Eötvös Loránd Tudományegyetem
2021. március 10-17.
Eduline.hu – 2021. március 10.
Friss nemzetközi rangsor: négy magyar egyetem került a legjobb 200-ba
A 2021-es összesített listára kilenc magyar egyetem került fel. Ezek közül a Semmelweis Egyetem lett
a legjobb, ami nem csak a top200-ba hanem a top100-ba is befért a 64. helyezéssel. A második az
Eötvös Loránd Tudományegyetem lett a 147. helyen állva, a harmadik pedig a Pécsi
Tudományegyetem lett, az egyetem 155. helyen végzett.
http://eduline.hu/felsooktatas/20210310_the_rangsor
Qubit.hu – 2021. március 10.
Miért múlnak ki a közösségi hálók?
Koltai Júlia, az ELTE TÁTK egyetemi adjunktusa a közösségimédia-hálózatok összeomlását elemezte az
egykori iWIW anonimizált adatain.
https://qubit.hu/2021/03/10/a-kozep-kelet-europai-regio-tele-van-okos-nokkel-az-adattudomanytmegis-a-ferfiak-uraljak
Baon.hu – 2021. március 10.
A tanulásban is segítenek az online könyvtári előadások
A könyvtár olvasásnépszerűsítő, a Nem középiskolás fokon című sorozata is elérhető online
formában. Ennek keretében megtekinthető többek között dr. Nagy Balázs, az ELTE Földrajz- és
Földtudományi Intézet igazgatóhelyettesének Változó Kárpátok: Klíma – környezet – ember című
előadása.
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/a-tanulasban-is-segitenek-az-online-konyvtarieloadasok-3686182/
Szombathelyi Televízió – 2021. március 10.
Csak májusban derül ki, kaphat-e szombathely kormányzati kompenzációt
Kevesebb pénz jut szociális juttatásokra, rendezvényekre, veszélybe kerülhet a tömegközlekedés
fenntartása és az ELTE gépészmérnökképzésének támogatása – fogalmazott Nemény András
polgármester.
http://www.sztv.hu/hirek/csak-majusban-derul-ki-kaphat-e-szombathely-kormanyzatikompenzaciot-a-kieso-bevetelekert-20210310
Szon.hu – 2021. március 11.
Kínai divattörténet és múltbeli szépségápolás
Az ELTE Konfuciusz Intézet Ezerarcú Kína-előadássorozatának részeként Torma Laura, a Tusoló blog
szerkesztője végigkalauzol a jádekultuszt kialakító őskortól a Tang- és a Song-dinasztia időszakán át
egészen a hírhedt Qing-dinasztia koráig.
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/kinai-divattortenet-es-multbeli-szepsegapolas-4897675/
Telex.hu – 2021. március 11.
Magyarországon mindenki áldozat akar lenni
Zombory Máté, az ELTE docense szerint miközben a nácizmussal kapcsolatban egy európai
„hipermnézia”, túlemlékezés alakult ki, a kommunizmus bűneit éppen hogy amnézia övezi.
https://telex.hu/tudomany/2021/03/11/magyarorszagon-is-mindenki-aldozat-akar-lenni

Telex.hu – 2021. március 11.
Betegek gyógyulásáért imádkozni – mit mond a tudomány?
A placebokutatás egyik hazai szakértője dr. Bárdos György, az ELTE PPK Egészségfejlesztési és
Sporttudományi Intézetének egyetemi tanára.
https://telex.hu/tudomany/2021/03/11/hit-gyogyitas-placebo-szivunk-imaja-ima
Cosmopolitan.hu – 2021. március 12.
Repülő Volga és a Burka Bosszúálló
Ismerd meg a világ legfurább szuperhőseit! A cikk megírásában segítségünkre volt az ELTE BTK
Szuperhősök a globális filmkultúrában című kurzusa.
https://cosmopolitan.hu/programajanlo/2021/03/12/repulo-volga-es-a-burka-bosszuallo-ismerdmeg-a-vilag-legfurabb-szuperhoseit/
Új Egyenlőség - 2021. március 12.
Világvége-forgatókönyvek a történelemben és a klímaváltozás
Ebben az adásban Gébert Judit Bernáth Lászlóval beszélget arról, hogy miért kell komolyabban
vennünk a klímaváltozást, mint bármilyen korábbi tudományos világvége-jóslatot.
https://ujegyenloseg.hu/vilagvege-forgatokonyvek-a-tortenelemben-es-a-klimavaltozas/
Webrádió.hu – 2021. március 12.
Az ELTE könyvtárába került a Perczel-glóbusz harmadik másolata
Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárba került a Perczel-glóbusz harmadik másolata, amelyet
daruval emeltek be az intézmény főigazgatói szobájába még csütörtökön.
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/az-elte-egyetemi-konyvtar-es-leveltarba-kerult-a-perczelglobusz-harmadik-masolata
Megjelent még: duol.hu - sonline.hu - vaol.hu - veol.hu - kisalfold.hu - nool.hu - szoljon.hu - feol.hu boon.hu - zaol.hu - baon.hu - bama.hu - heol.hu - teol.hu - kemma.hu - szon.hu - haon.hu delmagyar.hu – fidelio.hu
Világgazdaság – 2021. március 12.
Rátelepedett a járvány a duális képzésre
Az ELTE-n is kedvezőtlen helyzetbe hozta a duális képzéseket a járvány, különösen a turizmusvendéglátás területén – mondta Varga Imre, az ELTE Társadalomtudományi Kar Savaria
Gazdálkodástudományi Tanszék vezetője.
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/ratelepedett-a-jarvany-a-dualis-kepzesre-2-3614788
Magyar Nemzet – 2021. március 12.
Trianoni térképek
A térképek tervezését és műszaki szerkesztését Csüllög Gábor geográfus, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem nyugalmazott oktatója végezte.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/trianoni-terkepek-9505460
Prím.hu – 2021. március 12.
Tehetségek Szolgálatáért Életműdíjat kapott Horváth Gyula
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Kitüntetési Bizottsága a versenyprogramozással és a
tehetséggondozásban végzett munkája elismeréseként díjazta az ELTE IK Média- és
Oktatásinformatikai Tanszék címzetes egyetemi docensét.
http://hirek.prim.hu/cikk/2021/03/12/tehetsegek_szolgalataert_eletmudijat_kapott_horvath_gyula
Megjelent még: Minuszos.hu

Vaskarika.hu – 2021. március 12.
Polgár Tibor elismerése
"Vas Megye Szolgálatáért Sport Tagozata" elismerésben részesült Dr. Polgár Tibor címzetes egyetemi
docens, PhD ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Sporttudományi Intézet oktatója.
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20149/
Megjelent még: Nyugat.hu – Vaol.hu
Index – 2021. március 12.
Az online vizsgák miatt egyre nehezebb ösztöndíjhoz jutni
A Budapesti Corvinus Egyetemen és az ELTE Gazdálkodástudományi Intézetében (ELTE GTI) például az
ösztöndíjátlag a meghatározó, és ez alapján határozzák meg a medián- vagy a minimumátlagot,
amely fölött a hallgatók havonta folyósított pénzösszeget kapnak.
https://index.hu/belfold/2021/03/12/felsooktatas-osztondij-tavoktatas/
Blikk – 2021. március 13.
Lehetetlen helyzetbe került az állandó maszkviselés miatt
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktató-kutatója, a NEO Magyar Segítőkutya Közhasznú
Egyesület munkáját önkéntes alapító tagként segítő Loványi Eszter lapunknak arról mesélt, hogyan
küzdi le a nehézségeket, miközben ő maga is hallássérült-segítő kutyával él együtt.
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/hallasserult-no-kutyak-segitseg-maszk/w87pezr
Magyar Nemzet – 2021. március 13.
A Szilas-tóért küzdenek a XV. kerületi civilek
A civil szerveződéshez olyan, a természetvédelem területén is elismert szakemberek csatlakoztak,
mint Török Katalin Diótima ökológus és Kriska György biológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének
tanára.
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-szilas-toert-kuzdenek-a-xv-keruleti-civilek-9509585/
Klubrádió – 2021. március 13.
A vikingek iránytűi
Horváth Gábor, az ELTE Biológiai Fizika Tanszékének egyetemi professzora segítségével a kutatást
azzal kezdtük, hogy letettük az okostelefont és az iránytűt. A professzor arról mesélt, hogyan tudtak a
vikingek mindenféle kütyü nélkül pontosan irányt találni.
https://www.klubradio.hu/hirek/meg-sissi-is-varratott-116726
Világgazdaság – 2021. március 13.
Kormányzati szintre lép az állatvédelem
Április közepéig alakul meg a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, amelynek elnökét az agrárminiszter jelöli
ki. Az üléseken az elnök felkérésére tanácskozási joggal részt vehet az ELTE egy delegáltja is.
https://www.vg.hu/vallalatok/mezogazdasag/kormanyzati-szintre-lep-az-allatvedelem-3616045
Rakéta.hu – 2021. március 13.
A koffein igazi sport-csodaszer
Az anyagnak köszönhetően „nem fáradunk el”, vagyis inkább csak nem érezzük, hogy elfáradtunk –
mondta el Szász Máté, az ELTE TTK neurobiológusa.
https://raketa.hu/a-koffein-igazi-sport-csodaszer-ezeket-kell-tudnod-a-hatekonyabb-hasznalathoz
Szabad Európa – 2021. március 14.
A cigánytelep árokpartján tanult, most doktori iskolába megy
Jónás Tímea nem sokára két diplomával a zsebében vág neki az ELTE doktori iskolájának, de

szakpolitikus is szívesen lenne.
https://www.szabadeuropa.hu/a/jonas-timea-szegregacio-oktatas-diploma-tuzser/31141845.html
Duol.hu – 2021. március 14.
Online konferencia a Digitális valóságok jegyében!
A szervezők meghívását elfogadta többet között prof. dr. Mérő László matematikus, az ELTE oktatója,
prof. dr. Csépe Valéria pszichológus, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke, valamint
Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének ügyvezető elnöke.
https://www.duol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/online-konferencia-a-digitalis-valosagok-jegyeben4201027
24.hu – 2021. március 14.
Bár az iWiW halott, az adatbázisából kutatják, miként csökkenthetők az egyenlőtlenségek
Tényleg befolyásolhatja a jövedelmi különbségeket, hogy a lakhelyünkön van-e folyó, épült-e vasúti
felüljáró, illetve hogy jut-e mozi a külvárosba is? Úgy tűnik, igen, amit egy magyar kutatócsapat
mutatott ki a rég lekapcsolt iWiW adataira támaszkodva.
https://24.hu/kultura/2021/03/14/iwiw-adatbazis-halozatkutatas-jovedelmi-egyenlotlensegmagyarorszag/
Híradó.hu – 2021. március 15.
Az 1956-os Pilvax
A „Kolhoz Kör” központi figurája Molnár József történész-levéltáros, az ELTE tanársegédje volt.
https://hirado.hu/cikk/2021/03/15/az-1956-os-pilvax
Qubit.hu – 2021. március 15.
„Minden nő, kinek testvére, kedvese, férje van, tegyen ugy mint Petőfiné”
A reformkorban a Zichy nővérek (Batthyány Lajosné Zichy Antónia és Károlyi Györgyné Zichy Karolina)
hozták divatba a nemzeti szellemet az arisztokrata hölgyek körében. (A szerző az ELTE BTK Atelier
Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktorandusza.)
https://qubit.hu/2021/03/15/minden-no-kinek-testvere-kedvese-ferje-van-tegyen-ugy-mint-petofine
Hír.ma – 2021. március 15.
Széchenyi-díjak
Széchenyi-díjjal ismerték el Percel András okleveles vegyész, az MTA rendes tagja, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanárának munkáját.
https://hir.ma/belfold/szechenyi-dij/769358
Megjelent még: HVG – Népszava - medicalonline.hu - pharmaonline.hu - weborvos.hu - origo.hu hirado.hu - infostart.hu - szabolcsihir.hu - civishir.hu - borsodihir.hu - 24.hu - alon.hu magyarnemzet.hu - ugytudjuk.hu - telex.hu - gondola.hu - nlc.hu - kultura.hu - hirtv.hu - egriugyek.hu
- hang.hu - blikk.hu - borsonline.hu - boon.hu - heol.hu - kemma.hu - teol.hu - haon.hu - kisalfold.hu nool.hu - vaol.hu - duol.hu - szon.hu - zaol.hu - feol.hu - baon.hu - veol.hu - beol.hu - szoljon.hu sonline.hu - bama.hu - iranytv.hu - egerhirek.hu - propeller.hu - metropol.hu - szegedma.hu index.hu - delmagyar.hu - magyarhirlap.hu – webradio.hu – nyugatifeny.hu – hidlap.hu – alfahir.hu napi.hu - vaskarika.hu - atv.hu - hir6.hu - portfolio.hu - hajdupress.hu - penzcentrum.hu - life.hu –
hir.ma – infoesztergom.hu – 168.hu – vg.hu – hellodelsomogy.hu – civilhetes.net – gondola.hu hirek.sk - jaszberenyhirado.hu - szentendrehirado.hu - budakeszihirado.hu - tatabanyahirado.hu –
pestihirlap.hu – librarius.hu
InfoRádió – 2021. március 15.
Így nyerhet mindenki, ha "örökre" marad a home office

Antal Miklós, aki az MTA-ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoportjával a rövidített munkaidő hatásait
kutatja, a G7-nek arról számolt be, hogy egyelőre kevés az elérhető adat arról, milyen hatásai
lehetnek a négynapos vagy hatórás munkaszervezésnek.
https://infostart.hu/gazdasag/2021/03/15/igy-nyerhet-mindenki-ha-orokre-marad-a-home-office
Szabadpecs.hu – 2021. március 15.
Cenzúra jöhet a közösségi médiában?
A március 17-i online konferencia egyik előadója Polyák Gábor egyetemi docens (ELTE BTK), a Mérték
Médiaelemző Műhely vezetője.
https://szabadpecs.hu/2021/03/cenzura-johet-a-kozossegi-mediaban-regisztracio-utan-lathatja-azerrol-szolo-szerdai-online-forumot/
Szeged.hu – 2021. március 15.
Magyarországnak jó munkamegállapodást kell kötnie az Európai Ügyészséggel
Karsai Krisztina, a Szegedi Tudományegyetem Bűnügyi Tudományok Intézetének vezetője Csonka
Péterrel, az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság osztályvezetőjével
és Hack Péterrel, az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének
vezetőjével beszélgetett.
https://szeged.hu/hirek/40975/karsai-krisztina-szegedi-jogaszprofesszor-magyarorszagnak-jomunkamegallapodast-kell-kotnie-az-europai-ugyeszseggel
Esemenymenedzser.hu – 2021. március 16.
Legszebb botanikus kertek és arborétumok Magyarországon
Oktatási céllal hazánkban először a nagyszombati egyetem mellett alakítottak ki füvészkertet a 18.
század elején. Ez mai az ELTE botanikai oktató és kutatóbázisa, a Füvészkert.
https://esemenymenedzser.hu/szabadido-2/item/29542-legszebb-botanikus-kertek-esarboretumok-magyarorszagon.html
Eduline.hu – 2021. március 16.
Utolsó tartalékaikat élik fel a járvány miatt online oktatásra ítélt nyelviskolák
Az ELTE Origó Nyelvi Centrumban a vizsgázóknak maszkot kellett viselniük, azt az írásbelin és a
laborvizsgán sem lehetett levenni, kísérőket pedig nem engedtek be az épületbe.
http://eduline.hu/nyelvtanulas/20210316_nyelviskolak_helyzete_a_tavoktatas_alatt
Telex – 2021. március 16.
Az ELTE és a Corvinus egy fillért sem kapna a 955 milliárdos felsőoktatási pályázatból az
előminősítés szerint
A MATE integrált agráregyetem viszont az előminősítés alapján akár a maximális, 180 milliárd
forintos forráshoz is hozzájuthat.
https://telex.hu/gazdasag/2021/03/16/az-elte-es-a-corvinus-egy-fillert-sem-kap-a-955-milliardforintos-felsooktatasi-palyazatbol
Megjelent még: Népszava – Olkt.net – Mandiner.hu
Telex – 2021. március 16.
Kínai egyetem Magyarországon: mintha váltósúlyú ökölvívók közé beengednének egy
félnehézsúlyút
A Fudan 2019-ben közös MBA programot indított a Budapesti Corvinus egyetemmel, és a tervek
szerint más hazai intézményekkel (BME, ELTE, Semmelweis) is hasonló együttműködés várható,
idővel pedig vállalati K+F központok létesítésére is sor kerülhet. Jó ez nekünk?
https://telex.hu/velemeny/2021/03/16/kinai-egyetem-magyarorszagon-mintha-valtosulyuokolvivok-koze-beengednenek-egy-felnehezsulyut

Nógrád Megyei Hírlap – 2021. március 17.
Elszomorít minket a boldogságtérkép
Tavaly, a 2019–2020-as időszak felmérése szerint Nógrád az egyik legszomorúbb megye volt az
országban. Salgótarján szintén a sereghajtók közé került. A boldogságprojektet az ELTE PPK Pozitív
Pszichológia Kutatócsoportja – a Jobb Veled a Világ Alapítvány támogatásával – készíti el idén is.
Nógrád Megyei Hírlap, 4. oldal (nyomtatott megjelenés)

