Eötvös Loránd Tudományegyetem
2021. május 5-12.
Eduline – 2021. május 5.
Egy-két feladat meglepetést okozhatott az érettségizőknek
A középszintű történelem érettségi esszéfeladatai között nem volt modern- vagy jelenkori téma, a
feladatok a digitális oktatás elrendelése előtt tanult témákra fókuszáltak – mondta az Eduline-nak
Szabó Roland, a budapesti Szent István Gimnázium történelem szakos vezetőtanára, az ELTE
Történelem Segédtudományai Tanszékének oktatója.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210505_szaktanari_velemeny_a_torierettsegirol
Index – 2021. május 5.
Érettségi a pandémia idején
Rendhagyó módon, különleges biztonsági intézkedések mellett zajlanak idén az érettségi vizsgák a
koronavírus-járvány miatt. Az online felkészülésről és az elmaradó szóbeli vizsgákról kérdeztük a
történelemérettségi után az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium diákjait.
https://index.hu/belfold/2021/05/05/erettsegi-koronavirus-online-oktatas-video/
Alfahir.hu – 2021. május 5.
Továbbra is kérdéses az ELTE egyetemi rádiójának a jövője
Jamriskó Tamás főszerkesztő lapunknak úgy nyilatkozott: továbbra is várják, hogy a
frekvenciapályázatot újra kiírják, ugyanis csak abban esetben tudnak pályázni olyan jellegű
támogatásokra, amelyekből a rádiót fejleszthetik, illetve különböző közösségi és közszolgálati
műsorok elkészülését finanszírozhatják.
https://alfahir.hu/2021/05/05/elte_eper_radio_felsooktatas_jamrisko_tamas
Magyar Narancs – 2021. május 5.
Bollobás Enikő: Kölcsönösségek
Bollobás Enikőből, aki az ELTE Amerikanisztika Tanszékének egyik alapítója, s egy kiváló amerikai
irodalomtörténet írója is, nem hiányzik az elméleti érdeklődés sem.
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/bollobas-eniko-kolcsonossegek-238216
Szombathelyi Televízió – 2021. május 5.
RAKAT kiállítás
RAKAT címmel, rendhagyó térben mutatkoznak be alkotásaikkal az ELTE Savaria Egyetemi Központ
vizuális művészeti tanszékének hallgatói. A mozi kirakatában, üveg mögött lehet megtekinteni a
változatos technikával készült munkákat, amelyek a legkülönbözőbb témákat dolgozzák fel.
http://www.sztv.hu/hirek/rakat-kiallitas-20210505
Szombathelyi Televízió – 2021. május 5.
Elszabadult űrrakéta
”Az eszköznek a pályája olyan, ha a Föld felszínre vetítjük le, akkor ez nagyjából a -42 és a +42
földrajzi szélességek között fekvő területek felett megy el, és emiatt mivel Magyarország a +47-en van
nagyjából, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy akár ha a legmagasabb földrajzi szélesség felett halad
el, akkor abból a távolságból Magyarország fölé szóródjon valamilyen törmelék a rakétából.” – mondta
el Kovács József, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium tudományos főmunkatársa.
http://www.sztv.hu/hirek/elszabadult-urraketa-20210505
Origo – 2021. május 6.
Rövidebb orrú kutyákkal könnyebb szemezni
A szemkontaktusnak alapvető szerepe van az emberi kommunikációban és kapcsolatokban. Amikor
beszélgetés során egymás szemébe nézünk, jelezzük, hogy figyelünk egymásra. „Szemezni" azonban
nemcsak emberekkel, de négylábú társainkkal is szoktunk. Az ELTE etológusainak új kutatása szerint
a rövid orrú, együttműködő, fiatal és játékos kutyák néznek legszívesebben az ember szemébe.
https://www.origo.hu/tudomany/20210506-rovidebb-orru-kutyakkal-konnyebb-szemezni-az-eltekutatoi-szerint.html

Megjelent még: Híradó.hu - MTI - Telex – Qubit.hu – webradio.hu – propeller.hu – infoesztergom.hu –
infonyiregyhaza.hu – infopapa.hu – infotatabanya.hu – alon.hu – forestpress.hu – budaorsiinfo.hu –
kuruc.info – infodebrecen.hu – Index – szimpatika.hu - bama.hu – kisalfold.hu – feol.hu – veol.hu –
duol.hu – baon.hu – beol.hu – szoljon.hu – vaol.hu – sonline.hu – nool.hu – zaol.hu – boon.hu –
haon.hu – heol.hu – teol.hu – szon.hu – delmagyar.hu – kemma.hu – korkep.sk
Alfahir.hu – 2021. május 6.
Elfogadhatatlan, hogy a védettségi kártya alapján különböztetik meg az embereket
Asbóth Márton, a Társaság a Szabadságjogokért Magánszféraprojekt-vezetője, az ELTE Állam- és
Jogtudományi Kar oktatója szerint abszurd, hogy civilek, újságírók gyűjtéseiből pontosabb adatokat
szerezhetünk a járványról, mint a hivatalos, állami honlapról.
https://alfahir.hu/2021/05/06/vedettsegi_igazolvany_jogi_szabalyozas_koronavirusjarvany_tarsasag_a
_szabadsagjogokert
Megjelent még: hellosomogy.hu
PR Herald – 2021. május 6.
Roma párválasztás
A szerző az ELTE Társadalomtudományi Kar végzős hallgatója. Diplomamunkájának címe:
„Változások az első generációs budapesti oláh cigányok kultúrájában” (Romanipe ando baro foro).
Pesti Hírlap – 2021. április 6.
A politika rendre megsérti saját Alaptörvényét
Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére
kizárólag a tudomány művelői jogosultak”– emlékeztet Fleck Zoltán, az ELTE Állam és Jogtudományi
Kar Társadalom- és Jogelméleti tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.
https://pestihirlap.hu/2021/05/06/a-politika-rendre-megserti-sajat-alaptorvenyet/
Szeretlek Magyarország – 2021. május 6.
Rábízhatjuk az életünket egy önvezető autóra?
Ha kizárólag hőkamerát teszünk az autóra, akkor télen, amikor a kisbaba vastagon fel van öltöztetve,
tehát kevés hőt ad le, viszont a bevásárlókocsiban van mondjuk egy forró grillcsirke, már nem tudja az
autó megkülönböztetni, hogy ki az élőlény, tehát csak a hőkamera nem elég." - mutatja be Istenes
Zoltán, az ELTE Informatikai Karáról a lehetséges problémákat.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jovo/ismet-halalos-balesetben-volt-erintett-egy-teslarabizhatjuk-e-az-eletunket-egy-onvezeto-autora/
444.hu – 2021. május 6.
Végeztek az első űrszakos magyar katonák
A "Bevezetés az űreszközök üzemeltetésébe" című képzést a Debreceni Egyetem közösen szervezte
az ELTE-vel és BME-vel.
https://444.hu/2021/05/06/vegeztek-az-elso-urszakos-magyar-katonak
Megjelent még: Index – Ma.hu – ATV - 168.hu - MTI - Fecsego.eu – bama.hu – kisalfold.hu – feol.hu
– veol.hu – duol.hu – baon.hu – beol.hu – szoljon.hu – vaol.hu – sonline.hu – nool.hu – zaol.hu –
boon.hu – haon.hu – heol.hu – teol.hu – szon.hu – delmagyar.hu – kemma.hu – demokrata.hu –
propeller.hu – Computer World – hirklikk.hu – webradio.hu – nyugatifeny.hu – hang.hu – ugytudjuk.hu
– mandiner.hu – Blikk – pecsistop.hu – Budapest Herald – Debrecensun.hu – hungarytoday.hu –
demedia.hu – Magyar Nemzet – Pesti Srácok – hirek.sk – raketa.hu – nyugat.hu – Híradó.hu –
InfoRádió – Autoszektor.hu – player.hu – civilhetes.net – hajdupress.hu
Szoljon.hu – 2021. május 6.
Karcagi tudósról emlékezett meg az ankarai folyóirat
Az 1890-ben Karcagon született Németh Gyula személyét máig osztatlan rokonszenv övezi a török
népek körében. Kevés olyan nagy alakja van a hazai keletkutatásnak, mint az ELTE Török Filológiai
Tanszékét fél évszázadon át vezető professzor.
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/karcagi-tudosrol-emlekezett-meg-az-ankarai-folyoirat3477886/
Mandiner.hu – 2021. május 6.
A félreértett, nagy nyelvész: Horger Antal emlékezete (Mandiner.hu)

Horgert 1914-ben nevezték ki a budapesti egyetem (a mai ELTE) magántanárává és ekkor jelent meg
A magyar nyelvtudomány alapelvei című tanulmánya.
https://mandiner.hu/cikk/20210506_a_felreertett_nagy_nyelvesz_horger_antal_emlekezete
Karc FM – 2021. május 7.
COVID-19 az evolúció tükrében
Müller Viktor biológus, az ELTE TTK dékánhelyettese beszélt a vírusvariánsok kialakulásáról és az
oltások fontosságáról a rádió magazinműsorában.
https://www.mixcloud.com/karcfm/sp%C3%A1jz-2021-05-07-0900-1200-1/
A felvételen 03:38-24:17 között
Népszava – 2021. május 7.
Bajomi Iván a felsőoktatás átalakításáról
Az ELTE nyugalmazott szociológia professzora arra emlékeztet, hogy már csupán 5 felsőfokú
tanintézmény maradt az állam égisze alatt. Mint mondja, az nem kétséges hogy korszerűsíteni kell az
oktatást, de nem minden konzultáció, hatástanulmány, átláthatóság nélkül!
https://nepszava.hu/3118896_szabad-szemmel-mig-orban-retteg-a-jovo-evi-valasztasoktol-azellenzek-uj-erore-kap
Kepmas.hu – 2021. május 7.
A diploma, a frász és a kapunyitás története
Olyannyira valós e jelenség, hogy az ELTE-n konferenciát és workshopot szerveztek a fiataloknak
Start-para néven, könnyítve az ezen a perióduson való túljutást. Ha beszélünk róla, az a hozzá való
viszonyulást, kezelését is segíti – meséli Hevesi Kriszta.
https://kepmas.hu/hu/a-diploma-a-frasz-es-a-kapunyitas-tortenete
Magyar Hang – 2021. május 7.
Bankba tett kutyaagyak
Az ELTE Etológia Tanszékén működő szeniorkutya-program kutyaagybankjában őrzött minták alapján
megszülettek az első tudományos eredmények. A kutatók bizonyították, hogy van egy fehérje, amely
az idősödő kutyák agyában hasonlóképpen működik – tehát vélhetően hasonló funkciót lát el –, mint
az emberben.
Nyomtatott megjelenés, 22. oldal
Budapester Zeitung – 2021. május 7.
Eliteschmiede oder kommunistische Kaderschule?
Budapest hoffe im Zuge dieser Vereinbarung zudem auf mehr Investitionen aus China und darauf,
sich bei chinesischen Unternehmen als idealer europáischer Standort für Forschungs- und
Entwicklungszentren zu empfehlen. Bis das neue Campus 2024 Realitát wird, sollen nach dem Vorbild
der Zusammenarbeit mit der Corvinus-Universitát sogenannte Double Degree-Programme auch mit
der TU Budapest, der Semmelweis-Universität und der ELTE aufgelegt werden.
Nyomtatott megjelenés, 18-19-20. oldal
Budapest Herald – 2021. május 7.
First Hungarian ‘Space Soldiers’ Awarded Diploma
Their aspirations entailed national security and economic risks but offered benefits, too, he said. The
officers who completed the course will mean Hungary is not left behind either within NATO or in terms
of its own security, Németh added. Space warfare is a global challenge similar to terrorism, illegal
migration and cyber warfare, he said. The course is run by Debrecen University, Eötvös Loránd
University of Arts and Sciences (ELTE) and Budapest University of Technology and Economics.
https://www.budapestherald.hu/local/2021/05/07/first-hungarian-space-soldiers-awarded-diploma/
Megjelent még: Debrecen Sun – Hungary Today
Kossuth Rádió „Napközben” – 2021. május 7.
Mi az alapvető különbség a medvehagyma és a gyöngyvirág között?
Elmondja Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-07_09-05-00&enddate=2021-05-07_1110-00&ch=mr1
A felvételen 10:19:35-től

HVG – 2021. május 7.
Vége a karanténoktatásnak
Az ELTE tanárképzőjén oktató Lénárd Sándor szerint inkább egy szocializációs folyamatnak kellene
tekinteni a tanévből visszamaradt öt hetet.
https://hvg.hu/elet/20210507_jelenleti_oktatas_koronavirus_kozepiskola
Megjelent még: Eduline - hellodelsomogy.hu
Quibit.hu – 2021. május 7.
Extrém szélsebességű viharokra számíthatunk Magyarországon
A meteorológus szerint az „extrém nagy szélsebességek vizsgálata a század közepére és végére
növekvő trendeket mutat”. A cikk szerzője az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékén futtatott egyik, a
térségre adaptált regionális éghajlati modell segítségével a várható tendenciákat is prognosztizálta.
https://qubit.hu/2021/05/07/extrem-szelsebessegu-viharokra-szamithatunk-magyarorszagon
Szimpatika.hu – 2021. május 7.
Új DNS mintavételi módszert dolgoztak ki
Egy amerikai-osztrák kutatócsoport magyar szakemberek közreműködésével új módszert dolgozott ki,
amely lehetővé teszi a régészeti korú emberi maradványokból az örökítőanyag szinte
roncsolásmentes kivonását.
https://szimpatika.hu/cikkek/10660/uj-dns-mintaveteli-modszert-dolgoztak-ki
Ugytudjuk.hu – 2021. május 7.
Idén nem lesz Savaria Karnevál sem
Az ELTE szombathelyi campusa 130 millió forintos önkormányzati támogatása is a kormány döntésen
múlt. Akár csak az uszoda 100, és a Kalandváros, Tófürdő, Műjégpálya veszteség pótlásának 60
millió forintja.
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-05-07_a-kormanyzati-tamogatas-elmaradasa-azt-jelenti-hogy-idennem-lesz-savaria-karneval-sem
Kossuth Rádió „Jó reggelt, Magyarország” – 2021. május 7.
A jó vakcina olyan mértékű antitesttermelést eredményez, mint ami egy betegségen átesett
ember vérében is kering
Az engedélyezési eljárásban különböző korcsoportokat vizsgálnak, hogy a védőoltások hatásosak-e.
A 60 év alatti korcsoport mindig bekerül az első körös vizsgálatba, és ha megfelelő a vakcinák hatása,
akkor emelik a korhatárt, és egy magasabb életkorban is vizsgálják a vakcinákat – mondta Kacskovics
Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-07_06-00-00&enddate=2021-05-07_0910-00&ch=mr1#
A felvételen 08:17:42-08:23:43között.
Megjelent még: Híradó.hu – Delmagyar.hu
Webradio.hu – 2021. május 7.
Elhunyt Gömöry Pál vitorlázó olimpikon
Tizenegyszeres magyar bajnok volt, 1989-ben a Tramontána kormányosaként megnyerte a
Kékszalagot. Hét évig képviselte a vitorlázást MOB-tagként. Vegyész volt, az ELTE TTK egyetemi
adjunktusa a szervetlen tanszéken, emellett többszörös feltaláló, Pro Universitate díjas.
https://webradio.hu/hirek/sport/elhunyt-gomory-pal-vitorlazo-olimpikon
Megjelent még: MTI – dehir.hu – ma.hu – InfoRádió – Index – Origo – Propeller.hu – Blikk –
JochaPress.hu – Hirbalaton.hu – Sport365.hu
Klubrádió – 2021. május 8.
Aki megdöntötte Pavlov elméletét
És egyszer jött Bányai Éva. A hatvanas években járunk, Magyarországon tiltották a hipnózis kutatását,
ami már csak azért is izgalmas, mert a Szovjetunióban, például a leningrádi egyetemen lehetett
tanulni. Bányai Éva nem hagyta ezt annyiban, és azóta sem enged, közben volt az ELTE

tanszékvezetője, a Nemzetközi Hipnózistársaság elnöke.
https://www.klubradio.hu/hirek/aki-megdontotte-pavlov-elmeletet-117670
Újkor.hu – 2021. május 8.
Ritka (magyar) kincs az olasz levéltárban
Volt emellett egy kézirat Pozsonyban a jezsuiták birtokában is, amit Pray György is használt, majd ez
a példány a Pray-gyűjtemény részeként az ELTE könyvtárába került, és ez a kéziratvariáns szolgált
alapul Toldy-Nagy-féle kiadáshoz.
https://ujkor.hu/content/brutus_rerum_ungaricarum_libri
Agrotrend – 2021. május 9.
Szakmai pályafutásom egyik koronája…
Az Év Agrárembere szavazáson Dr. Orlóci László 994 szavazattal elnyerte a közönségdíj második
helyét. A Füvészkert igazgatója a kitüntetéssel kapcsolatos érzéseiről, életéről és a jövőbeli terveiről is
mesélt.
https://www.agrotrend.hu/hireink/szakmai-palyafutasom-egyik-koronaja
Computerworld – 2021. május 9.
Komoly gondokat okozott egy erős napkitörés Észak-Amerikában
Érdemes megemlíteni, hogy hazánkban Korsós Marianna, az ELTE Csillagászati Tanszékének
posztdoktori kutatója vezette azt a kutatást, amiben kidolgozták a Nap mágneses terének
irányváltozásait is figyelembe vevő módszert, ami jelenleg is egyedülálló.
https://computerworld.hu/tavkozles/komoly-gondokat-okozott-egy-eros-napkitores-eszak-amerikaban294046.html
Gamestar.hu – 2021. május 9.
Hogyan vehetjük észre a játékfüggőség jeleit?
A játékkal töltött idő? A rossz motiváció? Depressziós tünetek? Az ELTE és a GameStar közös
kutatása erre is igyekszik választ adni a ti eredményeitek alapján.
https://www.gamestar.hu/extralife/hogyan-vehetjuk-eszre-a-jatekfuggoseg-jeleit-293161.html
444.hu – 2021. május 9.
A fennmaradás a tét - A Schuman-nyilatkozat évfordulójára
Fóris György írása. A szerző 1992 és 2020 között EU-tudósítóként, majd oktatóként, EU-folyamatok
követőjeként és elemzőjeként dolgozott Brüsszelben. Jelenleg az ELTE Politikatudományi Intézetében
külső oktató, nyugdíjas.
https://tldr.444.hu/2021/05/09/a-fennmaradas-a-tet
Veol.hu – 2021. május 9.
Iharkúti páncélos dinoszauruszok koponyáját vizsgálták
Az ELTE Őslénytani Tanszékének kutatói az iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyről előkerült gazdag
leletanyag segítségével vizsgálták a páncélos dinoszauruszok koponyájának különleges
díszítettségét. A kutatásban Matthew Vickaryous, a kanadai Guelphi Egyetem professzora is részt
vett.
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/iharkuti-pancelos-dinoszauruszok-koponyajat-vizsgaltak4644760
Megjelent még: Napló
24.hu – 2021. május 9.
Én szputnyikos vagyok, ő pfizeres, te mit kaptál?
Kende Anna szociálpszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar docense kérdésünkre
elmondta, nem látja valószínűnek az oltástípusok köré szerveződő komoly csoportok, identitások
kialakulását.

https://24.hu/belfold/2021/05/09/covid19-vakcinak-oltasfajtak-csoportok-identitas-politikaszocialpszichologia/
24.hu – 2021. május 9.
Óriásit hibáztak a magyarok az utolsó pillanatban
Milyen belső viszonyok jellemezték a Sajó partján farkasszemet néző két hatalmat 1241 tavaszán? A
magyarországi tatárjárás modern szemléletű, széleskörű feltárására tudományágak összefogásával
alakult kutatócsoport az ELTE-n Tatárjárás 1241 – A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás
eurázsiai összefüggései néven.
https://24.hu/tudomany/2021/05/09/magyar-kiralysag-tatarjaras-csata/
24.hu – 2021. május 9.
Itt lehet a válasz, hogyan lassíthatjuk az öregedést
Kubinyi Enikő az ELTE Etológia Tanszékének tudományos főmunkatársa, a kutyák öregedését
vizsgáló Szenior Családi Kutya Program alapítója és vezetője – ez utóbbi alapján merült fel, hogy ha
az évek során megismert kutyákat haláluk után a gazdáik felajánlják a tudománynak, abból
különlegesen értékes gyűjtemény állhat össze.
https://24.hu/tudomany/2021/05/09/oeregdes-demencia-kutya-etologia/
Délmagyar.hu – 2021. május 9.
Az antitestgyorsteszttel 2-3 hetet érdemes várni
Mást kell teszteltetni a Sinopharm-, és mást kell teszteltetni például a Pfizer-oltóanyag második
dózisa után. A védőoltások hatékonyságáról és a védelem időtartamáról Kacskovics Imre
immunológus számolt be.
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-antitestgyorsteszttel-2-3-hetet-erdemes-varni7507837/
National Geographic – 2021. május 10.
Ősbaktérium felépítését vizsgálták az ELTE kutatói
Több mint 3 milliárd évvel ezelőtt élt ősbaktériumok felépítését, működését és életmódját vizsgálták az
ELTE Természettudományi Kar (TTK) kutatói egy nemzetközi kutatás során a filogenetika
eszközeivel.
https://ng.24.hu/tudomany/2021/05/10/osbakterium-felepiteset-vizsgaltak-az-elte-kutatoi/
Megjelent még: MTI – webradio.hu – bumm.sk – nool.hu – baon.hu – bama.hu – kisalfold.hu – duol.hu
– beol.hu – feol.hu – veol.hu – szoljon.hu – zaol.hu – boon.hu – vaol.hu – kemma.hu – heol.hu –
teol.hu – haon.hu – delmagyar.hu – szon.hu – Origo – budaorsiinfo.hu – ma.hu
Klubrádió – 2021. május 10.
Egy valóságos rendszerváltás története
Lenin 1916-ban még úgy vélte, hogy a forradalmat ő már nem éri meg, a következő év meghozta azt.
A történelemben mindent az előzményekből érdemes levezetni – mondta Krausz Tamás, az ELTE
professzor emeritusa, aki Szovjet thermidor címmel írt könyvet.
https://www.klubradio.hu/hirek/egy-valosagos-rendszervaltas-tortenete-117786
Magyar Nemzet – 2021. május 10.
Tíz fa
A zöldfelületek hatása az egészségre című 2019-es előadásában Dúll Andrea, az ELTE Pszichológiai
Intézet tanszékvezető egyetemi tanára ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az ember
számára fontos dolgok – vadállatok, barlang – evolúciósan, veleszületetten figyelemfelkeltők voltak, és
ma is azok.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/tiz-fa-9775664/
NLC – 2021. május 10.
A szexuális felvilágosítás születéskor kezdődik
Természetesen nem arra buzdítjuk a szülőket, hogy egy kétéves gyereknek meséljék el, mi az a

közösülés, hanem inkább azt az irányt kell követni, amit az ELTE 2018- ban publikált „Mindent a maga
idejében!” A szexuális nevelés időzítéséről vallott szülői nézetek vizsgálata című tanulmányában is
rögzítettek a kutatók.
https://nlc.hu/egeszseg/20210510/szexualis-felvilagositas-neveles/
Autopro.hu – 2021. május 10.
Kiber-fizikai fejlesztéssel javítható a CNC gépek rendelkezésre állása
A módszer előnyeit és kivitelezhetőségét a Savaria Műszaki Intézetben (ELTE-IK) vizsgálták.
https://autopro.hu/gyartosor/kiber-fizikai-fejlesztessel-javithato-a-cnc-gepek-rendelkezesreallasa/497302
Daily News Hungary – 2021. május 10.
Discover the most beautiful libraries of Hungary
The oldest university library of Hungary predates the foundation of the university it is attached to: while
the predecessor in title of ELTE was founded in 1635 by Jesuits, the monks had begun gathering
books over half a century earlier.
https://dailynewshungary.com/discover-the-most-beautiful-libraries-of-hungary-photos/
Hungary Today – 2021. május 10.
Second Phase of School Reopening Welcomed with More Optimism
Károli University of the Reformed Chruch (KRE), Eötvös Lóránd University (ELTE), and Corvinus
University of Budapest all made it clear that they will hold the exams and remaining classes online.
https://hungarytoday.hu/second-phase-school-reopening-university-secondary-teaching-lockdown/
Olkt.net – 2021. május 10.
Egy kalap alá veszik a visszaesőt a büntetlennel
Az új büntető törvénykönyv (Btk.) kidolgozói nem vették figyelembe, hogy nem a büntetés mértéke,
hanem annak elkerülhetetlensége tartja vissza a bűnözőket – nyilatkozta lapunknak Jován László
ügyvéd, aki az ELTE Jogi Karának oktatója.
https://olkt.net/buntetlen-maradhat-aki-csore-toltott-pisztollyal-varja-a-lakasaba-ejjel-csoportosanerkezo-rablokat-2/
Index – 2021. május 10.
Lejárt a remdesivir engedélye, nem gyárt többet a Richter
A Richter a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával, az ELTE TTK
immunológiai tanszékének vezetésével (illetve a pécsi egyetem és az ImmunoGenes Kft.
részvételével) 2020 márciusa óta dolgozott egy kétkomponensű fehérjealapú készítményen, melynek
az volt a feladata, hogy semlegesítse a szervezetbe jutott vírust.
https://index.hu/gazdasag/2021/05/10/richter-covid-remdesivir-tocilizumab-vakcina/
Vaol.hu – 2021. május 10.
Így tért vissza teljes egészében az élet a Vas megyei általános és középiskolákba
Papp Tibor ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatója elmondta:
összesen huszonegy osztály tért vissza a jelenléti oktatásba – az alsó évfolyam már korábban
megtette ezt, a végzősök számára pedig már véget ért a tanítás.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/igy-tert-vissza-teljes-egeszeben-az-elet-a-vas-megyeialtalanos-es-kozepiskolakba-fotok-4915246
Megjelent még: Vas Népe
Népszava – 2021. május 10.
Színpadon azok, akiket el akarnak hallgattatni A cél, hogy színpadra állítsuk azokat az embereket,
akiket valamely szélsőjobb erők el akarnak hallgattatni – sűrítette egy mondatba Falk Richter, mit
jelent számára a színház. De mi van, ha a hatalom nem a problémát, hanem tükröt tünteti el? Az
ELTE Német Nyelvű Irodalmak Tanszékének oktatója Falk Richtertől és Mayer Dánieltől várta a

választ.
Nyomtatott megjelenés, 13. oldal
Innoteka.hu – 2021. május 10.
Folyamatosan épül az ELTE innovációs ökoszisztémája
Jóllehet az elmúlt évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem innovációs tevékenységeire is komoly
hatással volt a járványhelyzet az ahhoz kapcsolódó korlátozásokkal együtt, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat
feladatai ez év nyarának végéig maradéktalanul teljesülni fognak.
https://www.innoteka.hu/cikk/folyamatosan_epul_az_elte_innovacios_okoszisztemaja.2269.html
Híradó.hu – 2021. május 11.
A Nap légkörét felmelegítő Alfvén-hullámokat észleltek a kutatók
A nemzetközi kutatócsoportot Erdélyi Róbert, az ELTE professzora, a Sheffieldi Egyetem Napfizikai és
Űrplazma Kutatóközpont (SP2RC) vezetője, a Magyar Napfizikai Alapítvány kuratóriumának elnöke és
Marco Stangalini, az Olasz Űrügynökség (ASI) munkatársa vezeti.
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2021/05/11/a-nap-legkoret-felmelegito-alfven-hullamokateszleltek-a-kutatok
Megjelent még: MTI – Origo – Hir.ma – 24.hu - Webradio.hu – Bumm.sk
Magyarmezogazdasag.hu – 2021. május 11.
Erős korlátozással, de a Füvészkert híres pálmaháza is megnyitott
Ismét látogatható a pálmaház és a bemutatóház, naponta egy órára – adta hírül az ELTE budapesti
botanikus kertje, a közismert Füvészkert. A szabadtéri területek március közepe óta már látogathatók,
a fedett részek pedig május 8. óta tartanak nyitva, a belépés feltétele a védettségi igazolvány.
https://magyarmezogazdasag.hu/2021/05/11/eros-korlatozassal-de-fuveszkert-hires-palmahazamegnyitott
Kultúra.hu – 2021. május 11.
„Egy jó mondatnak nagyon lehet örülni”
„A szövegben valódi, éles és kegyetlen konfliktusok bújnak meg” – mondta Mohácsi János rendező
Molnár Ferenc Játék a kastélyban című előadásáról a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE
BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék közös konferenciáján, melynek témája Molnár Ferenc
életműve volt.
https://kultura.hu/egy-jo-mondatnak-nagyon-lehet-orulni/
G7.hu – 2021. május 11.
Sok szülőnek elfogyott az éves szabadsága, mi lesz így a nyáron? - vélemény
Ercse Kriszta oktatáskutató, interkulturális szakértő, jelenleg az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori
Iskolájának doktorandusza. Jász Krisztina szociológus, az Esély Labor Egyesület szakpolitikai
munkatársa.
https://g7.hu/kozelet/20210511/sok-szulonek-elfogyott-az-eves-szabadsaga-mi-lesz-igy-a-nyaron/
National Geographic – 2021. május 11.
Beszédes növényzet
Az ELKH ATK Talajtani Intézet és az ELTE kutatói górcső alá vették a növényzeti rajzolatok talajtani
hátterét, a klasszikus statisztika mellett az adatbányászat új módszereit is bevetették, hogy
előrejelezhessék, hol érdemes régi idők romjai, tárgyai után kutatni.
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal
National Geographic – 2021. május 11.
Automata víruspusztító
Az ELTE–Soft Kft. és az Európai Tudásközpont Kft. munkatársai új generációs, intelligens fertőtlenítő
robotot fejlesztettek ki az ELTE Informatikai Karának közreműködésével. A ViroFighter az első

generációs fertőtlenítő robotokhoz hasonlóan környezetbarát, ózon és mindenfajta vegyszer nélkül
működik, UV-C fényt bevetve a levegőben és a tárgyak felületén is el tudja pusztítani az összes ma
ismert baktériumot, vírust, illetve egyéb mikroorganizmust.
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal
Nyugat.hu – 2021. május 11.
Szép nagy összeget bringázott össze autista gyerekeknek a szombathelyi egyetem
Sikeres volt az apa–lánya bringatúra, az akció híre sokakhoz eljutott, eddig több, mint kétmillió forint
gyűlt össze a szombathelyi Aranyhíd és a mosonmagyaróvári Éltes EGYMI autista gyermekeinek
támogatására a Savaria Egyetemi Központ segítéSEK projektjének keretében – írja a Facebookon az
ELTE Savaria Egyetemi Központ.
https://www.nyugat.hu/cikk/nagy_osszeg_bringazott_ossze_szhely_egyetem_autista_gyerekek
Eduline – 2021.május 12.
Az ELTE-n szeptembertől senki nem kérhet egyéni tanrendet azért, mert nincs beoltva
Az egyetem minden hallgatójának és dolgozójának azt ajánlja, hogy éljen a koronavírus elleni oltás
lehetőségével, és vegyék fel az első és a második oltást is.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210511_elte_20212022es_tanev
Eduline – 2021. május 12.
Újabb covid-félévet zárnak az egyetemek
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2021. május 17. és július 3. között lesz a 2020/2021-es tanév
tavaszi félévének vizsgaidőszaka. "Az ELTE-n a félévet a távolléti oktatás és számonkérés szabályai
szerint kell folytatni és befejezni. A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés" olvasható az egyetem honlapján, ahol azt is hozzáteszik: az ettől való eltéréshez dékáni vagy
igazgatói engedély szükséges.
https://eduline.hu/felsooktatas/20210512_vizsgaidoszak_datumok_fovaros
24.hu – 2021. május 12.
Parányi műanyagokkal vannak tele a magyarországi folyók
Jurecska Laura környezetkémikus, az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének tudományos
munkatársa a Másfélfokon mutatja be a hazai vizek mikroműanyag-szennyezettségét. A
mikroműanyagok olyan 5 milliméternél kisebb darabkák, amelyeket vagy eleve ilyen méretben
gyártanak, vagy nagyobb termékek roncsolódásával jönnek létre.
https://24.hu/tudomany/2021/05/12/magyarorszagi-folyok-duna-tisza-mikromuanyag-szennyezes/

