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24.hu – 2021. március 3. 

Egy baktérium tisztíthatja meg a szennyezett magyar városok talaját 

A potenciálisan mérgező elemek a talajokban természetes úton is előfordulnak, de az emberi 

tevékenység megsokszorozhatja a jelenlétüket. Éppen ezért fontos, hogy minél többet tudjunk a 

szennyezett városi földterületekről – mondta előadásában az ELTE mikrobiológiai tanszékének 

kutatója, Tóth Erika. 

https://24.hu/tudomany/2021/03/03/elte-bakterium-szennyezett-varosok-talaj-kadmium-karbonat-

otavit/ 

24.hu – 2021. március 3. 

Magyar kutatók szerint ez a játékfüggőség legfőbb oka 

Több oka lehet a videojáték-függőségnek, de alapvetően három az, ami magasan kiemelkedik: az 

eszképizmus, a versengés, illetve a megszokás-unalom triója a leggyakoribb kiváltó ok, derült ki Király 

Orsolya, az ELTE pszichológiai intézete kutatójának előadásából. 

https://24.hu/tech/2021/03/03/videojatek-fuggoseg-okai-eszkepizmus-versenges-unalom/ 

Klubrádió – 2021. március 3. 

A görög nyelv sajátosságai 

Kálmán László és Nádasdy Ádám az ELTE BTK Indológiai Tanszék vezetőjével, az ELTE görög-latin 

szakán végzett Ittzés Mátéval beszélgettek. 

https://www.klubradio.hu/archivum/szoszatyar-2021-marcius-03-szerda-1900-16041 

Szombathelyi Televízió – 2021. március 3. 

Online diplomaosztó Szombathelyen 

A járványhelyzet miatt online tartotta diplomaosztó ünnepségét az ELTE Savaria Egyetemi Központ, 

82-en vehették át végzettséget igazoló oklevelüket. 

http://www.sztv.hu/hirek/online-diplomaoszto-20210303 

M5 Híradó – 2021. március 4. 

Hét területen vezet az ELTE QS rangsorban 

Felvételi előtt a magyar és nemzetközi hallgatók is megnézik, hogy a különböző rangsorokban hogyan 

is teljesít az egyetem – mondta a Híradónak Magyari Enikő, az ELTE tudományos ügyekért felelős 

rektorhelyettese. 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/03/04/m5-hirado-2021-marcius-4/ 

(A felvételen 02:11-03:05 között.) 

Klubrádió – 2021. március 4. 

Kezdenek elfogyni a mentális tartalékaink 

Milyen hatással van a mentális állapotunkra a világjárvány, mik a leggyakoribb problémák és milyen 

megoldásokat javasolnak a szakemberek? Para-Kovács Imre erről faggatta Király Orsolyát, az ELTE 

Pszichológiai Intézetének adjunktusát. 

https://www.youtube.com/watch?v=M8tmoDsbQmE 

Vaol.hu – 2021. március 4. 

A Ságból nem lesz Etna 

Hogy miért lehetünk biztosak abban, hogy az ötmillió éve kihunyt Ság hegy már soha többé nem éled 
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fel, arról Veress Márton professor emeritussal, az ELTE SEK földrajztudósával beszélgettünk, aki 1990-

ben maga is járt az Etnánál. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-sagbol-nem-lesz-etna-egy-szupervulkan-a-mi-

eletunkre-is-hatassal-lehet-4721485/ 

24.hu – 2021. március 4. 

Folyamatosan reng a föld Izlandon 

Aztán azonban egyre inkább vulkánszerkezeti típusú rengések jöttek, azaz olyanok, amit magma 

felnyomulás okozott – osztotta meg a 24.hu-val Dr. Harangi Szabolcs vulkanológus professzor, az 

ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport 

vezetője. 

https://24.hu/tudomany/2021/03/04/folyamatosan-reng-a-fold-izlandon/ 

Megjelent még: HVG 

HVG – 2021. március 4. 

Az ELTE kutatói szokatlan jelenséget tapasztaltak a mobilozó gyerekeknél 

A digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk, ez a hatás gyerekeknél 

pedig különösen markáns lehet. 

https://hvg.hu/tudomany/20210304_elte_kutatas_gyerekek_mobilozas_mobiltelefon 

Megjelent még: Telex – Magyar Nemzet – 168 Óra - Nyugat.hu – Hír TV – Klubrádió - Webradio.hu – 

szabolcsihir.hu - borsodihir.hu - civishir.hu - itbusiness.hu - hetek.hu – VG – Qubit.hu - beol.hu - 

duol.hu - boon.hu - bama.hu - baon.hu - feol.hu - kisalfold.hu - nool.hu - szoljon.hu - zaol.hu - 

sonline.hu - vaol.hu - heol.hu - haon.hu - szon.hu - kemma.hu - teol.hu - delmagyar.hu 

Magyar Hírlap – 2021. március 4. 

Emelkedő járványgörbe 

A járványgörbe gyorsuló és meredeken emelkedő dinamikája indokolja a szigorítások elrendelését – 

mondta lapunknak Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja. 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210304-emelkedo-jarvanygorbe 

Vaol.hu – 2021. március 5. 

Kristálytiszta elektronika  

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium közreműködésével készülő digitális 

tananyagokat a közoktatásban is felhasználják majd. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elektronikai-alapok-es-programozas-uj-modszerekkel-

oktatjak-a-bolyaiban-4725265/ 

G7.hu – 2021. március 5. 

A tanárok a kormányzat elhanyagolt, veszélyeztetett és bántalmazott gyerekei 

A szerző Ercse Krisztina oktatáskutató, interkulturális szakértő, jelenleg az ELTE PPK 

Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. 

https://g7.hu/kozelet/20210305/a-tanarok-a-kormanyzat-elhanyagolt-veszelyeztetett-es-

bantalmazott-gyerekei/ 

Feol.hu – 2021. március 6. 

Megvan az új elnök 

Borhy László Széchenyi-díjas régész, történész, ókortörténész, a római kori hadtörténet, a latin 

epigráfia és Pannonia provincia régészetének jelentős tudósa vezeti mostantól a Seuso-kincs 

tudományos vizsgálatát koordináló munkabizottságot. 

https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megvan-az-uj-elnok-4735135/ 
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InfoRádió – 2021. március 6. 

A Covid idején nem csak a koronavírus pusztít 

kijárás korlátozása, az otthoni munkavégzés és a digitális tanrend, a társas együttlétek és a 

szórakozási lehetőségek korlátozása pedig mind-mind hatással bír a mindennapokra, hangulati 

problémákat és szorongási zavarokat okozhat – mondta Demetrovics Zsolt az InfoRádióban. 

https://infostart.hu/belfold/2021/03/06/a-covid-idejen-nem-csak-a-koronavirus-pusztit 

Klubrádió – 2021. március 6. 

Kutyák, székek, szerepek 

Pongrácz Péter etológus arról mesélt, hogyan változik meg a kutya és gazdája, ha maga a kutya kerül 

gondoskodó szerepbe, azáltal, hogy kiskutyái születnek. Az ELTE Etológia tanszékének docense 

elmondta, hogy változást inkább az ember él át, ha egyáltalán. 

https://www.klubradio.hu/hirek/kutyak-szekek-szerepek-116587 

Nyugat.hu – 2021. március 6. 

Első helyen jutott az ország legjobb 10 ifjú fizikusa közé a szombathelyi NLG diákja 

A 10 ifjú fizikus felkészítését az ELTE budapesti Fizikai Intézetének munkatársai és hallgatói végzik, 

részben online. 

https://www.nyugat.hu/cikk/elso_hely_orszag_legjobb_10_ifju_fizikusa_nlg_diak 

Zaol.hu – 2021. március 6. 

Mégis kiből lesz az állatkínzó? 

Miklósi Ádám etológus, az ELTE egyetemi oktatója abban látná a megoldást, ha az állatkínzókat 

nemcsak büntetnék, hanem kötelezően előírt gondoskodási tréningekkel rehabilitálnák. 

https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megis-kibol-lesz-az-allatkinzo-5001964/ 

Megjelent még: Híradó.hu – Kossuth Rádió - Klubrádió 

444.hu – 2021. március 6. 

Ilyenek voltunk: hülyeség vagy gyógyír a facebookos nosztalgiázás? 

Sándor Alexandra Valéria, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociológia Doktori Iskolájának 

doktorandusza azt vizsgálta, hogyan hat a járvány első és második hulláma arra, ahogy az emberek 

önmagukat jelenítik meg. 

https://444.hu/2021/03/06/ilyenek-voltunk-hulyeseg-vagy-gyogyir-a-facebookos-nosztalgiazas 

Híradó.hu - 2021. március 6. 

Elhunyt Balázs Béla, Szent-Györgyi Albert díjas csillagász 

Balázs Béla korábban több mint 20 évig volt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati 

Tanszékének vezetője, a nyolcvanas évek közepén pedig hat évig a Bécsi Egyetemen is oktatott, 

csillagászok generációit tanította. 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2021/03/06/elhunyt-balazs-bela-szent-gyorgyi-albert-dijas-

csillagasz 

Megjelent még: Webradio.hu – Magyar Hírlap – InfoRádió – HVG - Napi.hu - Demokrata.hu – Index – 

Blikk - Borsonline.hu – Bumm.sk - propeller.hu - ATV – 168 Óra - Népszava - Ma.hu - Origo - 

librarius.hu 

Cívishír.hu – 2021. március 7. 

Íme, a debreceni maratonfutó ob eredményei 

A csapatversenyben a hölgyeknél az ELTE SE (Cseke Lilla, Dr. Garai Ágnes, Hegyi-Sági Adrienn), míg a 

férfiaknál a DVTK "A" triumvirátusa (Tugyi Levente, Nagy Péter, Iván Levente) győzött. 

https://civishir.hu/helyben-jaro/2021/03/ime-a-debreceni-maratonfuto-ob-eredmenyei 
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Index – 2021. március 7. 

Vulkánok tomboltak ott, ahol ma nyaralunk 

Vulkánóvodáknak szoktam hívni ezeket, nagyjából úgy kell elképzelni egy ilyen mezőt, mint a 

vakondtúrásokat a réten, sok kis kupac egymás mellett – fejtegette az Index kérdésére Harangi 

Szabolcs, az MTA–ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője. 

https://index.hu/belfold/2021/03/07/vulkanok-tomboltak-ott-ahol-ma-nyaralunk/ 

Nyugat.hu – 2021. március 7. 

Ismét a figyelem középpontjában a Mars és az űrkutatás 

Kovács józsef csillagász, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársa volt 

a heti podcast vendége. 

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

Qubit.hu – 2021. március 7. 

A rámás csizma útja a poros padlástól a digitális adatbázisig 

Az ELTE BTK Folklore Tanszék előadássorozata, A népi kultúra örökségének digitalizációja februári, 

első részében a Néprajzi Múzeum munkatársaival beszélgettünk a digitalizálás lépéseiről, a fotó- és 

audiovizuális állomány digitalizálásakor felmerülő speciális problémákról. 

https://qubit.hu/2021/03/07/a-ramas-csizma-utja-a-poros-padlastol-a-digitalis-adatbazisig 

Vaol.hu – 2021. március 7. 

Művészeti Szemle: 83 nevezés érkezett 

Kedden az alsósok, szerdán a felsősök, csütörtökön a középiskolások „mutatkoztak be” a 

zsűritagoknak – Fasching Zsuzsannának, aki az ELTE BDPK Zenepedagógiai Tanszékének munkatársa, 

Nagyné Erőss Rozália pedagógus, színházi szaknevelőnek és Merklin Ferencnek, aki a Kanizsai 

Dorottya Gimnázium igazgatója és magyar szakos tanár. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/muveszeti-szemle-83-nevezes-erkezett-4730374/ 

24.hu – 2021. március 7. 

A kutyák képesek felismerni a testüket mint akadályt 

Az ELTE Etológia Tanszék kutatóinak új eredményei szerint a kutyák képesek felismerni a testüket, 

mint akadályt, amely képességet az embereknél az önreprezentáció egyik elemi megnyilvánulásának 

tartják. 

https://24.hu/tudomany/2021/03/07/kutya-onreprezentacio-etologia-elte-kutatas/ 

Jogi Fórum – 2021. március 8. 

Mi fán terem a választottbíráskodás? 

Podcast-beszélgetés Prof. Dr. Varga Istvánnal, aki az MCC Magánjogi Műhelyének vezetője, az ELTE 

Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a téma hazai és nemzetközi 

szaktekintélye. 

https://www.jogiforum.hu/hirek/42677 

Feol.hu – 2021. március 8. 

Figyeljünk a beporzó rovarokra!  

2018 óta március 10-e a beporzó rovarok napja, a kezdeményezés az ELTE TTK egyik oktatójának és 

hallgatójának köszönhető. 

https://www.feol.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/figyeljunk-a-beporzo-rovarokra-4738486/ 

Megjelent még: Székesfehérvár.hu 

Qubit.hu – 2021. március 8. 

Kincset érnek a rég halott iWIW adatai 

https://index.hu/belfold/2021/03/07/vulkanok-tomboltak-ott-ahol-ma-nyaralunk/
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Riccardo Di Clemente (University of Exeter) és Jakobi Ákos (ELTE TTK) szintén a városok földrajzi 

jellemzésével járultak a munkához, Kertész János hálózatkutató (CEU) pedig iránymutatásával 

segítette a kutatást. 

https://qubit.hu/2021/03/08/a-reg-halott-iwiw-kincset-ero-adatain-mutattak-ki-hol-nohet-az-

egyenlotlenseg-magyarorszagon 

Megjelent még: Divany.hu – Eszakhirnok.hu  

Index – 2021. március 8. 

Magyar-svéd kutatócsoport bejelentette az odderon felfedezését (Index) 

A Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Lundi Egyetem és az 

ELTE kutatói a European Physical Journalben közölték felfedezésüket. 

https://index.hu/techtud/2021/03/08/magyar-sved-kutatocsoport-bejelentette-az-odderon-

felfedezeset/ 

Megjelent még: Infovilág.hu – HVG – Hír TV - Magyar Nemzet – Jelenkor.hu – Magyar Hang – 

Qubit.hu – Webradio.hu – mandiner.hu – Medicalonline.hu – Híradó.hu – Origo – azuzlet.hu – 
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heol.hu - haon.hu - szon.hu - kemma.hu - teol.hu - delmagyar.hu – Librarius.hu – Rádió1 

24.hu – 2021. március 8. 

Világhírű magyar tudósnőt vett feleségül Einstein legidősebb fia 

Rosenblüh Erzsébet jó eséllyel másoddiplomát is szerzett: a Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter 

Tudományegyetem (a mai ELTE) 1934–1937 közt megjelent almanachjai szerint a 

Bölcsészettudományi Karnak volt azonos nevű – Rosenblüh és Roboz néven egyaránt említett – 

hallgatója. 

https://24.hu/kultura/2021/03/08/ismeretlen-magyarok-rosenbluh-roboz-erzsebet-hans-albert-

einstein-vegyesz-biokemikus-orvostudomany/ 

Híradó.hu – 2021. március 9. 

Hatalmas károkat okozhat egy nagyobb napkitörés 

Az űrviharok súlyosan megrongálhatják az elektromos rendszereket. Ha ma érné el a Földet a 150 

évvel ezelőttihez hasonló heves kitörés, akkor a károk felbecsülhetetlenek lennének. Ezért is fontos 

az ELTE kutatóinak munkája, akik az eddigieknél jobb módszert dolgoztak ki a jelenség előrejelzésére. 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2021/03/09/hatalmas-karokat-okozhat-egy-

nagyobb-napkitores 

Duol.hu – 2021. március 9. 

Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület tudományos konferenciát rendez 

Az IPCC (Kormányközi Éghajlatváltozási Testület) mintájára frissen megalakult Magyar 

Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HuPCC) háromnapos tudományos konferenciát hív össze 

2021. április 12-én, amelynek alapvető célja az Első Nemzeti Éghajlatváltozási Értékelő Jelentés 

megírásának megalapozása. 

https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/magyar-eghajlatvaltozasi-tudomanyos-testulet-

tudomanyos-konferenciat-rendez-4196869 

Egy.hu – 2021. március 9. 

12 000 magyar szülés tapasztalata 

Pleván Tímea több mint tíz éve feleség, egy ovis ikerpár anyukája, az ELTE Pedagógia és Pszichológia 

Karának perinatális szaktanácsadó hallgatója, és az Ablak a világra projekt megálmodója. 

https://qubit.hu/2021/03/08/a-reg-halott-iwiw-kincset-ero-adatain-mutattak-ki-hol-nohet-az-egyenlotlenseg-magyarorszagon
https://qubit.hu/2021/03/08/a-reg-halott-iwiw-kincset-ero-adatain-mutattak-ki-hol-nohet-az-egyenlotlenseg-magyarorszagon
https://index.hu/techtud/2021/03/08/magyar-sved-kutatocsoport-bejelentette-az-odderon-felfedezeset/
https://index.hu/techtud/2021/03/08/magyar-sved-kutatocsoport-bejelentette-az-odderon-felfedezeset/
https://24.hu/kultura/2021/03/08/ismeretlen-magyarok-rosenbluh-roboz-erzsebet-hans-albert-einstein-vegyesz-biokemikus-orvostudomany/
https://24.hu/kultura/2021/03/08/ismeretlen-magyarok-rosenbluh-roboz-erzsebet-hans-albert-einstein-vegyesz-biokemikus-orvostudomany/
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2021/03/09/hatalmas-karokat-okozhat-egy-nagyobb-napkitores
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2021/03/09/hatalmas-karokat-okozhat-egy-nagyobb-napkitores
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/magyar-eghajlatvaltozasi-tudomanyos-testulet-tudomanyos-konferenciat-rendez-4196869
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/magyar-eghajlatvaltozasi-tudomanyos-testulet-tudomanyos-konferenciat-rendez-4196869


https://egy.hu/egeszseg/elveszett-a-kollektiv-noi-tudasunk-12-000-magyar-szules-tapasztalata-

108874 

Magyar Hang – 2021. március 9. 

Hosszú esztendők óta ez a legátfogóbb munka Horthy Miklós koráról 

A konferencián a Politikatörténeti Intézettől a Veritasig számtalan kutatóintézet, az ELTE-től a CEU-ig 

egyetemek sora képviseltette magát. 

https://hang.hu/kultura/konyveshaz/2021/03/09/hosszu-esztendok-ota-ez-a-legatfogobb-munka-

horthy-miklos-korarol/ 

Life.hu – 2021. március 9. 

3 gyönyörű helyszín hazánkban, ahová tavasszal érdemes ellátogatni 

Ha nem akarunk túlságosan messze merészkedni, a legjobb választás lehet Budapest egyik 

legcsodásabb és legnagyobb kertje, az ELTE Füvészkert is. 

https://www.life.hu/eletmod/20210223-5-gyonyoru-helyszin-hazankban-ahova-tavasszal-erdemes-

ellatogatni.html 

Medicalonline.hu – 2021. március 10. 

Jön az agykutatás hete  

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz (ELKH) tartozó intézetek közül a Kísérleti Orvostudományi 

Kutatóintézet, a Természettudományi Kutatóintézet, valamint a Szegedi Biológiai Kutatóközpont 

kutatói vesznek részt az eseményen. Ezenkívül csatlakozott a programhoz az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, illetve a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kara 

is. 

http://medicalonline.hu/cikk/jon_az_agykutatas_hete 

Demokrata – 2021. március 10. 

Világraszóló találmányok 

Az ELTE, a Pécsi Tudományegyetem, az ImmunoGenes Kft. és a Richter Gedeon Nyrt. közös 

kutatócsoportja az ACE2 és a kiürülés lassításáért felelős fehérje (Fc) „összeragasztásából” állítja elő a 

mesterséges fúziós fehérjét. 

https://demokrata.hu/tudomany/vilagraszolo-talalmanyok-355090/ 
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