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2021. március 17-24. 

Magyar Mezőgazdaság – 2021. március 17. 

Megnyitott a Füvészkert 

A november óta tartó kényszerű szünet után megnyitott az ELTE budapesti botanikus kertje, a 

közismert Füvészkert. 

https://magyarmezogazdasag.hu/2021/03/17/megnyitott-fuveszkert 

Válasz Online – 2021. március 17. 

Van remény! A későbbi hullámok egyre enyhébbek lesznek 

Az egy éve tartó intézkedések nélkül már akár a százezredik halottunkat is eltemettük volna, a 

megmentett életekre pedig gondolnunk kell a mostani, legsúlyosabb harmadik hullám közepette is – 

írja a Válasz Online-nak küldött kommentárjában Müller Viktor elméleti biológus, az ELTE TTK 

dékánhelyettese. 

https://www.valaszonline.hu/2021/03/17/muller-viktor-koronavirus-vakcina-velemeny/ 

Megjelent még: Weborovos.hu – Medicalonline.hu 

Hirek.sk – 2021. március 17. 

„A munkám továbbra is lenyűgöz” 

Megjelent a Carissimi jótékonysági alap azonos című folyóiratának 2021-es első száma. Cséfalvay 

Zsolt logopédiaprofesszort ősszel az ELTE díszdoktorává avatták, a lapban ebből az alkalomból 

készített vele interjút Perlusz Andrea. 

https://www.hirek.sk/kavezo/megjelent-a-carissimi-idei-elso-szama 

Nool.hu – 2021. március 17. 

Lehangoló: Nógrád az egyik legszomorúbb megye 

A boldogságprojektet az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Kutatócsoportja – a Jobb Veled a Világ 

Alapítvány támogatásával – készíti el idén is, amelyben a szakemberek azt vizsgálják, hogy évről évre 

hogyan változik a magyar lakosság boldogság és globális jólét szintje. 

https://www.nool.hu/kozelet/helyi-kozelet/lehangolo-nograd-megye-az-egyik-legszomorubb-megye-

3842188/ 

24.hu – 2021. március 17. 

Stresszt okoz, hogy nem adhatjuk önmagunkat a közösségi médiában 

Koltai Júlia szociológus, az ELTE kutatója a főbb következtetéseket foglalta össze röviden március 8-

án, a hét ország közreműködésével rendezett Women In Data Science konferencián, amit idén online 

tartottak. 

https://24.hu/tech/2021/03/17/kontextus-utkozes-kozossegi-media-szociologia-koltai-julia/ 

Librarius.hu – 2021. március 18. 

A képek ereje sokkal nagyobb, mint azt hinni szeretnénk! 

Tetten ért képek címmel március 25-én lesz egy online beszélgetés a szerzővel és a fordítóval és 

Bacsó Bélával a budapesti Goethe Intézet, a Typotex Kiadó és az ELTE esztétika tanszék 

szervezésében. 

https://librarius.hu/2021/03/18/horst-bredekamp-kepaktus-typotex/ 

Sárvár Rádió – 2021. március 18. 

Vas megyeiek is kaptak Magyar Érdemrend kitüntetést 
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A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta dr. Ihász Ferenc, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézet – Szombathely 

egyetemi tanára. 

https://www.sarvarradio.hu/vas-megyeiek-is-kaptak-magyar-erdemrend-kituntetest/ 

Borsodhir.hu – 2021. március 18. 

Sándor, József és Benedek már évek óta késésben van 

A tavasz kezdete korábbra tolódott, miközben szeszélyesebbé vált március közepén az időjárás - 

derül ki Kis Anna meteorológus, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszék munkatársának tanulmányából. 

https://borsodihir.hu/idojaras/2021/03/mar-nem-sandor-jozsef-es-benedek-hozzak-a-meleget 

Megjelent még: Civishir.hu – Demokrata.hu – Pesti Srácok - szabolcsihir.hu - ma.hu - 168.hu - 

hirado.hu - alon.hu - boon.hu - vaol.hu - kisalfold.hu - veol.hu - beol.hu - zaol.hu - baon.hu - bama.hu 

- sonline.hu - feol.hu - nool.hu - duol.hu - szoljon.hu - kemma.hu - heol.hu - teol.hu - szon.hu - 

haon.hu - delmagyar.hu - orientpress.hu – Index.hu – player.hu – Népszava.hu - budaorsiinfo.hu – 

Magyar Nemzet – Kanizsaujsag.hu – Metropol - HVG 

Népszava – 2021. március 18. 

Több évre is börtönbe vonulhat Berki Krisztián 

"Ez nem egy szimpla KRESZ-szabályszegésből fakadó gondatlan balesetokozás, amely tulajdonképpen 

bárkivel megtörténhet, aki autót vezet, hanem egy kifejezetten veszélyes, így bűnözői gondolkodást 

és attitűdöt feltételező cselekmény" - mondta el a Népszavának az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének 

egyetemi docense. 

https://nepszava.hu/3113467_tobb-evre-is-bortonbe-vonulhat-berki-krisztian 

Tani-tani.info – 2021. március 19. 

Leckék a 21. századra 

Az online adatbázis hátterét az a közel egy évtizede működő Globális Nevelés Tudásközpont nyújtja, 

amely az ELTE PPK Kazinczy utcai könyvtárában – a vírushelyzet elmúltával– várja az érdeklődőket. 

http://www.tani-tani.info/leckek_a_21_szazadra 

Keol.hu – 2021. március 19. 

Mesterséges Intelligencia tematikájú alapozó kurzus 

Az ELTE szakemberei által kidolgozott ingyenes online kurzus („Bevezetés a Mesterséges Intelligencia 

világába") a laikus érdeklődők és az üzleti szféra képviselői számára is kiindulási alapként szolgál 

ahhoz, hogy általános információkat szerezzenek a technológiáról. 

https://keol.hu/orszag-vilag/mesterseges-intelligencia-tematikaju-alapozo-kurzus 

Technokrata.hu – 2021.március 19. 

Az ELTE rendezi az idei informatikai OTDK-t 

A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia az ország legnagyobb 

felsőoktatási tehetséggondozási versenye. Konferenciánkra programtervező-, mérnök-, műszaki-, 

gazdasági- és agrárinformatikus, bionikus hallgatókat várunk, idén rekordszámú, csaknem 170 

nevezés mellett. 

https://www.technokrata.hu/esemeny/2021/03/19/otdk-elte-online-it/ 

Megjelent még: Prím Online  

Index – 2021. március 19. 

Alig éltem, és közben azt láttam a neten, hogy nincs is vírus 

A döntéshozók számára is háttérkutatásokat végző csapatban Koltai Júlia, a TK, az ELTE és a CEU 

munkatársa végzi a társadalomtudományi kutatásokat Karsai Mártonnal (CEU) közösen. 

https://www.sarvarradio.hu/vas-megyeiek-is-kaptak-magyar-erdemrend-kituntetest/
https://borsodihir.hu/idojaras/2021/03/mar-nem-sandor-jozsef-es-benedek-hozzak-a-meleget
https://nepszava.hu/3113467_tobb-evre-is-bortonbe-vonulhat-berki-krisztian
http://www.tani-tani.info/leckek_a_21_szazadra
https://keol.hu/orszag-vilag/mesterseges-intelligencia-tematikaju-alapozo-kurzus
https://www.technokrata.hu/esemeny/2021/03/19/otdk-elte-online-it/


https://telex.hu/koronavirus/2021/03/19/alig-eltem-es-kozben-az-lattam-a-neten-hogy-nincs-is-

jarvany-epp-az-oltastol-lesz-birkanep-a-magyar 

Mandiner.hu – 2021. március 19. 

A szám mindig akkor érdekes, amikor felfutás van – ellenzéki újságírók a járványmédiáról 

Néhány jogos kritika, több izmos csúsztatás, egy kis kettős mérce és némi önvállveregetés – vegyes 

élményekkel zárhatta be az ember a Zoomot, amelyen újságíróknak rendezett kerekasztal-

beszélgetést az ELTE Média. 

https://mandiner.hu/cikk/20210318_jarvanyujsagiras_es_etika 

Új Egyenlőség – 2021. március 19. 

Kinek a felelőssége a környezetvédelem? 

Mekkora áldozatokat kell hoznom a környezeti károk elkerülésért? Gébert Judit Bernáth Lászlóval az 

Eötvös Loránd Kutatóhálózat és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatójával beszélget arról, 

hogy létezik-e ideális környezetvédő magatartás. 

https://ujegyenloseg.hu/kinek-a-felelossege-a-kornyezetvedelem/ 

Nők Lapja – 2021. március 19. 

A mikroműanyag mindenhol ott van 

Megisszuk, megesszük, belélegezzük, hordjuk, arcot tisztítunk vele – miközben fogalmunk sincs róla, 

hogy hosszútávon milyen hatással lesz a szervezetünkre vagy a földi ökoszisztémákra – írja Jurecska 

Laura mikrobiológus, a környezettudományok doktora (PhD), az ELTE TTK Mikrobiológiai 

Tanszékének tudományos munkatársa. 

https://www.noklapja.hu/fontos/2021/03/19/mikromuanyag-mindenhol/ 

Unilife.hu – 2021. március 19. 

Ezek az egyetemek és képzési területek taroltak a 2021-es felvételin 

A legnépszerűbb felsőoktatási intézmények közül kimagasló helyeken végzett az ELTE (14 571 

jelentkezővel), a Debreceni Egyetem (9162 jelentkezővel) és a Szegedi Tudományegyetem (7036 

jelentkezővel). 

https://unilife.hu/egyetem/20210319-legfrissebb-adatok-felveteli-idei-nepszeru-kepzesek.html 

Eduline.hu – 2021. március 19. 

A tíz legnépszerűbb egyetem a 2021-es felvételin 

A legnépszerűbb egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem, több mint 26 ezer diák szeretne 

bekerülni valamelyik képzésére. 

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210319_legnepszerubb_egyetemek 

Blikk – 2021. március 19. 

Hogyan kezdődött a matekkirály pályafutása?  

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem professzor emeritusa, az MTA volt elnöke szerdán vehette át – 

virtuálisan – a Norvég Tudományos Akadémia matematikai Nobel-díjaként ismert Abel-díját. 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/lovasz-laszlo-matematikus-legmagasabb-elismeres/qz92f24 

Napi.hu – 2021. március 20. 

Felvételi: rekordot ért el az ELTE 

Az ELTE a legnépszerűbb a hazai egyetemek között a 2021-es általános felvételi eljárás jelentkezési 

adatai szerint - közölte az egyetem. 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/felveteli-rekordot-ert-el-az-elte.725492.html 

Megjelent még: Szeged.hu – Radio88.hu 
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Budapestkornyeke.hu – 2021. március 20. 

Videóval mutatja be az MTA, hogyan működnek a koronavírus elleni vakcinák 

A cikkben található videó Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az ELTE TTK immunológus egyetemi 

tanára irányításával készült. 

https://budapestkornyeke.hu/videoval-mutatja-be-az-mta-hogyan-mukodnek-a-koronavirus-elleni-

vakcinak/ 

Megjelent még: Origo – Borsonline Index.hu – Frisss.hu – veol.hu - feol.hu - vaol.hu - zaol.hu - 

baon.hu - kisalfold.hu - duol.hu - szoljon.hu - beol.hu - sonline.hu - boon.hu - bama.hu - szon.hu - 

teol.hu - haon.hu - kemma.hu - heol.hu - delmagyar.hu - hiros.hu - portfolio.hu – Magyar Hírlap – 

Híradó.hu – 168.hu – Körkép.sk -  Ma.hu – Pécsakutál.hu – Life.hu – Hetek.hu – Propeller.hu – 

Femcafe.hu  

Mindenamieger.hu – 2021. március 20. 

Itt a tavasz, nagyon cuki dolog derült ki a gólyák személyiségéről 

Nagy Máté, az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoportjának tagja és a Max Planck 

Ornitológiai Intézetben, valamint a Konstanzi Egyetemen dolgozó munkatársai a Science című 

tudományos lapban mutatták be kutatásaik eredményét. 

https://mindenamieger.blogspot.com/2021/03/itt-tavasz-nagyon-cuki-dolog-derult-ki.html 

HVG – 2021. március 20. 

Nagyon sok egyetemista morzsolódik le az alapképzéseken 

A legtöbb sikertelen jogviszonyt a győri és a pécsi intézmény regisztrálta, de országos átlag fölötti a 

lemorzsolódás az ELTE ötéves képzésein is. 

https://hvg.hu/itthon/20210320_Nagyon_sok_egyetemista_morzsolodik_le_az_alapkepzeseken 

Megjelent még: Magyar Nemzet – 24.hu 

InfoRádió - 2021. március 20. 

Nyolcszáz év után felébredt a rettenetes izlandi vulkánóriás  

800 év után zajlik vulkánkitörés az izlandi Reykjanes-félszigeten - közölte az Infostarttal Harangi 

Szabolcs, az MTA levelező tagja, kutatócsoport-vezető egyetemi tanár (ELTE). 

https://infostart.hu/tudomany/2021/03/20/nyolcszaz-ev-utan-felebredt-a-rettenetes-izlandi-

vulkanorias-video 

Megjelent még: Telex 

Magyar Nemzet – 2021. március 20. 

Úgyis mindegy? 

Az emberek csoportjai tehát másképp reagálnak a Covid-helyzetre, ám Dúll Andrea, az ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Ember-Környezet Tranzakció Intézet igazgatója szerint a pszichológiai 

szabadság megkérdőjeleződése a japánoknál ugyanolyan igaz lehet, mint a svédeknél, sőt akár a 

busmanoknál is. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/ugyis-mindegy-9533183/ 

Mandiner.hu – 2021. március 21. 

Trianon magyar menekültjeiről született új kötet 

Az Úton című tanulmánykötet szerkesztője, az ELTE docense, a Lendület-Trianon 100 Kutatócsoport 

vezetője, Ablonczy Balázs korábban maga is publikált ebben a témakörben, most ennél a könyvnél a 

szerkesztő szerepében marad. 

https://mandiner.hu/cikk/20210321_trianon_menekultjei 

24.hu/NatGeo – 2021. március 21. 

Az ELTE Egyetemi Könyvtárba került a különleges földgömb harmadik másolata 
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A Perczel László-féle, 1862-ben készült földgömb rekonstrukcióját daruval emelték be az ELTE 

Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatói szobájába. 

https://ng.24.hu/tudomany/2021/03/21/az-elte-egyetemi-konyvtaraban-is-lathato-a-hajdani-

legnagyobb-foldgomb/ 

Unilife.hu – 2021. március 22. 

“Nálunk megvalósul az oktatás, a kutatás és az innováció egysége” 

Arra készítjük fel a hallgatókat, hogy nagy, komplex, összetett szoftverintenzív rendszerek fejlesztését 

tudják elvégezni – hangsúlyozta Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja. 

https://unilife.hu/egyetem/20210320-interju-elte-informatika-oktatas-kepzes.html 

Dívány.hu – 2021. március 22. 

Ha a munkád a legfontosabb, minden mást elveszíthetsz 

Miért olyan ártalmas a munkafüggőség? Mi kell ahhoz, hogy felismerjük, és mit tehetünk, ha 

magunkon vagy másokon tapasztaljuk? Erről beszélgettünk dr. Kun Bernadette pszichológussal, az 

ELTE-PPK oktatójával. 

https://divany.hu/vilagom/munkafuggoseg-interju-kun-bernadette-kutatas/ 

HVG – 2021. március 22. 

Elindult az űrbe az első magyar asztrofizikai kisműhold 

A GBRAlpha kisműhold mérőműszerei is a Normafán, a CSFK Konkoly-Thege Miklós Csillagászati 

Intézetének laboratóriumában készültek, a CSFK és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai 

Intézetének együttműködésével. 

https://hvg.hu/tudomany/20210322_asztrofizika_magyar_muhold 

Megjelent még: Magyar Nemzet – Mandiner – Pesti Srácok – Pécsi Újság - webradio.hu - napi.hu - 

filmsor.net - itcafe.hu - fecsego.eu - origo.hu - hirek.sk - bumm.sk - egerhirek.hu – Híradó.hu – 24.hu - 

karpathir.com – Űrvilág.hu – Infostart.hu  - Ma.hu – Minuszos.hu – Newtechnoology.hu – 

Computerworld – Librarius.hu – Sg.hu – Player.hu 

Magyar Narancs – 2021. március 22. 

Szorongásos zavarok, depresszió, pánikzavar - ezt okozhatja a pandémia a fiatalok körében 

Balázs Judit, az ELTE Pedagógiai- és Pszichológiai Karának tanszékvezetője szerint ilyenkor a 

legrosszabb, ha azt mondják az illetőnek, szedje össze magát. 

https://magyarnarancs.hu/lelek/szorongasos-zavarok-depresszio-panikzavar-ezt-okozhatja-a-

pandemia-a-fiatalok-koreben-236872 

Magyar Nemzet – 2021. március 22. 

A füst és a lángja 

Király Orsolya, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és 

Addiktológia Tanszékének adjunktusa szerint az elutasítás egyik oka, hogy az emberek belefáradtak a 

korlátozásokba. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/a-fust-es-a-langja-9549419/ 

Mandiner – 2021. március 22. 

Németh János professzor emlékezete 

Németh János perjogász, az ELTE professor emeritusa és akadémikus, 2021. március 1-jén 88 éves 

korában elhunyt. Halk szavú, csendesen mosolygó szürke eminenciás volt, így sokan talán azt sem 

tudják, hogy ki volt ő. 

https://mandiner.hu/cikk/20210322_nemeth_janos_professzor_emlekezete 
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Index – 2021. március 22. 

Megérteni könnyű, lassítani már nehezebb a klímaváltozást 

Az ELTE egyetemi tanára és a Magyar Tudományos Akadémia doktora az Index kérdésére röviden úgy 

foglalta össze a klímaváltozás logikáját, hogy az emberiség különböző tevékenységei révén, mint 

például az ipari termelés, a közlekedés vagy a mezőgazdaság, többlet üvegházhatású gázt juttat a 

légkörbe, ezt hívjuk antropogén eredetű kibocsátásnak. 

https://index.hu/belfold/2021/03/22/megerteni-konnyu-lelassitani-mar-nehezebb-a-klimavaltozast/ 

Blikk – 2021. március 22. 

Szombathely a legboldogabb magyar város 

A magyar lakosság boldogságszintje a 2019-ben mért értékekhez képest minimálisan csökkent – 

állapítja meg az ELTE PPK Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportja és a Jobb Veled a Világ Alapítvány 

közös kutatása. 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/szombathely-legboldogabb-varos-interju/gcf3ev9 

Megjelent még: hajdupress.hu – Nyugat.hu – Player.hu – Teol.hu – Frisss.hu - letenyemedia.hu - 

behir.hu - kemma.hu - boon.hu - hirbalaton.hu – Nők Lapja – sonline.hu – szon.hu – travelo.hu - 

webradio.hu – alon.hu – kuruc.info – szabolcshir.hu – civishir.hu – vaol.hu – hang.hu – 

penzcentrum.hu – Hír TV – Origo – roadster.hu – ugytudjuk.hu – medicalonline.hu – Demokrata – 

ATV – 444.hu – Szeged Ma – Kronikaonline.ro – Infostart.hu – Nyugat.hu – Blikk – szoljon.hu – llife.hu 
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magyarhirlap.hu - tovabb18.hu - nlc.hu - haon.hu - egriugyek.hu - eszakhirnok.com - librarius.hu - 

metropol.hu - mmonline.hu – femcafe.hu – Hungary Today – Szeged.hu – Hazipatika.com – 

Szombathelyi Televízió – Észak-Magyarország 

Qubit.hu – 2021. március 22. 

Droghasználati felmérés indult 31 európai országban 

A magyar lekérdezés kutatócsoportjának vezetője Demetrovics Zsolt addiktológus, az ELTE Klinikai 

Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője. 

https://qubit.hu/2021/03/22/droghasznalati-felmeres-indult-31-europai-orszagban 

Hirek.sk – 2021. március 22. 

Logopédia határok nélkül 

A nagydaróci Kapsa Mónika az elmúlt napokban indította el Youtube csatornáját Logopédia határok 

nélkül címmel. Mónika tavaly szerezte meg diplomáját. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Karán logopédia és hallássérültek pedagógiája szakirányon végzett. 

https://www.hirek.sk/tajaink/logopedia-hatarok-nelkul-video 

Borsonline – 2021. március 23. 

Így tehetsz játszva többet a környezetvédelemért 

A játékosoknak 18 kérdésre kell válaszolniuk. A kérdéssort Dr. Hetesi Zsolt mellett Dr. Besenyei 

Mónika, a KSH környezetgazdaságtan és ökolábnyom témában jártas munkatársa és Dr. Németh 

Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense írta, valamint Dr. Munkácsy Béla ELTE TTK 

adjunktusa, illetve Kiss Tibor PTE KTK habilitált docens lektorálta. 

https://www.borsonline.hu/aktualis/kornyezetvedelem-teszt-tipp/226057 

Megjelent még: Librarius.hu – Origo – demedia.hu – sopronmedia.hu – blikk.hu – zaol.hu – nool.hu – 

boon.hu – szoljon.hu – kisalfold.hu – vaol.hu – sonline.hu – baon.hu – veol.hu - duol.hu – beol.hu – 

bama.hu – teol.hu heol.hu – kemma.hu – haon.hu – delmagyar.hu – Artnews.hu  
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Mandiner.hu – 2021. március 23. 

A herceg és a táncosnő – 120 éve született az utolsó Esterházy herceg 

A korban Esterházy Pál herceg hatalmas birtokaival és számos ingatlanjával Európa legvagyonosabb 

emberei közé tartozott, mégis visszavonultan élt. Az érettségije után hamarosan a mai Eötvös Loránd 

Tudományegyetem jogelődje, az akkor még Pázmány Péter nevét viselő felsőoktatási intézmény 

hallgatója lett, 1924-ben előbb államtudományból, 1927-ben jogtudományból is doktorált. 

https://mandiner.hu/cikk/20210318_a_herceg_es_a_tancosno_120_eve_jott_a_vilagra_az_utolso_e

sterhazy_herceg 

Megjelent még: Papageno.hu 

Blikk – 2021. március 23. 

Gyermekdalokkal az egészségtudatos életmódért? 

A szülői mintázatok fontosságát hangsúlyozza dr. Márkné Ribiczey Nóra Éva egyetemi adjunktus, az 

ELTE PPK Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék oktatója, a Pedagógiai Pszichológia 

Kutatócsoport kutatócsoport-vezetője. 

https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/gyermekdalok-egeszseg-szakerto/jlzf7fp 

Megjelent még: Civilhetes.net – Rockstar.hu – Bevezetem.eu – Trendmagazin.hu 

Veol.hu – 2021. március 23. 

Először tartott online közgyűlést a Veszprémi Akadémiai Bizottság 

A VeAB elnökének személyes hangú köszöntőjéből megtudtuk, hogy Padisák Judit az ELTE TTK azon 

évfolyamához tartozott, melynek tagjai negyedéves korukban, hallgatói kérésre először tanulhattak 

immunológiát (meg etológiát és talajtant az elméleti kémia helyett). 

https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eloszor-tartott-online-kozgyulest-a-veszpremi-akademiai-

bizottsag-4512271/ 

Origo – 2021. március 23. 

Rejtélyes páncél díszítette a Hungarosaurus koponyáját 

A bakonyi lelőhelyről előkerült gazdag páncélos dinoszaurusz leletanyag egyedülálló lehetőséget 

biztosított ELTE Őslénytani Tanszék és a kanadai Guelph-i Egyetem munkatársainak, hogy jobban 

megértsék ennél a közel 130 millió éven keresztül létezett csoportnál a csonttani jellegzetességek 

kialakulását, változatosságát és lehetséges szerepeit. 

https://www.origo.hu/tudomany/20210323-uj-eredmenyek-a-pancelos-dinoszauruszok-

kutatasaban.html 

Megjelent még: Webradio.hu – Szoljon.hu – baon.hu – teol.hu – feol.hu – heol.hu – szon.hu – veol.hu 

– boon.nu – bama.hu – sonline.hu – vaol.hu – kemma.hu – duol.hu – beol.hu – haon.hu – zaol.hu – 

kisalfold.hu – nool.hu – delmagyar.hu – Infostart.hu – Radio88.hu 

Kulturcafe.hu – 2021. március 23. 

Fordítók és tolmácsolók – nem csak egy jeles nap 

Tudtad, hogy 1999 óta minden év március 22-én ünneplik Magyarországon a fordítók és tolmácsolók 

napját? Mégpedig abból az apropóból, hogy 25 évvel korábban, 1974-ben ezen a napon alakult meg 

az ELTE Bölcsészettudományi Karának Fordító- és Tolmácsképző Központja. 

https://www.kulturcafe.hu/kult-mix/forditok-es-tolmacsolok-nem-csak-egy-jeles-nap 

Origo – 2021. március 23. 

A légörvénybe került ősleves, avagy a kvarkanyag átalakulásának jelei 

A kísérletben részt vesz az ELTE RHIC-Magyarország kutatócsoportja is a Felsőoktatási Intézményi 

Kiválósági Program (FIKP) Asztro- és Részecskefizikai Tématerületének keretein belül, a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal részleges támogatásával. A RHIC-Magyarország csoport 

https://mandiner.hu/cikk/20210318_a_herceg_es_a_tancosno_120_eve_jott_a_vilagra_az_utolso_esterhazy_herceg
https://mandiner.hu/cikk/20210318_a_herceg_es_a_tancosno_120_eve_jott_a_vilagra_az_utolso_esterhazy_herceg
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/gyermekdalok-egeszseg-szakerto/jlzf7fp
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eloszor-tartott-online-kozgyulest-a-veszpremi-akademiai-bizottsag-4512271/
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eloszor-tartott-online-kozgyulest-a-veszpremi-akademiai-bizottsag-4512271/
https://www.origo.hu/tudomany/20210323-uj-eredmenyek-a-pancelos-dinoszauruszok-kutatasaban.html
https://www.origo.hu/tudomany/20210323-uj-eredmenyek-a-pancelos-dinoszauruszok-kutatasaban.html
https://www.kulturcafe.hu/kult-mix/forditok-es-tolmacsolok-nem-csak-egy-jeles-nap


vezetője, az ELTE TTK Atomfizikai Tanszék egyetemi docense, Csanád Máté a kézirat belső bírálatában 

működött közre. 

https://www.origo.hu/tudomany/20210323-a-legorvenybe-kerult-osleves-avagy-a-kvarkanyag-

atalakulasanak-jelei.html 

Agroinform.hu – 2021. március 23. 

Sikeres visszatelepítés, majd ádáz küzdelem: mit kezdjünk a hódokkal? 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszéke, 

az Ökológiai Kutatóközpont és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont készített több tanulmányt is a 

természetvédelmi szakemberekkel közösen, legutóbb a hódok életmódjával kapcsolatban. 

https://www.agroinform.hu/erdo_vadgazdalkodas/sikeres-visszatelepites-majd-adaz-kuzdelem-mit-

kezdjunk-a-hodokkal-48045-001 

Híradó.hu – 2021. március 23. 

Meteorológiai világnap: az óceánok mint az éghajlat fő mozgatórugói 

Schenzl Guidó-díjban részesült Ács Ferenc, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének nyugalmazott 

docense a légkörfizika, a talaj-felszín-légkör rendszer folyamatainak modellezése, továbbá a humán 

biometeorológia területén kifejtett lelkiismeretes és elhivatott oktatási és tehetséggondozási 

munkájáért, kiemelkedő kutatási tevékenységéért, életműve elismeréseként. 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/03/23/meteorologiai-vilagnap-az-oceanok-mint-az-eghajlat-fo-

mozgatorugoi 

Híradó.hu – 2021. március 23. 

A közeljövőben több lehet a műszaki gondolkodású ember, mint a művészetek iránt fogékony 

A 2010 után született, Alfa generációs gyerekek szinte születésüktől fogva rengeteg digitális eszközzel 

vannak körülvéve. Az a folyamat, hogy a teljes kép helyett a részletekre fókuszálnak, hosszú távon 

jelentősen megváltoztathatja a világunkat – derül ki az ELTE Diagnosztika és terápia kiválósági 

program keretén belül működő Alfa Generáció Labor legújabb kutatásából. 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2021/03/16/a-kozeljovoben-tobb-lehet-a-muszaki-

gondolkodasu-ember-mint-a-muveszetek-irant-fogekony 

Megjelent még: Magyar Demokrata 

HVG – 2021. március 23. 

Egy hét múlva benyújtják a törvényt az újabb modellváltó egyetemekről 

Március 30-án benyújtják az újabb modellváltó egyetemekre vonatkozó szabályozást – mondta 

Stumpf István egyetemi modellváltásokért felelős kormánybiztos egy online szakmai webináriumon. 

A volt alkotmánybírót az ELTE PPK FTI Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoportja hívta meg az 

általuk szervezett Egyetemi modellváltás és rankingek című eseményre. 

https://hvg.hu/itthon/20210323_egyetemi_modellvaltas_rangsorok_rankings_stumpf_istvan_felsoo

ktatas 

Nők Lapja – 2021. március 24. 

Second hand, biopamut vagy hazai tervező 

Szilágyi-Csüllög Mónika, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) fenntartható divatmárka 

menedzsment képzésének szakvezetője és az ELTE Pszichológia Doktori Iskolájának a fenntartható 

divat fogyasztói elfogadását vizsgáló doktorandusza tavaly ősszel készített egy felmérést egyebek 

között arra vonatkozóan, fizetnénk-e magasabb árat egy ruháért, ha az bizonyítottan ökotudatos 

forrásból származna. 
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Népszava – 2021. március 24. 

Több pedagógushallgatóra lenne szükség 

A legnépszerűbb egyetem továbbra is az Eötvös Loránd Tudományegyetem, ahova idén 26 562-en 

adták be jelentkezésüket, 2445-el többen, mint egy évvel korábban. 

https://nepszava.hu/3114085_tobb-pedagogushallgatora-lenne-szukseg 

Megjelent még: Infostart.hu 
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