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Alfoldonline.hu  - 2021. május 12. 

Bereményi Géza: Magyar Copperfield 

Az életregényt Molnár Gábor Tamás az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének 

adjunktusa elemezte. 

http://alfoldonline.hu/2021/05/egy-elettortenet-stilusvaltozatai/ 

MTI – 2021. május 12. 

Az ivóvizünk egyelőre nincs veszélyben, de folyóinkban már ott van a mikroműanyag 

Budapestnél egy-egy pontminta adataiból az látszik, hogy ötödével emelkedik a szennyezés a város 

alatti szakaszon - összegezte Jurecska Laura környezetkémikus, az ELTE TTK Mikrobiológiai 

Tanszékének tudományos munkatársa a Másfélfok - Éghajlatváltozás közérthetően oldalon szerdán 

közzétett cikkében. 

Megjelent még: Hír.ma – Agrotrend – Dehir.hu – Hirbalaton.hu – Zaol.hu – Népszava – Egriügyek.hu – 

Alon.hu – Greendex.hu – Likebalaton.hu – Medicalonline.hu – Magyar Nemzet – InfoRádió – 

Dontwasteit.hu – zaol.hu - heol.hu – veol.hu – teol.hu – nool.hu – zaol.hu – boon.hu – duol.hu – 

kemma.hu – baoln.hu – feol.hu – szon.hu – szoljon.hu – bama.hu – sonline.hu – vaol.hu – 

Agroinform.hu - delmagyar.hu – 24.hu 

Forbes - 2021. május 12. 

Az álhírek annyira bejöttek a politikának, hogy az üzleti világban is terjed a használatuk 

Krekó Péter cikke a májusi magazinban olvasható. A szerző dezinformációs szakértő, a Political 

Capital igazgatója, az ELTE PPK docense, a washingtoni CEPA think tank külső munkatársa, a 

Tömegparanoia 2.0 könyv szerzője. 

https://forbes.hu/a-magazin/az-alhirek-annyira-bejottek-a-politikanak-hogy-az-uzleti-vilagban-is-

terjed-a-hasznalatuk/ 

Kultúra.hu – 2021. május 12. 

Jákfalvi Magdolna: Molnár takarásban 

Jákfalvi Magdolna: Molnár takarásban - A színháztörténész nemrégiben a Magyar Irodalomtörténeti 

Társaság és az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék közös konferenciáján Molnár 

Ferenc életművének „hiányzó éveiről” tartott előadást. 

https://kultura.hu/jakfalvi-magdolna-molnar-takarasban/ 

Szombathelyi Televízió – 2021. május 12. 

Kétmillió forintot bringázott össze apa és lánya az autisták javára  

Sikeres volt az apa-lánya bringatúra, több mint kétmillió forint gyűlt össze a szombathelyi Aranyhíd és 

a mosonmagyaróvári Éltes Gyógypedagógiai Intézmények autista gyermekeinek támogatására az 

ELTE Savaria Egyetemi Központ SegítéSEK projektjének keretében. 

http://www.sztv.hu/hirek/ketmillio-forintot-bringazott-ossze-apa-es-lanya-az-autistak-javara-

20210512 

Hír.ma – 2021. május 12. 

Egy látszólag inaktív vulkán alatt is lehet magmatározó 

Az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportja nemzetközi együttműködésben 15 éve vizsgálja a 

székelyföldi Csomádot, ahol a Kárpát-medence legutolsó vulkánkitörése volt. Legújabb eredményeik 

szerint még egy hosszan szunnyadó vulkán alatt is található kristálykása állapotú magmatározó. Ez 

http://alfoldonline.hu/2021/05/egy-elettortenet-stilusvaltozatai/
https://hir.ma/kornyezetvedelem/kornyezetkemikus-az-ivovizunk-egyelore-nincs-veszelyben-de-folyoinkban-mar-ott-van-a-mikromuanyag/771465
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https://forbes.hu/a-magazin/az-alhirek-annyira-bejottek-a-politikanak-hogy-az-uzleti-vilagban-is-terjed-a-hasznalatuk/
https://kultura.hu/jakfalvi-magdolna-molnar-takarasban/
http://www.sztv.hu/hirek/ketmillio-forintot-bringazott-ossze-apa-es-lanya-az-autistak-javara-20210512
http://www.sztv.hu/hirek/ketmillio-forintot-bringazott-ossze-apa-es-lanya-az-autistak-javara-20210512


pedig akár több százezer éven keresztül is folyamatosan fennállhat. 

https://hir.ma/tudomany/egy-latszolag-inaktiv-vulkan-alatt-is-lehet-magmatarozo/771478 

Megjelent még: Webradio.hu – Agrotrend.hu – Bumm.sk – Magyar Nemzet – Origo – Ma.hu – 

Librarius.hu – Kuruc.info - heol.hu – veol.hu – teol.hu – nool.hu – zaol.hu – boon.hu – duol.hu – 

kemma.hu – baoln.hu – feol.hu – szon.hu – szoljon.hu – bama.hu – sonline.hu – vaol.hu – 

delmagyar.hu – Hirmondo.ro – Székely Hírmondó 

Jogi Fórum – 2021. május 12. 

Elsöprő sikert arattak az ELTE-s joghallgatók a XXXV. OTDK-n 

A XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójában az ELTE 

Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói 25 tagozatban 11 első, 8 második és 2 harmadik helyezést értek 

el, 6 tagozatban kapták meg a legjobb opponensnek járó díjat, és 10 különdíjjal is gazdagodtak. 

https://www.jogiforum.hu/hirek/42899 

Nyugat.hu – 2021. május 12. 

11 végzős szombathelyi egyetemista alkotásából nyílik online kiállítás 

Akinek van védettségi igazolványa, az élőben is megnézheti a diplomamunkákat az MMIK-ban. Május 

14-én, pénteken délután 6-kor kezdődik az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszékén tanuló 11 végzős 

hallgató munkáiból álló diplomakiállítás, a járvány miatt azonban csak az online térben. 

https://www.nyugat.hu/cikk/11_vegzos_szombathelyi_egyetemista_diplomakiallitas 

Megjelent még: Vaskarika.hu – Veol.hu – Blikk.hu – Szombathelyi Televízió – Vas Népe 

Szon.hu – 2021. május 12. 

A világhálón át sem veszti el varázsát 

Tavaly márciusban, éppen a legelső szigorítások bevezetése idején az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán 

készültem az élőszavas mesemondásról csoportfoglalkozást tartani csecsemő- és kisgyermekgondozó 

szakos hallgatóknak, s két hetem volt arra, hogy átdolgozzam az ismeretanyagot az internetes 

kapcsolattartásnak megfelelően. 

https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/a-vilaghalon-at-sem-veszti-el-varazsat-5056633 

Librarius.hu – 2021. május 12. 

74 éve megjósolt titokzatos, Nap körüli hullámok létét igazolták 

Az Alfvén-hullámok napfelszínen történő közvetlen észleléséről a Nature Astronomy című 

folyóiratban számoltak be a kutatók hétfőn – írta az ELTE kedden. A hullámok létezését elméleti 

alapon már 1947-ben előre jelezte Hannes Alfvén, aki úttörő felfedezéséért 1970-ben megkapta a 

fizikai Nobel-díjat – emlékeztetnek a közleményben. 

https://librarius.hu/2021/05/12/74-eve-megjosolt-plazmahullamok-letet-igazolta-magyar-olasz-

kutatas-a-nap-korul/ 

Megjelent még: MTI – Demedia.hu – HVG - heol.hu – veol.hu – teol.hu – nool.hu – zaol.hu – boon.hu 

– duol.hu – kemma.hu – baoln.hu – feol.hu – szon.hu – szoljon.hu – bama.hu – sonline.hu – vaol.hu – 

delmagyar.hu - Origo 

Heol.hu – 2021. május 12. 

A Beatles kíséri és vezeti életútján a büszke egri nőt 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) prózaíró pályázatán az egri Hegymegi Flóra, a 2019-ben 

kapott különdíj után, ebben az esztendőben az Időtlen álmatlanság című novellájával ért el jelentős 

sikert, hiszen felállhatott a dobogó legfelső fokára. 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-beatles-kiseri-es-vezeti-eletutjan-a-buszke-egri-not-

3621328/ 

Megjelent még: Új Néplap 

https://hir.ma/tudomany/egy-latszolag-inaktiv-vulkan-alatt-is-lehet-magmatarozo/771478
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Korkep.sk – 2021. május 12. 

Múzeumok és galériák éjszakája a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában 

Ez a multimediális nyelvjárási szöveggyűjtemény olyan informatikai eljárással jött létre, melynek 

segítségével a hangfelvétel és annak fonetikus lejegyzése egyszerre jelenik meg. A hang és a lejegyzés 

szinkronizálása a Bihalbocs dialektológiai szoftverrel készült, melyet Vargha Fruzsina Sára és Vékás 

Domokos, a budapesti ELTE kutatói fejlesztettek ki. 

https://korkep.sk/cikkek/kultura/2021/05/12/muzeumok-es-galeriak-ejszakaja-a-szlovakiai-magyar-

kultura-muzeumaban/ 

Megjelent még: Szabadság 

RTL Klub Híradó – 2021.május 12. 

Vita a járványkezelésről 

Az oltási program és a hozzá kapcsolódó kormányzati intézkedések élesen kettéosztották a 

társadalmat – mondja Kende Anna szociálpszichológus (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar). 

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/vita-az-oltasi-programrol-es-a-jarvanykezelesrol-

c_12871486 

Ugytudjuk.hu – 2021. május 12. 

Felújítják a Bolyai tornatermét Szombathelyen 

130 millió forintot költ rá az ELTE a "Tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése az ELTE Bolyai 

János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban Szombathelyen" című projekt keretében. 

https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-05-12_felujitjak-a-bolyai-tornatermet-szombathelyen 

Figyelő – 2021. május 13. 

Májusi becsengetés 

Az egyetemeken a rektorok dönthetnek arról, hogy a hallgatók a továbbiakban digitális, hibrid vagy 

hagyományos formában tanuljanak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen például úgy határoztak, 

hogy a tavaszi félévet a távolléti oktatás és számonkérés szabályai szerint kell folytatni és befejezni, a 

Testnevelési Egyetem rektora pedig úgy rendelkezett: csak részben indul újra a jelenléti képzés. 

Nyomtatott megjelenés, 16-17. oldal 

Jelen – 2021. május 13. 

Széles társadalmi részvétel biztosíthat alapot egy demokratikus alkotmánynak 

Fleck Zoltán / jogász, szociológus, egyetemi tanár 1990-ben diplomázik az ELTE jogi karán 1994-ben 

szociológus végzettséget szerez 2000-ben védi meg doktori disszertációját 2003-tól tanszékvezető 

2007-ben habilitál 2011-től egyetemi tanár. 

Nyomtatott megjelenés, 6-7-8-9. oldal 

Kossuth Rádió – 2021. május 13. 

Hamarosan ismét pályázatot hirdetnek az elektromos gépjárművek vásárálásának támogatására 

Miért van jelentősége, hogy külső eszközökkel is gyorsítsuk a klímasemlegessé válás folyamatát? És 

miért van kiemelt szerepe ebben az autóipar zöldebbé tételének? Ferencz Orsolya, az ELTE 

tudományos főmunkatársa ezekről is beszélt műsorunknak. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-13_06-00-00&enddate=2021-05-13_09-

10-00&ch=mr1 

Magyar Nemzet – 2021. május 13. 

Karácsonynak diplomája se lehetne a mai szabályok szerint 

A tudományegyetemek bölcsészkarain például 2002. szeptember 1-jéig intézményi hatáskörben 

szabályozták a kérdést, Karácsony Gergely is gond nélkül megszerezte szociológusdiplomáját 2000-

ben nyelvvizsga-bizonyítvány nélkül az ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetében. 

https://korkep.sk/cikkek/kultura/2021/05/12/muzeumok-es-galeriak-ejszakaja-a-szlovakiai-magyar-kultura-muzeumaban/
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https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-13_06-00-00&enddate=2021-05-13_09-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-13_06-00-00&enddate=2021-05-13_09-10-00&ch=mr1


https://magyarnemzet.hu/belfold/karacsonynak-diplomaja-se-lehetne-a-mai-szabalyok-szerint-

9790946/ 

Megjelent még: kisalfold.hu – heol.hu – veol.hu – teol.hu – nool.hu – zaol.hu – boon.hu – duol.hu – 

kemma.hu – baoln.hu – feol.hu – szon.hu – szoljon.hu – bama.hu – sonline.hu – vaol.hu – 

delmagyar.hu – Hír TV – promenad.hu – Gondola.hu – Demokrata.hu – Magyar Hírlap – Pesti Srácok -  

Innoportal.hu – 2021. május 13. 

Ősbaktériumokat rekonstruáltak az ELTE TTK kutatói 

Több mint hárommilliárd évvel ezelőtt élt ősbaktériumok felépítését, működését és életmódját 

vizsgálták az ELTE Természettudományi Kar (ELTE TTK) kutatói egy nemzetközi kutatás során a 

filogenetika eszközeivel. 

http://www.innoportal.hu/osbakteriumokat-rekonstrualtak-az-elte-ttk-kutatoi 

Megjelent még: Szimpatika.hu – Magyar Nemzet – Magyar Narancs 

Kultúra.hu – 2021. május 13. 

Stephen King a Big Mac menü irodalmi megfelelője? 

Köteteiből több mint 450 millió példányt értékesítettek világszerte. Sikerének titkát Kovács Krisztián, 

az Ectopolis magazin főszerkesztője segítségével L. Varga Péter, a Prae irodalmi és kultúratudományi 

folyóirat főszerkesztője, az ELTE oktatója és Gaborják Ádám, az Európa Könyvkiadó szerkesztője 

igyekezett megfejteni. 

https://kultura.hu/stephen-king/ 

Eduline.hu – 2021. május 13. 

Mit jelent a kapacitásszám a felvételin és mikor van ennek jelentősége? 

Az egyes szakok minimális és maximális kapacitását a Felvi oldalán, az adott képzésnél nézhetitek 

meg, a mesterképzéseknél külön-külön az ösztöndíjas és az önköltséges képzésre is. A képen 

példaként az ELTE kapacitásszámát láthatjátok. 

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210513_kapacitasszam 

Kronikaonline.ro – 2021. május 13. 

Római kori falmaradványokat is találtak a sztánai református templomban 

A portál szerint az elmúlt két hétben az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezésében egy 

magyarországi régészcsapat is részt vett az ásatáson, az ELTE-BTK és a kolozsvári székhelyű Erdélyi 

Történeti Múzeum közreműködése révén. 

https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/romai-kori-falmaradvanyokat-is-talaltak-a-sztanai-reformatus-

templomban-n 

Daily News Hungary – 2021. május 13. 

Volcano of the Carpathian Basin to erupt? 

The MTA-ELTE Volcanology Research Group, as part of an international cooperation, has been 

monitoring and analysing the Csomád mountain chain in Transylvania for 15 years. 

https://dailynewshungary.com/volcano-of-the-carpathian-basin-could-erupt/ 

Népszava – 2021. május 14. 

Alkotmányos aggályokat is felvet a kormány bérlakásprogramja 

Fleck Zoltán, az ELTE Jog- és Társadalomelméleti Tanszékét vezető jogász-szociológus szerint ennél a 

tervnél minden eddiginél jobban kilóg a lóláb, hogy az egyetemek, a kulturális terület 

autonómiájának megtöréséhez hasonlóan az önkormányzatok kivéreztetése és utána az állami 

befolyás növelése a cél. 

https://nepszava.hu/3119649_alkotmanyos-aggalyokat-is-felvet-a-kormany-berlakasprogramja 
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Metropol – 2021. május 14. 

Hevesi Kriszta elárulja, mit jelent az „elég jó szex” 

A KAPSZLI előadója Hevesi Krisztina, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének egyetemi adjunktusa. 

https://metropol.hu/programok/hevesi-kriszta-elarulja-mit-jelent-az-eleg-jo-szex-324771/ 

Qubit.hu – 2021. május 14. 

Tényleg összefügg a személyiségeddel, hogy milyen zenét szeretsz? 

Annak ellenére, hogy mennyi mindent befolyásol a zenei ízlés, a mai napig nincsen átfogó tudás arról, 

hogy miként alakul ki, és min múlik pontosan a zenei preferencia – írják a témába belevágó kutatók, 

Honbolygó Ferenc, az ELTE Pszichológiai Intézetének adjunktusa és Szikora-Kiss Luca, a Goldsmiths 

University of London doktorandusza. 

https://qubit.hu/2021/05/14/uj-magyar-kutatas-tenyleg-osszefugg-a-szemelyisegeddel-hogy-milyen-

zenet-szeretsz 

Csaladinet.hu – 2021.május 14. 

A legvadabb tövisű kaktuszok: A Ferocactus nemzetség 

A Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és Vásár a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete 

szervezésében az ELTE Füvészkertben május 28-30-ig kerül megrendezésre az érvényes járványügyi 

intézkedések betartásával. (Link) 

Megjelent még: Travelo.hu - Blikk 

Szeretlek Magyarország – 2021. május 14. 

Érdemes-e beszállni a bitcoinba? 

Egyéves távlatban majdnem meghétszerezte értékét a bitcoin, de Tarcsi Ádám, az ELTE Informatikai 

Kar kutatója mégsem ajánlaná mindenkinek, hogy ebbe fektessen. Fantáziát viszont lát benne. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jovo/egy-honap-alatt-egymilliard-dollart-kereshetett-rajta-a-

tesla-erdemes-e-beszallni-a-bitcoinba/ 

Híradó.hu – 2021. május 14. 

Az alacsonyabb antitestszint nem azt jelenti, hogy védtelenek vagyunk a fertőzéssel szemben 

Egy amerikai tanulmány szerint a koronavírussal kórházba kerültek 99 százaléka nem volt teljesen 

beoltva, Kacskovics Imre szerint ez is jól jelzi a vakcinák hatékonyságát. 

https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/05/14/az-alacsonyabb-antitestszint-nem-azt-jelenti-hogy-

vedtelenek-vagyunk-a-fertozessel-szemben 

Papageno.hu – 2021. május 14. 

Juhász Elődtől Ionel Panteáig 

Juhász Előd zenetörténész egykor Bartók Kékszakállújáról írta diplomamunkáját. A hatvanas évek 

elejétől már dolgozott a Zeneműkiadó Vállalatnál mint szerkesztő, majd 1963-tól a Magyar Rádiónál. 

Közben volt az USA-ban ösztöndíjjal, 1974-ben pedig az ELTE-n doktorált filozófia-esztétika szakon. 

https://papageno.hu/radio/papageno-klasszik/2021/05/juhasz-elodtol-ionel-panteaig-papageno-

klasszik/ 

Világgazdaság – 2021. május 14. 

Nem vonzó a fizetés, tízből hat pedagógus eltűnik az éterben 

A 2021-es általános felvételi eljárásban csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra 644, óvodapedagógus 

szakra 1851, tanító szakra pedig 1095 első helyes jelentkezés érkezett, a gyógypedagógia esetében az 

első helyes jelentkezők száma 1820 – mondta Márkus Eszter, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kar oktatási dékánhelyettese. 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/nem-vonzo-a-fizetes-tizbol-hat-pedagogus-eltunik-az-eterben-

https://metropol.hu/programok/hevesi-kriszta-elarulja-mit-jelent-az-eleg-jo-szex-324771/
https://qubit.hu/2021/05/14/uj-magyar-kutatas-tenyleg-osszefugg-a-szemelyisegeddel-hogy-milyen-zenet-szeretsz
https://qubit.hu/2021/05/14/uj-magyar-kutatas-tenyleg-osszefugg-a-szemelyisegeddel-hogy-milyen-zenet-szeretsz
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/programajanlo_(csaladdal_gyerekkel)/30352/8222_a_legvadabb_tovisu_kaktuszok_a_ferocactus_nemzetseg_8221_-_tavaszi_orszagos_kaktuszkiallitas_es_vasar_-_nyeremenyjatek
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jovo/egy-honap-alatt-egymilliard-dollart-kereshetett-rajta-a-tesla-erdemes-e-beszallni-a-bitcoinba/
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jovo/egy-honap-alatt-egymilliard-dollart-kereshetett-rajta-a-tesla-erdemes-e-beszallni-a-bitcoinba/
https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/05/14/az-alacsonyabb-antitestszint-nem-azt-jelenti-hogy-vedtelenek-vagyunk-a-fertozessel-szemben
https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/05/14/az-alacsonyabb-antitestszint-nem-azt-jelenti-hogy-vedtelenek-vagyunk-a-fertozessel-szemben
https://papageno.hu/radio/papageno-klasszik/2021/05/juhasz-elodtol-ionel-panteaig-papageno-klasszik/
https://papageno.hu/radio/papageno-klasszik/2021/05/juhasz-elodtol-ionel-panteaig-papageno-klasszik/
https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/nem-vonzo-a-fizetes-tizbol-hat-pedagogus-eltunik-az-eterben-3764641/


3764641/ 

Megjelent még: Szakszervezetek.hu 

Híradó.hu – 2021. május 14. 

Nemzetközi űridőjárás-előrejelző hálózat központja lehet Gyula 

Az ELTE napfizikusa, Erdélyi Róbert és tanítványa, Korsós Marianna a Kossuth Rádió szerdai Felfedező 

– a tudomány világáról című műsorában árultak el részleteket munkájukról. 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2021/05/14/nemzetkozi-uridojaras-

elorejelzo-halozat-kozpontja-lehet-gyula 

Híradó.hu – 2021. május 14. 

Így nézett ki a magyar Jurassic Park 

Pecsics Tibor: „Kutató akartam lenni, de nagyon szerettem rajzolni is. A középiskola után az ELTE-n 

kezdtem el a biológus tanulmányaimat, itt ismertem meg azokat a tanárokat, akiknek köszönhetően 

komolyabban is elkezdhettem foglalkozni a paleoillusztrációkkal.” 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/osvilag/cikk/2021/05/14/igy-nezett-ki-a-magyar-jurassic-

park-fotok 

Megjelent még: Vaskarika.hu 

Index – 2021. május 15. 

Orosz Balázs, az első magyar sztárügyvéd 

Békében telt a gyermekkora. Szorgalmasan tanult. Folytatta édesapja pályáját, aki jogot végzett, de 

három hónap után otthagyta az ügyvédjelöltséget. 1968-ban végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Karán. 

https://index.hu/belfold/2021/05/15/kozeleti-k-arcok---orosz-balazs---az-elso-magyar-sztarugyved/ 

Magyar Nemzet – 2021. május 15. 

Egy kötélen 

2010 óta kollégáival kétévente visszatérnek az Atacama-sivatagba, ahol a globális felmelegedés 

következményeit vizsgálják a Föld legmagasabb vulkánján. 2008-ban és 2020-ban megkapta az ELTE 

Kiváló Oktatója elismerést. Nagy Balázs geográfussal beszélgettünk. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/egy-kotelen-9794279/ 

Index – 2021. május 15. 

Félő, hogy Orbán megválasztja a leendő ellenfelét – Vélemény 

Százezer tudatos fideszes résztvevő az ellenzéki előválasztáson elég lehet ahhoz, hogy 

megváltoztassa akár kétmillió valódi ellenzéki szavazó akaratát – írja Mérő László matematikus, 

pszichológus, az ELTE egyetemi tanára. 

https://telex.hu/velemeny/2021/05/15/ellenzeki-elovalasztas-fidesz-hekkeles-mero-laszlo-velemeny 

Ugytudjuk.hu – 2021. május 15. 

Morzsi, ide nézz, a szemembe! 

Az ELTE Etológia tanszékének munkatársai négy tényezőt vizsgáltak legújabb kutatásukban, amelyek 

azt befolyásolhatják, mennyit néz a kutya az emberre. 

https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-05-15_morzsi-ide-nezz-a-szemembe 

Hellodelsomogyy.hu – 2021. május 15. 

Egy borsodi faluból indult az oktatási program 

A Hejőkeresztúron kidolgozott program híre elhagyja majd borsodi települést, és más iskolák is 

érdeklődnek a lehetőség iránt. Több helyről is megkeresték őket, határon innen és túlról egyaránt, 

sőt az ELTE Radnóti gyakorlóiskolája is bizonyos tekintetben alkalmazza a programot. 

https://www.vg.hu/kozelet/oktatas/nem-vonzo-a-fizetes-tizbol-hat-pedagogus-eltunik-az-eterben-3764641/
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2021/05/14/nemzetkozi-uridojaras-elorejelzo-halozat-kozpontja-lehet-gyula
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2021/05/14/nemzetkozi-uridojaras-elorejelzo-halozat-kozpontja-lehet-gyula
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/osvilag/cikk/2021/05/14/igy-nezett-ki-a-magyar-jurassic-park-fotok
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/osvilag/cikk/2021/05/14/igy-nezett-ki-a-magyar-jurassic-park-fotok
https://index.hu/belfold/2021/05/15/kozeleti-k-arcok---orosz-balazs---az-elso-magyar-sztarugyved/
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/egy-kotelen-9794279/
https://telex.hu/velemeny/2021/05/15/ellenzeki-elovalasztas-fidesz-hekkeles-mero-laszlo-velemeny
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-05-15_morzsi-ide-nezz-a-szemembe


http://hellodelsomogy.hu/2021/05/15/egy-borsodi-falubol-indult-a-program-amivel-vegre-a-

ketteseknek-es-az-otosoknek-is-elmeny-a-tanulas/ 

Civilhetes.net – 2021. május 16. 

Mennyi pénzt veszített kártyázással József Attila és Rejtő Jenő? 

Eötvös Lorándról nem növényt, hanem hegycsúcsot neveztek el a Dolomitokban (Eötvösspitze, 2837 

m). Az ELTE névadója nemcsak kiváló fizikus, hanem megszállott hegymászó is volt, 18 évesen már 

feljutott az Alpok második legmagasabb csúcsára. 

https://www.civilhetes.net/mennyi-penzt-veszitett-kartyazassal-jozsef-attila-es-rejto-jeno 

Daily News Hungary – 2021. május 16. 

The lesser-known Festetics palaces and mansions of Hungary 

Right behind the museum, you will find the city residence of the family, which was bought by the 

state following the death of Tasziló Festetics in 1933. For several decades, it was used for storage by 

the National Széchenyi Library, while later on, the sociology students of ELTE occupied the space 

within its walls. 

https://dailynewshungary.com/the-lesser-known-festetics-palaces-and-mansions-of-hungary-

photos/ 

Femina.hu – 2021. május 16. 

Megtalálták a gént, ami az időskori rákot, demenciát előre jelezheti 

Az ELTE kutatóinak felfedezésével a jövőben előre jelezhetővé válhat az időskori rák vagy a 

memóriazavar kialakulása. 

https://femina.hu/egeszseg/demencia-rak-elorejelzes/ 

Magyar Hang – 2021. május 16. 

„A lényeg a zenei és emberi szabadság iránti olthatatlan igény” 

A basszusgitárosunk, Kristóf a Közszolgálati Egyetemen tanul nemzetközi biztonság- és 

védelempolitika mesterszakon, míg a dobosunk Zalán szintén mester tanulmányokat folytat az ELTE 

politikatudományi szakán, mindemellett pedig aktív szociális munkát is végez hátrányos helyzetű 

gyerekek körében. 

https://hang.hu/kultura/2021/05/16/nemecsek-zenekar-tul-a-negyedik-lemezen/ 

Heol.hu – 2021. május 16. 

Forró, trópusi éjszakák várnak Egerre 

A 21. század utolsó évtizedeiben azonban Eger külterületein 2-10, belvárosában 5-19 extrém meleg 

éjszaka várható, míg Salgótarján esetében éves átlagban 2-11-re, illetve 4-17-re nőhet a trópusi 

éjjelek száma – derült ki Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatója konferencián 

elhangzott előadásából. 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/forro-tropusi-ejszakak-varnak-egerre-igy-nezne-ki-a-

palmafas-varos-3625312/ 

InfoRádió – 2021. május 16. 

Fontos teória dőlhet meg a neandervölgyi emberről 

Hajdu Tamás, az ELTE Embertani Tanszékének adjunktusa emlékeztetett, hasonló megállapításra csak 

néhány évvel ezelőtt volt elsőként példa, amikor olyan sérülés-, illetve rágásnyomokat találtak 

csontokon. 

https://infostart.hu/tudomany/2021/05/16/fontos-teoria-dolhet-meg-a-neandervolgyi-emberrol 

Magyar Nemzet – 2021. május 16. 

Feldobott húszfilléres 

http://hellodelsomogy.hu/2021/05/15/egy-borsodi-falubol-indult-a-program-amivel-vegre-a-ketteseknek-es-az-otosoknek-is-elmeny-a-tanulas/
http://hellodelsomogy.hu/2021/05/15/egy-borsodi-falubol-indult-a-program-amivel-vegre-a-ketteseknek-es-az-otosoknek-is-elmeny-a-tanulas/
https://www.civilhetes.net/mennyi-penzt-veszitett-kartyazassal-jozsef-attila-es-rejto-jeno
https://dailynewshungary.com/the-lesser-known-festetics-palaces-and-mansions-of-hungary-photos/
https://dailynewshungary.com/the-lesser-known-festetics-palaces-and-mansions-of-hungary-photos/
https://femina.hu/egeszseg/demencia-rak-elorejelzes/
https://hang.hu/kultura/2021/05/16/nemecsek-zenekar-tul-a-negyedik-lemezen/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/forro-tropusi-ejszakak-varnak-egerre-igy-nezne-ki-a-palmafas-varos-3625312/
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/forro-tropusi-ejszakak-varnak-egerre-igy-nezne-ki-a-palmafas-varos-3625312/
https://infostart.hu/tudomany/2021/05/16/fontos-teoria-dolhet-meg-a-neandervolgyi-emberrol


Egy volt tanára felajánlott neki egy űrkutatással foglalkozó állást az egyetemen. Elvállalta. Így lett az 

ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszéke Űrkutató Csoportjának kutatója, majd tudományos 

főmunkatársa. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/feldobott-huszfilleres-9794714/ 

Propeller.hu – 2021. május 17. 

Márki-Zay Péter javaslata a főügyész megválasztásáról  

Az USA-ban van rá példa, Európában egyedülálló lenne, ha közvetlenül döntenének az állampolgárok 

a legfőbb ügyészről - mondta Ambrus István, az ELTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszékének docense. 

https://propeller.hu/itthon/3666839-marki-zay-ne-parlamenti-partok-allapodjanak-meg-legfobb 

Megjelent még: Telex.hu – Fecsego.eu – 168 Óra – Hirklikk.hu 

Szabad Európa – 2021. május 17. 

A választás maradt az egyetlen elszámoltatási lehetőség 

Vezérdemokrácia – így jellemzi Magyarország elmúlt 10 évét Körösényi András, az ELTE tanára, a 

Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/a-valasztas-maradt-az-egyetlen-elszamoltatasi-lehetoseg-3-perc-

hirlevel/31258758.html 

Bumm.sk – 2021. május 17. 

Idén is online került megrendezésre a Kazinczy verseny 

A zsűri elnöke Dr. Bóna Judit egyetemi docens (ELTE Bölcsészettudományi Kar) volt. 

https://www.bumm.sk/regio/2021/05/17/esztergom-iden-is-online-kerult-megrendezesre-a-

kazinczy-verseny 

Forbes – 2021. május 17. 

Keresik a covid elleni gyógyszert is  

Magyarországon a koronavírus elleni gyógyszer kutatására is alakult konzorcium, ebben a Pécsi 

Tudományegyetem és az ELTE érintett karai, a Richter Gedeon gyógyszergyár és az Immunogenes 

nevű cég vesznek részt – és már vannak bíztató eredményeik. 

https://forbes.hu/uzlet/jovore-mar-el-is-keszulhet-a-magyar-koronavirus-elleni-vakcina-2022-ra-

sajat-gyarunk-is-lesz/ 

Mta.hu – 2021. május 17. 

Gyökereztetett baktériumtörzsfa 

A ma élő baktériumok közös ősét, vagyis a bakteriális törzsfa gyökerét tárta fel Szöllősi Gergely, az 

ELTE-n működő Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoport vezetője, illetve brit és ausztrál 

munkatársai egy új megközelítés segítségével. Mint az a Science-ben megjelent cikkükből kiderül, a 

gyökér nem ott van, ahol eddig sejtették. 

https://mta.hu/tudomany_hirei/gyokereztetett-bakteriumtorzsfa-mashol-volt-minden-ma-elo-

bakterium-kozos-ose-mint-eddig-gondoltuk-111402 

Demedia.hu – 2021. május 17. 

Goldberg Emília 

Covidkompatibilis kisfilm forog a Nehru parton: ártatlan kutyasétáltatás fordul át egy törékeny 

kapcsolat szakítópróbájává. Goldberg Emília író-rendező elmesélte, hogy sikerült megcsípnie Stork 

Natasát, miért izgatja a poliamoria, és hogy miben segített neki Jakab Juli és Fliegauf Bence. Azt is 

megtudtuk tőle, miért érdemes az ELTE-n filmkészítést tanulni. 

https://www.demedia.hu/hu/megminden/2021/05/17/goldberg-emilia 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/feldobott-huszfilleres-9794714/
https://propeller.hu/itthon/3666839-marki-zay-ne-parlamenti-partok-allapodjanak-meg-legfobb
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-valasztas-maradt-az-egyetlen-elszamoltatasi-lehetoseg-3-perc-hirlevel/31258758.html
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https://mta.hu/tudomany_hirei/gyokereztetett-bakteriumtorzsfa-mashol-volt-minden-ma-elo-bakterium-kozos-ose-mint-eddig-gondoltuk-111402
https://www.demedia.hu/hu/megminden/2021/05/17/goldberg-emilia


Romkert.ro – 2021. május 17. 

Ferencz Kornélia: A könyv áru, de különleges áru 

„A későbbiekben felvételiztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtár–informatika szakára. 

Ott úgy érzem, hogy újra csak a tanárok legjavát kaptam, akik a tanítás mellett igazi emberi 

kapcsolatokat is nyújtottak nekünk.” 

https://romkat.ro/2021/05/17/ferencz-kornelia-a-konyv-aru-de-kulonleges-aru/ 

Kossuth Rádió – 2021. május 18. 

Az ELTE Etológia Tanszékén számos kutyákkal kapcsolatos kutatás folyik. 

A kutatásokról Kubinyi Enikő tudományos főmunkatárs mesélt. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-18_05-00-00&enddate=2021-05-18_06-

10-00&ch=mr1 

Veol.hu – 2021. május 18. 

Balaton-parti ultrafutás: a két legnagyobb esélyes kiesett a férfiaknál 

Az egyesületi bajnokságot az ELTE Sashegyi Gepárdok csapata nyerte a Balatonfüredi AC előtt – 

közölte az eredményeket Baranyai Máté, aki megemlítette, hogy a sikeres rendezvény nem jöhetett 

volna létre a névadó szponzor és az 50 éves város hathatós támogatása nélkül. 

https://www.veol.hu/sport/helyi-sport/balaton-parti-ultrafutas-a-ket-legnagyobb-eselyes-kiesett-a-

ferfiaknal-4672573/ 

Megjelent még: Likebalaton.hu - Napló 

Unilife.hu – 2021. május 18. 

Az ELTE szervezi az utolsó OTDK szekciót 

Az ELTE Kémiai Intézete már a rendezvény előtt izgalmas vetélkedővel várta a középiskolás diákokat. 

„A kémiás véleményvezér" nevezetű vetélkedőre középiskolás diákok egyénileg vagy csoportosan 

nevezhettek olyan rövid (2-5 perces) videóval, amelyben saját korosztályuk számára meggyőzően 

érvelnek a kémia haszna és szépsége mellett. 

https://unilife.hu/egyetem/20210518-elte-szervezi-az-idei-utolso-otdk-szekciot-kemia-kutatas.html 

Kulturpart.hu – 2021. május 18. 

A természetből merítik erejüket Makovecz Anna festményei 

A kiállítást Keserü Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész, az ELTE Művészettörténeti 

Tanszékének professor emeritusa, a Magyar Művészeti Akadémia tagja nyitja meg. 

https://kulturpart.hu/2021/05/18/megnyilik_makovecz_anna_kiallitasa?token=6b84c2090abda50e6

8ac962d93fa22ab 

Femcafe.hu – 2021. május 18. 

Lackfi János 50. éves 

Francia és magyar szakon szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán. Tanulmányai során számos oylan benyomás érte, ami meghatározó 

szerepet játszott költővé válásában. A rendszerváltozás után szüleivel közösen dolgozott a Magyar 

Napló folyóiratnál. 

https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/lackfi-janos-50-eves-csaladi-foto 

Békés Megyei Hírlap – 2021. május 18. 

Hiszi, a távirányító a mi kezünkben van 

Szabóné dr. Kállai Klára 1956 júniusában született. Előadásokat, továbbképzéseket tart, tanít a Gál 

Ferenc Egyetemen, az ELTE-n és a Semmelweis Egyetemen. Magánrendelést visz, szupervízorként 

tevékenykedik. 

Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 

https://romkat.ro/2021/05/17/ferencz-kornelia-a-konyv-aru-de-kulonleges-aru/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-18_05-00-00&enddate=2021-05-18_06-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-18_05-00-00&enddate=2021-05-18_06-10-00&ch=mr1
https://www.veol.hu/sport/helyi-sport/balaton-parti-ultrafutas-a-ket-legnagyobb-eselyes-kiesett-a-ferfiaknal-4672573/
https://www.veol.hu/sport/helyi-sport/balaton-parti-ultrafutas-a-ket-legnagyobb-eselyes-kiesett-a-ferfiaknal-4672573/
https://unilife.hu/egyetem/20210518-elte-szervezi-az-idei-utolso-otdk-szekciot-kemia-kutatas.html
https://kulturpart.hu/2021/05/18/megnyilik_makovecz_anna_kiallitasa?token=6b84c2090abda50e68ac962d93fa22ab
https://kulturpart.hu/2021/05/18/megnyilik_makovecz_anna_kiallitasa?token=6b84c2090abda50e68ac962d93fa22ab
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/lackfi-janos-50-eves-csaladi-foto


Kultúra.hu – 2021. május 18. 

Új filmfesztivál lesz idén nyáron Budapesten 

A Budapest Film Academy (BFA), az ELTE Filmtudomány Tanszéke, illetve a Los Angeles-i Loyola 

Marymount University közös kezdeményezéseként létrejött Budapest Film Awards rövidfilmfesztivált 

évente kétszer tervezik megszervezni. A rendezvény a független filmművészet ünnepe kíván lenni. 

https://kultura.hu/uj-filmfesztival-lesz-iden-nyaron-budapesten/ 

Life.hu – 2021. május 18. 

Őket idegesíti legjobban a kutyaugatás 

Az ELTE kutatói azt vizsgálták, hogy miért és kik számára bosszantó a kutyaugatás. Megállapították, 

hogy ezt több tényező is befolyásolhatja, mivel többféle ember és többféle ugatás létezik. 

https://www.life.hu/eletmod/20210518-oket-idegesiti-legjobban-a-kutyaugatas.html 

TV2 Tények – 2021. május 18. 

A mától hatályos rendelet szerint lehet majd pótolni a középiskolai ballagásokat 

A szombathelyi diákok a közeli stadionban ballagnak majd. Papp Tibor, igazgató, ELTE Bolyai János 

Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium: Közelben van egy nagy stadion, és ott tudjuk megrendezni a 

ballagást, így nem kell limitálni a meghívottaknak a számát, hiszen ott több ezer ember elférhet. 

https://tenyek.hu/teljes-adasok 

Magyar Nemzet – 2021. május 19. 

Nyomolvasás vulkánutakon 

Az ELTE professzora részt vett a Novohrad–Nógrád Geopark szakmai anyagának elkészítésében, 

hozzájárult a készülő Bükk-vidék Geopark szakmai háttéranyagának összeállításához, a közelmúltban 

készített egy 31 megállós, közel negyven kilométer hosszú vulkanológiai tanösvényt a Bakony–

Balaton Geopark részére, és kidolgozta a hegyestűi új kiállítás tervét. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/nyomolvasas-vulkanutakon-9810185/ 

Blikk – 2021. május 19. 

„Nem szóltak a tervezőknek a törésvonalról” 

Egy osztrák tanulmány szerint földrengésveszélyes helyre épülne Paks 2., mert épp itt húzódik egy 

geológiai törésvonal. Tényleg így van? Timár Gábort, az ELTE Geozikai és Űrtudományi Tanszékének 

vezetőjét kérdeztük. 

Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 

Gyógyhír Magazin – 2021. május 19. 

Másképpen figyelnek a sokat mobilozó gyerekek 

Úgy tűnik, hogy a 2010 után született, alfa generációs gyerekeknél, akik szinte születésüktől fogva 

mindenféle digitális eszközzel vannak körülvéve, ez megváltozott” – derül ki az ElTE Diagnosztika és 

Terápia Kiválósági Program keretén belül működő alfa Generáció labor legújabb kutatásából. Ezek a 

gyerekek valószínűleg másfajta tanítási módszert, illetve tananyagot igényelnek majd. 

Nyomtatott megjelenés, 4. oldal. 

Index – 2021. május 19. 

A legtöbb egyetemen online fejezik be a tanévet 

A hallgatók személyes jelenlétével nem szervezhető számonkérés – ezt már az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem (ELTE) közölte honlapján. Sok más egyetemhez hasonlóan a héten itt is 

megkezdődött a vizsgaidőszak, jelen állás szerint azonban diplomaosztót és doktori avatást sem 

szerveznek, a diplomaszerzés igazolásának kiadása pedig elektronikus úton működik. 

https://index.hu/belfold/2021/05/19/egyetem-digitalis-oktatas-online-vizsga-jarvany/ 

Megjelent még: Eduline 

https://kultura.hu/uj-filmfesztival-lesz-iden-nyaron-budapesten/
https://www.life.hu/eletmod/20210518-oket-idegesiti-legjobban-a-kutyaugatas.html
https://tenyek.hu/teljes-adasok
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/nyomolvasas-vulkanutakon-9810185/
https://index.hu/belfold/2021/05/19/egyetem-digitalis-oktatas-online-vizsga-jarvany/


Digital Hungary – 2021. május 19. 

A Vodafone bemutatta a jövő digitális pedagógusait 

A pályázatok elbírálásában jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező pedagógusok vettek részt. A 

kiértékelésben részt vett Dancs Gábor matematika-földrajz tanár, aki a szakmában töltött több, mint 

20 év gyakorlata során általános- és középiskolában, szakképzésben és tíz éven át az ELTE Tanító- és 

Óvóképző Karán oktatott. 

https://www.digitalhungary.hu/e-volution/A-Vodafone-bemutatta-a-jovo-digitalis-

pedagogusait/12003/ 

Megjelent még: PC Pult 

Noizz.hu – 2021. május 19. 

Megváltozott, ahogyan drogozunk: a koronavírus a drogpiacot is felforgatta 

A járványnak arra van hatása, hogy mindenki kicsit nehezebb vagy sokkal nehezebb helyzetbe került: 

magasabb szorongás, több probléma került elő – mondta lapunknak Demetrovics Zsolt, az ELTE 

professzora, a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője. 

https://noizz.hu/big-stories/megvaltozott-ahogyan-drogozunk-a-koronavirus-a-drogpiacot-is-

felforgatta/r1721gl 

PR Herald – 2021. május 19. 

„PR” VAGY „pr”? 

A polémiát eldöntendő, a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodához fordultunk. Az általuk működtetett e-

nyelv.hu oldalon feltett kérdésünkre a heti nyelvi tanácsadó, Balázs Géza, az ELTE BTK 

tanszékvezetője válaszolt, aki azt javasolta, keressük meg honlapjukon vonatkozó állásfoglalásaikat. 

Nem voltunk hát restek, így négy cikkre bukkantunk. 

https://prherald.hu/pr-vagy-pr/ 

Világgazdaság – 2021. május 19. 

Pár éven belül jöhet a négynapos munkahét 

Sok országban van már napirenden a négynapos munkahét témája, például Spanyolországban és Új-

Zélandon is, Magyarországon pedig az MTA-ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoportja a munkaidő-

csökkentés megvalósíthatóságát és hatásait vizsgálja, hazai és európai szinteken. 

https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/par-even-belul-johet-a-negynapos-munkahet-

3774073/ 

https://www.digitalhungary.hu/e-volution/A-Vodafone-bemutatta-a-jovo-digitalis-pedagogusait/12003/
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/A-Vodafone-bemutatta-a-jovo-digitalis-pedagogusait/12003/
https://noizz.hu/big-stories/megvaltozott-ahogyan-drogozunk-a-koronavirus-a-drogpiacot-is-felforgatta/r1721gl
https://noizz.hu/big-stories/megvaltozott-ahogyan-drogozunk-a-koronavirus-a-drogpiacot-is-felforgatta/r1721gl
https://prherald.hu/pr-vagy-pr/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/par-even-belul-johet-a-negynapos-munkahet-3774073/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/par-even-belul-johet-a-negynapos-munkahet-3774073/

