesek-brusszeli-blamak-9403865/
Unilife.hu – 2021. február 20.
Indulnak a középiskolai felvételi szóbeli vizsgái
Ma már van olyan iskola, amely kiteszi a ponthatárokat a weboldalára így például az ELTE Trefort
Ágoston Gyakorló Gimnázium, de a többség a jövő héten fogja ismertetni a szóbeli felvételire
behívottak listáját.
https://unilife.hu/egyetem/20210220-izgalmas-idoszak-kezdodik-ismet-indulnak-a-kozepiskolaifelveteli-szobeli-vizsgai.html
Index – 2021. február 21.
Vannak veszélyes vulkánok Magyarország környékén?
Harangi Szabolcs, az MTA–ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője az Index kérdésére elmondta,
hogy az Etnához viszonyítva ez egy közepes méretű, egyébként két egymást követő robbanásos
kitörés volt.
https://index.hu/belfold/2021/02/21/vulkanok-etna-karpat-medence/
Megjelent még: Telex
Telex – 2021. február 21.
A magyar internet 45 éves, lyukkártyákkal indult ősprojektje
Az RPHA (Répertoire de la poésie hongroise ancienne) Horváth Iván irodalomtörténésznek, az ELTE
professor emeritusának és társainak nagy vállalkozása.
https://telex.hu/eszkombajn/2021/02/21/rpha-adatbazis-irodalomtortenet-magyar-vers
Magyar Kurír – 2021. február 22.
Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává nevezték ki

Molnár Antal 1969-ben született Székesfehérvárott. Középiskolai tanulmányait a Pannonhalmi
Bencés Gimnáziumban végezte. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
Bölcsészettudományi Karán latin–történelem szakon végezte, az Eötvös Collegium tagjaként, ahol
1995–96-ban diplomázott.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/molnar-antalt-papai-tortenettudomanyi-bizottsag-tagjavaneveztek-ki
Megjelent még: mandiner.hu - magyarhirlap.hu - gondola.hu - haon.hu - heol.hu - kisalfold.hu kemma.hu - teol.hu - boon.hu - veol.hu - duol.hu - baon.hu - bama.hu - szoljon.hu - zaol.hu - feol.hu beol.hu -vaol.hu - szon.hu - sonline.hu - index.hu – Blikk.hu – Vasárnap
HVG – 2021. február 22.
Veszélyben a zászlómúzeum
Az évek során, bár csak érettségije van, de több egyetemen is tanított Balogh László, többek között az
ELTE Térképtudományi Tanszékén. „Klinghammer professzor azt mondta, hogy Laci, te értesz ehhez,
nem érdekel a végzettséged.”
https://hvg.hu/elet/20210222_zaszlomuzeum_terkep_balogh_laszlo
24.hu – 2021. február 22.
Primitív magma tör fel Szicíliában
Egy órával később már folyamatos lávatűzijáték kitörés zajlott a vulkán csúcsán lévő Délkeleti
kráterben, majd egy kisebb lávanyelv is kialakult és ereszkedett le a vulkán oldalán – írja a 24.hu-nak
megküldött közleményében Harangi Szabolcs vulkanológus professzor, az ELTE Földrajz- és
Földtudományi Intézet igazgatója, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője.
https://24.hu/tudomany/2021/02/22/vulkan-etna-magma/
Nyugat.hu – 2021. február 22.
Már három Vas megyei középiskolával van továbbtanulási megállapodása a szombathelyi ELTE-nek
A szombathelyi közgazdasági és a kereskedelmi szakközép után most a sárvári turisztikai technikum
végzett diákjai is könnyebben mehetnek a Társadalomtudományi Kar alapszakjaira.
https://www.nyugat.hu/cikk/mar_harom_vas_megyei_kozepiskolaval_van_a_elte_nek
Kultúra.hu – 2021. február 22.
Romák a kortárs irodalomban
Orsós János, az ELTE BTK Irodalomtudomány Doktori Iskola hallgatója elmondta: kimondottan
cigányok által létrehozott tartalmakkal foglalkozik, a cigány irodalmárok munkásságával. „A 19.
századi cigány irodalmi aktivitás a magyar irodalom mintázatára jött létre.”
https://kultura.hu/romak-a-kortars-irodalomban/
Jogászvilág.hu – 2021. február 22.
Kiállja-e a Ptk. a járvány „próbáját”?
Milyen változások léptek életbe a legutóbbi kommentár óta? Mire lehet következtetni a felsőbírósági
gyakorlatból? Mit lehet mondani a járványról és digitális átalakulásról a Ptk. szemszögéből? Interjú
Dr. Vékás Lajossal és Dr. Gárdos Péterrel a Ptk. Nagykommentárról.
https://jogaszvilag.hu/szakma/kiallja-e-a-ptk-a-jarvany-probajat-dr-vekas-lajost-es-dr-gardos-petertkerdeztuk/
Index.hu – 2021. február 23.
Az aszályok miatt terjed a betyárkóró
Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézete és az ELTE kutatói az inváziós
betyárkóró (Conyza canadensis) növekedésének és maghozamának, valamint tömegességének

változásait vizsgálták egy kiskunsági csapadékmanipulációs terepkísérletben.
https://index.hu/techtud/2021/02/23/az-aszalyok-miatt-terjed-a-betyarkoro/
Jelen Média – 2021. február 23.
Régóta érlelődött az egyetemi modellváltás
AZ ELTE-n a kari vezetőkkel ezt a kérdést körbejártuk és úgy gondoltuk, nem kezdeményezzük a
modellváltást – mondta Borhy László, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, az ELTE rektora.
https://jelen.media/interju/regota-erlelodott-az-egyetemi-modellvaltas-amit-a-rektori-konferenciakezdemenyezett-1378
Index – 2021. február 23.
Többet iszunk a járvány alatt, és nem kérünk segítséget, ha baj van
Nehéz még megmondani, hogy milyen tanulságokat lehet levonni a karanténidőszakból, részben
azért, mert érdemben nem volt limitálva az alkohol hozzáférhetősége, nem kellett plusz
erőfeszítéseket tennie, aki inni akart – mondta Felvinczi Katalin, az ELTE PPK Klinikai Pszichológia és
Addiktológia Tanszékének egyetemi tanára.
https://telex.hu/belfold/2021/02/23/alkoholfogyasztas-jarvany-kek-pont-bajzath-sandorszemelyacz-janos
Kemma.hu – 2021. február 23.
Árpád-kori kincset is találtak a régészek Tata határában
a Tatai Kuny Domokos Múzeum meghívására, a Magyar Nemzeti Múzeum Műszeres Lelőhelyfelderítési csoportja kutatott kincsek után Tata határában néhány lelkes ELTE-s hallgatóval
kiegészülve.
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/arpad-kori-kincset-is-talaltak-a-regeszek-tatahataraban-3726748/

