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Azonnali.hu - 2021. április 21. 

Ezért nincs rendben, ha külön fizetnek a háziorvosnak, hogy kínaival oltson 

Az orvosnak nem lehet joga arra, hogy a páciense helyett meghatározza azt, hogy az milyen oltást 

kapjon. Ugyanígy nem fűződhet pénzügyi érdeke ahhoz, hogy rábeszélje olyan oltásra, amiben az 

valamilyen okból nem bízik, vagy csak szimplán rossz érzései vannak tőle. A szerző az ELTE TTK 

kémiahallgatója. Vitáznál vele? Írj! 

http://azonnali.hu/cikk/20210421_ezert-nincs-rendben-ha-kulon-fizetnek-a-haziorvosnak-azert-

hogy-kinaival-oltson 

Noizz.hu – 2021. április 21. 

Ráül a politika az egyetemekre, a tanárok és diákok sztrájkot hirdettek 

Amint azt Gács Anna az ELTE és BME docense, illetve Polyák Gábor, az ELTE docense elmondta a 

Partizán idevonatkozó beszélgetésében, azok a fejlesztések, amelyek a kormány szerint életre hívják 

az alapítványi státuszba kerülést, enélkül is megvalósíthatóak lennének. 

https://noizz.hu/most/furkosbottal-iranyitanak-a-magyar-egyetemeket-a-tanarok-es-diakok-

sztrajkot-hirdettek/m08extq 

Megjelent még: Hírklikk - 168.hu  

Rakéta.hu – 2021. április 21. 

Ez a magyar app 'elaltatja magát', és megszűri, milyen alkalmazásokat láthat a gyerek 

Az Alfi magyar nyelvű, ingyenes applikációcsomag, amelyet magyar kutató pszichológusok, 

biológusok és informatikusok fejlesztettek az ELTE Természettudományi Kar Alfa Generáció 

Laborjában, kifejezetten óvodás korú gyermekek részére. 

https://raketa.hu/ez-a-magyar-app-elaltatja-magat-es-megszuri-milyen-alkalmazasokat-lathat-a-

gyerek 

Sugopart.hu - 2021. április 21. 

Újabb bronzkori leletek 

A Türr István Múzeum a kutatást közösen végzi a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti 

Intézetével, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Embertani Tanszékével és 

a Magyar Nemzeti Múzeum szakembereivel. 

https://sugopart.hu/kozelet/ujabb-bronzkori-leletek 

Eduline.hu – 2021. április 21. 

Friss nemzetközi rangsor: több kategóriában is a legjobb 100-ba jutottak a magyar egyetemek 

Nyilvánosságra hozta eddigi legnagyobb összesített rangsorát a Times Higher Education (THE), a 

University Impact listájában hat magyar egyetem is szerepel. 

https://eduline.hu/felsooktatas/20210421_nemzetkozi_rangsor_magyar_egyetemek 

Megjelent még: Dehir.hu – Haon.hu – Demedia.hu – Weborvos.hu  

HVG – 2021. április 21. 

Átadták az Artisjus irodalmi díjakat 

Az író, drámaíró, műfordító Márton László az ELTE BTK magyar, német és szociológia szakán szerzett 

diplomát. Írásai (novellák, regények, tanulmányok, színművek) az 1980-as évek eleje óta jelennek 

meg, mintegy 25 kötete látott napvilágot. 

https://hvg.hu/kultura/20210421_Atadtak_az_Artisjus_irodalmi_dijakat 
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Megjelent még: Index.hu - Pcpult.hu – Papageno.hu – 168.hu – Artnews.hu – Vaskarika.hu – 

Kulter.hu – hiros.hu – Keszin.hu 

Magyar Nemzet – 2021. április 21. 

Jogállamisági aggályokat vet fel a George Floyd-ítélet 

A George Floyd-ügy, illetve a fekete férfi meggyilkolásával vádolt Derek Chauvin elleni bírósági ítélet 

még inkább éket ver az afroamerikai és a fehér társadalom jelentős része közé – mondta el a Magyar 

Nemzet megkeresésére Magyarics Tamás, az ELTE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/jogallamisagi-aggalyokat-vet-fel-a-george-floyd-itelet-9690536/ 

Megjelent még: kisalfold.hu - kemma.hu - boon.hu - heol.hu - beol.hu - zaol.hu - vaol.hu - nool.hu - 

delmagyar.hu - szoljon.hu - veol.hu - sonline.hu - duol.hu - feol.hu - szon.hu - baon.hu - bama.hu - 

gondola.hu 

Magyar Narancs – 2021. április 21. 

Az egér fognyoma 

Minél gyorsabban meg kell kezdeni a könyv fertőtlenítését és restaurálását, főleg kémiai károsodás 

esetén” – magyarázza Szalaváry Miklós, az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár restaurátora. 

https://magyarnarancs.hu/sorkoz/az-eger-fognyoma-237804 

Agraragazat.hu – 2021. április 21. 

Az Év Agrárembere 2020 döntőse: Dr. Farkas Alexandra 

Dr. Farkas Alexandra táj- és környezetkutató geográfusként a mesterséges fények élővilágra 

gyakorolt hatásaival foglalkozott, e téma kapcsán szerzett doktori fokozatot az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen. 

https://agraragazat.hu/hir/dr-farkas-alexandra-jovo-agrarszakembere-az-ev-agrarembere-

mezogazdasag/ 

Trendmagazin.hu – 2021. április 21. 

Miért alszunk rosszabbul, amióta home office-ban dolgozunk? 

Steigerwald Simor Pétert is idézi: az ELTE Pszichológiai Intézetének adjunktusa az egyetem 

alváslaborjában végzett megfigyeléseket a járvány első hulláma alatt. 

https://trademagazin.hu/hu/miert-alszunk-rosszabbul-amiota-home-office-ban-dolgozunk/ 

Hírklikk.hu – 2021. április 22. 

Polyák Gábor: az alapítványi átalakítás a felsőoktatás helyzetén nem javít 

A magyar felsőoktatás ezer sebből vérzik, minden pontjára ráfér az átalakítás. A problémák egy 

jelentős részét a pénzek 2010-től való brutális kicsatornázásával az a kormány idézte elő, amelyik 

most ezekre hivatkozik az átalakításoknál, mondja Polyák Gábor, az ELTE BTK Média és 

Kommunikációs Tanszék oktatója. 

https://hirklikk.hu/kozelet/polyak-gabor-a-rossz-strukturat-a-kormany-hozta-letre-az-alapitvanyi-

atalakitas-a-felsooktatas-helyzeten-nem-javit/380285/ 

Kemma.hu – 2021. április 22. 

Tuti módszert alkalmaz a vadbaleseteket ellen a Vérteserdő 

A vadelütések megelőzését elősegítő, hatékonyabb módszerek kidolgozása érdekében a Vérteserdő 

Zrt. korábban együttműködési megállapodást kötött az ELTE Útökológiai Munkacsoportjával. 

https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/tuti-modszert-alkalmaz-a-vadbaleseteket-ellen-a-

verteserdo-nem-csak-az-1-es-uton-3858586/ 

Mandiner.hu – 2021. április 22. 

Elitegyetem vagy kommunista káderképző? – Budapestre érkezik a Fudan 
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Amíg az új kampusz létrejön, a Fudan–Corvinus-együttműködés mintájára a Budapesti Műszaki 

Egyetemmel, a Semmelweis Egyetemmel és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel is létrehozzák a 

kettős diplomát adó Double Degree programokat – mondta Horváth Levente az említett interjúban. 

https://mandiner.hu/cikk/20210421_a_nagy_fudan_projekt_elitegyetem_vagy_kommunista_kaderk

epzo 

Magyar Hírlap – 2021. április 22. 

Online tigristár 

Néprajz és social media címmel online beszélgetés zajlott a napokban a Facebookon, amelyre az ELTE 

Folklore Tanszékének két munkatársa, Ilyefalvi Emese és Bobák Szilvia olyan múzeumi szakembereket 

hívott meg, akik a Facebookon, az Instagramon vagy az online médiában végzik tudományos, illetve 

tudományos ismeretterjesztő munkájuk egy részét. 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210422-online-tigristar 

Magyar Nemzet – 2021. április 22. 

Szabadtéri és online programot szervez az ELTE Füvészkert 

Egyszerre szabadtéri és online programot szerveznek hétvégén a Föld napja alkalmából az ELTE 

Füvészkertben. A játék során a látogatók a Füvészkert bejárásával megtalálható információk 

segítségével online elvégezhető feladványokat kapnak. 

https://magyarnemzet.hu/kulturnemzet/gyerkoc/szabadteri-es-online-programot-szervez-az-elte-

fuveszkert-9691796/ 

Megjelent még: Híradó.hu – Gondola.hu – vjm.hu – FemCafe – Funzine.hu 

Origo – 2021. április 22. 

Az alföldi ősközösségek étrendjéről jelent meg egy nemzetközi tanulmány 

Az ELTE TTK Embertani Tanszékének részvételével egy nemzetközi kutatócsoport fogmaradványokból 

mutatta ki az alföldi ősközösségek életmódjának és táplálkozási szokásainak alakulását. 

https://www.origo.hu/tudomany/20210422-az-alfoldi-oskozossegek-etrendjerol-jelent-meg-

tanulmany-a-scientific-reportsban.html 

Megjelent még: MTI – InfoRádió – Ma.hu – Webradio.hu  

Szeged.hu – 2021. április 22. 

Szajbély Mihály az Infosztrájkon: valódi garanciákat akart, ezért fogalmazta meg a módosító 

indítványát 

Az online fórumon résztvevő Fleck Zoltán, az ELTE professzora kijelentette, az egyetemek átalakítása 

presztízskérdés is a kormánynak, már csak ezért is véghezviszik. 

https://szeged.hu/hirek/41848/szajbely-mihaly-az-infosztrajkon-valodi-garanciakat-akart-ezert-

fogalmazta-meg-a-modosito-inditvanyat 

Jogi Fórum – 2021. április 22. 

Erdei Árpád – A büntető perrendtartás tolmácsa 

A nyelvtudásának a későbbiekben is nagy hasznát vette, hiszen amikor 1970-ben visszakerült Király 

Tibor professzor csábítására az ELTE büntető-eljárásjogi tanszékére, az ott kapott fizetésből nemigen 

lehetett megélni, ezért 1977-től tizenhét éven át tolmácskodott. 

https://www.jogiforum.hu/arckepcsarnok/56 

Veol.hu – 2021. április 22. 

Az iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyről előkerül páncélosok koponyáját vizsgálták a kutatok 

Az ELTE Őslénytani Tanszékének kutatói az iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyről előkerült gazdag 

leletanyag segítségével vizsgálták a páncélos dinoszauruszok koponyájának különleges díszítettségét. 

https://magyarnemzet.hu/unilife/segithet-a-helyes-taplalkozas-az-iskolai-stresszen-9696134/ 
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Jogászvilág – 2021. április 22. 

„Szükséges, hogy elgondolkozzunk azon, miként működik a fogyasztó” 

Interjú dr. Zavodnyik Józseffel, a Fogyasztóvédelmi Jog Online főszerkesztőjével. Vizsgáló volt a 

Fogyasztóvédelmi Irodán, majd vezette is azt, ezt követően ügyvédi irodában tevékenykedett, illetve 

a Magyar Reklámszövetségnél. Most a Magyar Telekom szabályozás-stratégiai tanácsadója, mellette 

pedig az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára. 

https://jogaszvilag.hu/szakma/szukseges-hogy-elgondolkozzunk-azon-mikent-mukodik-a-fogyaszto-

interju-dr-zavodnyik-jozseffel-a-fogyasztovedelmi-jog-online-foszerkesztojevel/ 

Jogászvilág – 2021. április 22. 

Ismét tehetséges joghallgatók mérték össze a tudásukat a The New Lawyer Challenge versenyen 

Örülök, hogy jelentkeztem erre a kihívásra, mert vitt egy kis színt a monoton online tanulásba, és 

közben szakmailag is fejlődhettem. III. helyezett – Vigh Dalma (ELTE-ÁJK, V. év). 

https://jogaszvilag.hu/a-jovo-jogasza/ismet-tehetseges-joghallgatok-mertek-ossze-a-tudasukat-a-

the-new-lawyer-challenge-versenyen/ 

Olkt.net – 2021. április 23. 

Négy szempontból is alkotmányellenes a magyar alaptörvény 

Kim Lane Scheppele professzor a magyar és az orosz alkotmányjog szakértője, 1994 és 1998 között 

Budapesten élt, kutatásokat végzett az Alkotmánybíróságon, oktatott az ELTE-n és a CEU-n. 

https://olkt.net/negy-szempontbol-is-alkotmanyellenes-a-magyar-alaptorveny/ 

Agraragazat.hu - 2021. április 23. 

Az Év Agrárembere 2020 döntőse: Dr. Orlóci László 

Tanulmányai alatt a tanszéken demonstrátorként dolgozott, hétvégeken kertfenntartási, metszési 

munkákat is végzett. Tanulmányai végeztével az ELTE füvészkertjében főkertészi feladatok ellátására 

kapott megbízást, 2004 óta pedig igazgatóként végzi az intézmény irányítását és fejlesztését. 

https://agraragazat.hu/hir/dr-orloci-laszlo-kerteszet-az-ev-agrarembere-mezogazdasag/ 

Jogászvilág – 2021. április 23. 

Szarvasmarhának tekinthető-e a kutya? – Beszámoló az 1 éves a korlátozott precedensrendszer 

konferenciáról 

Az oktatásnak ugyanúgy reflektálnia kell a jogrendszert érintő koncepcionális változásokra, mint a 

hivatásrendek közösségének – szögezte le előadásában Prof. Dr. Somssich Réka, az ELTE-ÁJK 

dékánhelyettese. 

https://jogaszvilag.hu/szakma/szarvasmarhanak-tekintheto-e-a-kutya-beszamolo-az-1-eves-a-

korlatozott-precedensrendszer-cimu-online-konferenciarol/ 

Partizán – 2021. április 23. 

„Ez már legyen a ti dolgotok!” - Életútinterjú a 90 éves Ferge Zsuzsával 

Az ELTE Szociológiai Intézetében szociológiát tanított, 1988-ban teljes állású egyetemi tanár lett, s 

még ugyanebben az évben az egyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének és Továbbképző 

Központjának tanszékvezetőjévé nevezték ki. A katedrának 2001-ben mondott búcsút. 

https://partizan.merce.hu/2021/04/23/legyen-ez-mar-a-ti-dolgotok-eletutinterju-a-90-eves-ferge-

zsuzsaval/ 

Megjelent még: Népszava – ATV – Mérce – Index – Hírklikk – 168 Óra – Magyar Nemzet – Hír TV – 

Szmo.hu 

Magro.hu – 2021. április 23. 

Növényvédelmi szempontból fontos, hogy növényi gént találtak egy kártevő rovar genomjában 

„A bonyolultabb testfelépítésű eukariótákban nagyon-nagyon ritka horizontális géntranszfer (HGT) 
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jelenségével állunk szemben, aminek révén két nagyon távoli csoportból nem szaporodás útján kerül 

át egy gén. Nevezhetjük ezt »természetes GMO-nak« is, annál is inkább, hogy pontosan az” – írta a 

kutatási ismertetőjében Varga Máté genetikus, az ELTE TTK Genetikai Tanszékének docense. 

https://www.magro.hu/agrarhirek/novenyvedelmi-szempontbol-fontos-hogy-novenyi-gent-talaltak-

egy-kartevo-rovar-genomjaban/ 

Papageno.hu – 2021. április 23. 

Márton Lászlótól a Maladype Színházig 

Az író, drámaíró, műfordító Márton László az ELTE BTK magyar, német és szociológia szakán szerzett 

diplomát. Írásai – novellák, regények, tanulmányok, színművek – az 1980-as évek eleje óta jelennek 

meg, műfordítóként elsősorban a német irodalom klasszikusait ülteti át. 

https://papageno.hu/radio/papageno-klasszik/2021/04/marton-laszlotol-a-maladype-szinhazig-

papageno-klasszik/ 

Házipatika.com – 2021. április 23. 

A tudósok többsége is élvezi a home office-t 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) kutatói kollégáikkal hétszáz tudóst kérdeztek meg egy 

nemzetközi felmérésben arról, hogy hogyan hatott teljesítményükre a karantén okozta kényszerű 

otthoni munkavégzés. 

https://www.hazipatika.com/eletmod/otthon/cikkek/a_tudosok_tobbsege_is_elvezi_a_home_office

-t/20210419132611 

Portfolio.hu – 2021. április 23. 

A világon példátlan szabályokkal lehetetleníti el a szélenergiát Magyarország 

A példátlanul szigorú hazai szabályozás miatt ma nem épülhetnek újabb szélerőművek, pedig a 

jelenlegi 325 MW kapacitás a sokszorosára lenne bővíthető új turbinákkal - mondta el a Magyar 

Éghajlatváltozási Tudományos Testület (HUPCC) Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási 

Tudományos Konferenciáján Munkácsy Béla, az ELTE TTK energiaföldrajzi kutatócsoportjának 

kutatója. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210423/a-vilagon-peldatlan-szabalyokkal-lehetetleniti-el-a-

szelenergiat-magyarorszag-479054 

Megjelent még: Pesti Hírlap 

Feol.hu - 2021. április 23. 

A kísérleti állatok világnapjára: nemes cél lehet a tudományos felajánlás 

Az unión kívülről érkező termékeknél semmi nem garantálja az állatkísérlet-mentességet. S van még 

egy lehetőség: az ELTE családikutya-programja keretében várja az elhunyt kedvencek testét, melyet a 

tudomány céljaira használnak fel. A gazdi, aki szerint ez nemes cél lehet, jelentkezhet a programra. 

https://www.feol.hu/allatvilag/a-kiserleti-allatok-vilagnapjara-nemes-cel-lehet-a-tudomanyos-

felajanlas-4861291 

Blikk – 2021. április 24. 

Ilyenek voltak azok a bizonyos úttörőévek a Kádár-korszakban 

Ekkor egységesítették az addig mindenféle színű nyakkendőket. A kezdetben munkásruhára hajazó 

kék ingből és blúzból lett az egységes fehér ünneplőfelső a sötétkék nadrággal és szoknyával – idézte 

fel Trencsényi László, az ELTE neveléstudományi doktora. 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/kadar-korszak-nyakkendo-uttoroevek/6ekmf05 

Daily News Hungary – 2021. április 24. 

Want to study abroad? Choose from the best Hungarian universities 

A little over two-thirds of all students are women. If you want a school dominated by women but you 
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are not keen on learning all details of human anatomy because you are more into social issues, 

Eötvös Loránd University (ELTE) is your destination. 

https://dailynewshungary.com/want-to-study-abroad-choose-from-the-best-hungarian-universities/ 

Daily News Hungary – 2021. április 24. 

Hungarian universities in the top 100! 

The remaining two Hungarian universities, Eötvös Loránd University and Szent István University, 

which were included in the ranking, did not do particularly well in any of the sub-rankings, the only 

notable result being the 201-300th place of ELTE in gender equality research. 

https://dailynewshungary.com/hungarian-universities-in-the-top-100-according-to-new-ranking/ 

Duol.hu – 2021. április 24. 

A kísérleti állatok világnapjára: nemes cél lehet a tudományos felajánlás 

Az unión kívülről érkező termékeknél semmi nem garantálja az állatkísérlet-mentességet. S van még 

egy lehetőség: az ELTE családikutya-programja keretében várja az elhunyt kedvencek testét, melyet a 

tudomány céljaira használnak fel. 

https://www.duol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/a-kiserleti-allatok-vilagnapjara-nemes-cel-lehet-a-

tudomanyos-felajanlas-4301236 

Index – 2021. április 24. 

Megváltozik a világ a Covid után, sőt már meg is változott 

Interjú Örkény Antal szociológiaprofesszorral (ELTE TáTK) a globális vírusválságról, az embereket sújtó 

pánikreakciókról, a szorongásról és az elszigetelődésről. 

https://index.hu/belfold/2021/04/24/valsag-koronavirus-jarvany-orkeny-antal-szociologia/ 

Újkor.hu – 2021. április 24. 

Megtalálni az előremutató és erőt adó történeteket – interjú Kertész Botonddal 

Kertész Botond az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem és levéltár 

szakjain diplomázott, majd ugyanitt, a Történelemtudományi Doktori Iskola művelődéstörténeti 

programján szerzett tudományos fokozatot. 

https://ujkor.hu/content/megtalalni-az-eloremutato-es-erot-ado-torteneteket-interju-kertesz-

botonddal 

Webrádió.hu – 2021. április 24. 

Legkorábban októberre várható a tornász Dévai Boglárka felépülése 

Mint mondta, az újabb kényszerszünetben idejét a tanulásnak szenteli, ugyanis másodéves hallgató 

az ELTE Savaria Egyetemi Központ testnevelés-gyógytestnevelés egészségfejlesztő tanárszakon. 

https://webradio.hu/hirek/sport/legkorabban-oktoberre-varhato-a-tornasz-devai-boglarka-

felepulese 

Megjelent még: MTI – Nemzeti Sport – M4sport.hu 

Hírek.sk – 2021. április 25. 

Társadalmunknak szüksége van a tudományra!  

Interjú Lovász Lászlóval, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorával, az ELTE 

nyugalmazott egyetemi tanárával, az MTA volt elnökével. 

https://www.hirek.sk/aktualis/tarsadalmunknak-szuksege-van-a-tudomanyra-interju-a-nobel-dijas-

magyar-matemtikussal 

HVG – 2021. április 25. 

Infosztrájk az egyetemi átalakítás ellen 

Polyák Gábor, az ELTE oktatója szerint az intézmények politikai befolyás alá kerülnek. Úgy vélte, az 
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alapítvány életük végéig kinevezett vezetői határozzák majd meg például azt, hogy kiből lehet 

egyetemi tanár, milyen képzések indulhatnak, ki lesz a rektor. 

https://hvg.hu/itthon/20210425_Infosztrajk_az_egyetemi_atalakitas_ellen 

Index – 2021. április 25. 

Dobót megtaláltuk, Mátyást keressük, Petőfiről alighanem lemondhatunk 

A 2018–2019. évi munkálatok a Petőfi Irodalmi Múzeum, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete, valamint a marosvásárhelyi Maros 

Megyei Múzeum bevonásával mentek végbe. 

https://index.hu/belfold/2021/04/25/regeszet-antropologia-ujratemetes-dns-matyas-kiraly-ppetofi-

dobo-csokonai-dudas-eszter/ 

Magyar Nemzet – 2021. április 25. 

Román bakaruhában - Makkai Béla magyarok temetőjéről, bojárok portréfestőjéről és betiltott 

tankönyvekről 

Makkai Béla Sümegen született. 1985-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) történelem–

pedagógia szakán diplomázott. 1985–1997 között az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, 

1991–1995 között az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium Bölcsészettudományi Karának igazgatója. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/roman-bakaruhaban-9696137/ 

Magyar Nemzet – 2021. április 25. 

Cifrarák a kecskerák ellen 

Erős Tibor a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója, biológusdiplomáját az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen szerezte 1997-ben, PhD-fokozatát 2005-ben, akadémiai doktori fokozatát 

pedig 2018-ban kapta meg. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/cifrarak-a-kecskerak-ellen-9696095 

Mandiner.hu – 2021. április 25. 

Honnan jött a magyar nép, és honnan a magyar nyelv? - Somfai Kara Dávid etnológus a 

Mandinernek 

A magyar nyelv eredete teljesen független a magyar etnikum kialakulásától – szögezi le Somfai Kara 

Dávid, aki török és mongol filológusként végzett az ELTE Bölcsészettudományi karán 2000-ben, majd 

2007-ben lett a nyelvtudományok doktora. 

https://mandiner.hu/cikk/20210425_somfai_kara_david_magyar_ostortenet 

Megjelent még: Kuruc.info 

Mérce.hu – 2021. április 25. 

Az alapítványosításról szóló parlamenti szavazás napján tartanak gyásznapot hallgatói szervezetek 

Gyakorlatilag ugyanis nem marad egyetem Magyarországon az ELTE-n, a BME-n és az NKE-n kívül, 

amit a mindenkori állam, és így a magyar társadalom felügyelne, helyette a mostani hatalom által 

élethosszig kinevezett kuratóriumi tagok fognak irányítani olyan fontos szellemi műhelyeket, mint a 

Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Corvinus vagy a Színház- és Filmművészeti 

Egyetem. 

https://merce.hu/2021/04/25/az-alapitvanyositasrol-szolo-parlamenti-szavazas-napjan-tartanak-

gyasznapot-hallgatoi-szervezetek/ 

Megjelent még: Szakszervezetek.hu – Szeged.hu 

Nyugati Fény – 2021. április 25. 

Hazudnak, ez az egyetlen értelmes magyarázat a Pfizer-oltás utáni halálozás számaira 

Borbély Gábor filozófiatörténész, az ELTE docensének lapunkhoz eljuttatott írását változtatás nélkül 

közöljük. 
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https://nyugatifeny.hu/2021/04/25/filozofiatortenesz-hazudnak-ez-az-egyetlen-ertelmes-

magyarazat-az-pfizer-oltas-utani-halalozas-szamaira 

Telex – 2021. április 25. 

Ne ébresszük fel az alvó oroszlánt, vagyis a vízgőzt! 

Pára-paradoxon: a szén-dioxid kibocsátással a vízgőzt is magunk ellen fordítjuk címmel írt elemzést a 

Másfélfok-portálon Szabó Amanda Imola, meteorológus, éghajlatkutató, az ELTE TTK Meteorológiai 

Tanszékének doktorandusza. Mint az írásban olvasható, a vízgőz a legfontosabb és legnagyobb 

mennyiségű üvegházgáz a Földön. 

https://telex.hu/gazdasag/2021/04/25/ne-ebresszuk-fel-az-alvo-oroszlant-vagyis-a-vizgozt 

ATV – 2021. április 26. 

Immunológus az ellenanyag-tesztekről: nem mindegy, melyiket csináltatjuk 

Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja elmondta: a különböző vakcinák 

esetében különböző tesztet kell elvégeztetni, hogy az eredmény pontos legyen. 

http://www.atv.hu/belfold/20210426-immunologus-az-ellenanyag-tesztekrol-nem-mindegy-

melyiket-csinaltatjuk 

Megjelent még: Civilhetes.net – Nlc.hu – InfoRádió – Weborvos.hu – Ma.hu – Liner.hu - Blikk 

Mérce.hu – 2021. április 26. 

Paks 2 ügye nem számháború és nem bújócska, hanem igazi társadalmi kérdés 

Dr. Munkácsy Béla, az ELTE Természettudományi Karának oktatója és az Energiaklub szakértője 

viszont így fogalmazott: „Az energetikai kérdéseket nem szabad tágabb összefüggéseikből kiragadva, 

kizárólag mérnöki problémaként vizsgálni.” 

https://merce.hu/2021/04/26/paks-2-ugye-nem-szamhaboru-es-nem-bujocska-hanem-igazi-

tarsadalmi-kerdes/ 

Rakéta.hu – 2021. április 26. 

A szingapúri jövőváros látképéről lemaradt valami: hova lettek az autók? 

A fák csökkentik a globális felmelegedés hatását A lombkorona megvédi az erdő élőlényeit az extrém 

hőmérsékletektől, nélküle a globális felmelegedés bizonyos fajok kihalásához vezetne, derül ki az 

ELTE Természettudományi Kar ökológusainak részvételével folyó nemzetközi kutatás eredményeiből. 

https://raketa.hu/szingapuri-automentes-okosvaros 

Index – 2021. április 26. 

Mázlija volt Magyarországnak Csernobil sugárzó felhőivel 

Az atomerőműveket az urán különböző izotópjai hajtják, ezek maghasításával nyernek energiát. A 

bomlási folyamatokban számos újabb radioaktív anyag keletkezik, ezek közül több mint húszféle 

szabadult Európára. Volt szerencsém, Csernobilből, és egy addig fel nem dolgozott adatsor 

feldolgozásából írnom a diplomamunkámat az ELTE-n. 

https://index.hu/tudomany/til/2021/04/26/mazlija-volt-magyarorszagnak-csernobil-sugarzo-

felhoivel/ 

Gondola.hu – 2021. április 27. 

Egyetemes szellemi fölény a hazafiak oldalán 

Az ELTE és a CEU „jobban tudja – okostojás” világmegváltói konkurenciát kapnak, a kínaiaknak 

legalább annyi pénzük és felkészült tanáruk van, ráadásul Kína fejlődik, a nyugat pedig — önsorsrontó 

módon — önmagát számolja fel. 

https://gondola.hu/cikkek/119295-Egyetemes_szellemi_foleny_a_hazafiak_oldalan.html 
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Index.hu – 2021. április 27. 

Illés Fanni: Én így vagyok ép 

Milyen egyetemre jár? Az ELTE-re. Másfél évig magyar szakra jártam, aztán átjelentkeztem 

szociálismunkás-képzésre, mert így többet adhatok vissza az életben tapasztaltakból. 

https://index.hu/sport/2021/04/27/illes-fanni-paralimpia-100-m-mell-halva-szuletett-labak-nelkul-

egyenjogusag/ 

Korkep.sk – 2021. április 27. 

Komáromban átadták a város legrangosabb kitüntetéseit 

A párkányi születésű Klemen Terézia az ELTE bölcsészettudományi karán végzett, családalapítás 

kapcsán került Komáromba, és hosszú évekig középiskolai tanárként tevékenykedett. 

https://korkep.sk/cikkek/regio/2021/04/27/komaromban-atadtak-a-varos-legrangosabb-

kitunteteseit/ 

Magyar Nemzet – 2021. április 27. 

Amikor más szelek fújtak 

A miniszter felidézte az ELTE-n a Konfucius Intézet megnyitását, amely szerinte a kínai nyelv és 

kultúra jól működő központjává vált. Mészáros Tamás az eseményen kiemelte, hogy az egyetem 

fokozott figyelmet fordít Kínára és a kínai stúdiumokra. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/amikor-mas-szelek-fujtak-9716417/ 

Megjelent még: 888.hu – Azonnali.hu 

Mandiner.hu – 2021. április 27. 

És ha kidurrantanánk a tőke hatalmas kulturális buborékját? 

Kiss Viktor politológus az ELTE-n politikaelmélet, a Szegedi Egyetemen kommunikáció-újságírás 

szakos bölcsész diplomát szerzett, majd a Budapesti Corvinus Egyetemen védte meg doktori (PhD) 

disszertációját. 2001 és 2005 között az ELTE politikaelmélet szakának oktatója volt. 

https://mandiner.hu/cikk/20210427_kiss_viktor_interju 

Telex – 2021. április 27. 

Három érmet nyertek a magyar középiskolások a Nemzetközi Mengyelejev Kémiai Diákolimpián 

Bronzérmet szerzett Saracco Lucio (ELTE Apáczai Csere János Gimnázium) és Babcsányi István 

(Fővárosi Fazekas Mihály Gimnázium). Simon Vivien (ELTE Apáczai Csere János Gimnázium), Sajósi 

Benedek (ELTE Apáczai Csere János Gimnázium) és Farkas Izabella (Fővárosi Fazekas Mihály 

Gimnázium) dicséretet kapott. 

https://telex.hu/tudomany/2021/04/27/harom-ermet-nyertek-a-magyar-kozepiskolasok-a-

mengyelejev-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian 

Megjelent még: Eduline - Origo – SzMo.hu – Ma.hu – Webrádió.hu – OrientPress – nool.hu - baon.hu 

- beol.hu - duol.hu - szoljon.hu - bama.hu - feol.hu - zaol.hu - sonline.hu - boon.hu  veol.hu - 

kisalfold.hu - szon.hu - kemma.hu - heol.hu - teol.hu - haon.hu - delmagyar.hu -  

Székely Hírmondó – 2021. április 27. 

Nánia Hanna a dobogón 

Az ELTE, a Magyar Nyelvtudomány Társaság és a Magyar Nyelvőr Alapítvány idei versenyén a dobogó 

felsőfokára a kézdivásárhelyi Nánia Hanna, a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákja állhatott. 

https://www.hirmondo.ro/kultura/nania-hanna-a-dobogon/ 

Eduline – 2021. április 27. 

Nyolc magyar egyetem került a világ legjobb felsőoktatási intézményei közé 

A magyar egyetemek közül az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lett a legjobb, az egyetem az 

591. helyen végzett - derül ki a friss nemzetközi rangsorból. Második a Szegedi Tudományegyetem 

https://index.hu/sport/2021/04/27/illes-fanni-paralimpia-100-m-mell-halva-szuletett-labak-nelkul-egyenjogusag/
https://index.hu/sport/2021/04/27/illes-fanni-paralimpia-100-m-mell-halva-szuletett-labak-nelkul-egyenjogusag/
https://korkep.sk/cikkek/regio/2021/04/27/komaromban-atadtak-a-varos-legrangosabb-kitunteteseit/
https://korkep.sk/cikkek/regio/2021/04/27/komaromban-atadtak-a-varos-legrangosabb-kitunteteseit/
https://magyarnemzet.hu/belfold/amikor-mas-szelek-fujtak-9716417/
https://mandiner.hu/cikk/20210427_kiss_viktor_interju
https://telex.hu/tudomany/2021/04/27/harom-ermet-nyertek-a-magyar-kozepiskolasok-a-mengyelejev-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian
https://telex.hu/tudomany/2021/04/27/harom-ermet-nyertek-a-magyar-kozepiskolasok-a-mengyelejev-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian
https://www.hirmondo.ro/kultura/nania-hanna-a-dobogon/


lett (SZTE), megelőzve a tavalyi másodikat a 678. helyezést bezsebelve. A dobogó harmadik fokára a 

tavalyi második, a Semmelweis Egyetem állhatott a 683. helyezéssel. 

https://eduline.hu/felsooktatas/20210427_CWUR_rangsor_magyar_helyezesek 

Megjelent még: Magyar Nemzet 

HVG – 2021. április 27. 

Most betonozta be a kormány a szellemi és kulturális hátországát 

Az Eszterházy Károly egyetem pedig egyházi fenntartásba került. Ezzel csak az ELTE, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi, a Képzőművészeti Egyetem és a Zeneakadémia maradt állami, 

legalábbis a pillanatnyi állás szerint. 

https://hvg.hu/itthon/20210427_alapitvanyok_szavazas_orszaggyules_egyetemek 

Megjelent még: Telex – 444.hu – Blikk – Eduline – Egri Ügyek – Propeller.hu - Nyugat.hu – 

Szakszervezetek.hu – 168.hu – Szerelek Magyarország – EuroNews – ATV – Szabad Európa 

Haon.hu – 2021. április 27. 

RUR-rangsor: a debreceni a legjobb hazai tudományegyetem 

A jelentősebb hazai intézmények közül a Debreceni Egyetem mellett a Semmelweis Egyetem, a 

Szegedi Tudományegyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem került fel a listára. 

https://haon.hu/debrecen-hirei/rur-rangsor-a-debreceni-a-legjobb-hazai-tudomanyegyetem-

5207269 

Megjelent még: Demedia.hu  

168  Óra – 2021. április 27. 

Polyák Gábor: Zsarolással kényszerítette ki az egyetemi modellváltást a kormány 

Az ELTE oktatója szerint az egyetemek vezetőinek halvány fogalmuk sem volt arról, hogy mire 

mondtak igent, azt viszont tudták, mi lesz, ha nemet mondanak: még az eddigi szűkös anyagi források 

is elapadnak. 

https://168.hu/itthon/polyak-gabor-zsarolassal-kenyszeritette-ki-az-egyetemi-modellvaltast-a-

kormany-203499 

Profitline.hu – 2021. április 27. 

Stratégiai partnerként száll be a Trenkwalder az ELTE Iskolaszövetkezetbe 

A Trenkwalderrel aláírt stratégiai megállapodást követően ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet néven 

folytatja működését az egyik legnagyobb hazai egyetem diákjait foglalkoztató szervezet. 

https://profitline.hu/Strategiai-partnerkent-szall-be-a-Trenkwalder-az-ELTE-Iskolaszovetkezetbe-

421290 

Megjelent még: MTI – Webrádió.hu - Üzletem.hu – Mix.hu – Autopro.hu 

InfoRádió – 2021. április 28. 

Ismét fölkavarja a közel sem álló vizet a migráció kérdése Olaszországban 

Közel ötvenmillió olaszt érint hétfőtől a koronavírus-járvány miatt ősz óta érvényes korlátozások 

feloldásának kezdete, az intézkedést azonban élénk vita kíséri. Közben újra a középpontba került az 

illegális migráció ügye is. A részletekről Vásárhelyi Árpád Olaszország-szakértőt, az ELTE Állam és 

Jogtudományi Kar Politikatudományi Intézetének óraadóját kérdezte az InfoRádió. 

https://infostart.hu/kulfold/2021/04/28/ismet-folkavarja-a-kozel-sem-allo-vizet-a-migracio-kerdese-

olaszorszagban 

https://eduline.hu/felsooktatas/20210427_CWUR_rangsor_magyar_helyezesek
https://hvg.hu/itthon/20210427_alapitvanyok_szavazas_orszaggyules_egyetemek
https://haon.hu/debrecen-hirei/rur-rangsor-a-debreceni-a-legjobb-hazai-tudomanyegyetem-5207269
https://haon.hu/debrecen-hirei/rur-rangsor-a-debreceni-a-legjobb-hazai-tudomanyegyetem-5207269
https://168.hu/itthon/polyak-gabor-zsarolassal-kenyszeritette-ki-az-egyetemi-modellvaltast-a-kormany-203499
https://168.hu/itthon/polyak-gabor-zsarolassal-kenyszeritette-ki-az-egyetemi-modellvaltast-a-kormany-203499
https://profitline.hu/Strategiai-partnerkent-szall-be-a-Trenkwalder-az-ELTE-Iskolaszovetkezetbe-421290
https://profitline.hu/Strategiai-partnerkent-szall-be-a-Trenkwalder-az-ELTE-Iskolaszovetkezetbe-421290
https://infostart.hu/kulfold/2021/04/28/ismet-folkavarja-a-kozel-sem-allo-vizet-a-migracio-kerdese-olaszorszagban
https://infostart.hu/kulfold/2021/04/28/ismet-folkavarja-a-kozel-sem-allo-vizet-a-migracio-kerdese-olaszorszagban

