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Index – 2021. május 19. 

Pár éven belül jöhet a négynapos munkahét 

Magyarországon az MTA–ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoportja vizsgálja a munkaidő-csökkentés 

megvalósíthatóságát és hatásait hazai és európai szinteken. 

https://index.hu/gazdasag/2021/05/19/negynapos-munkahet-mesterseges-intelligencia-kutatas-

mta-elte-lendulet-abbyy-almultiple/ 

Megjelent még: Penzcentrum.hu  

Szabad Európa – 2021. május 19. 

Vezérdemokrácia, karizma, autoriter hatalom 

A Nemzeti Együttműködés Rendszeréről (NER) szóló sorozatunkban Körösényi András, az ELTE 

tanára, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora Kerényi György vendége. 

https://www.szabadeuropa.hu/a/vezerdemokracia-karizma-autoriter-hatalom-korosenyi-andras-

politikatudos-az-orban-rezsimrol-elet-a-ner-ben-5-resz/31251519.html 

168.hu – 2021. május 19. 

DNS-mintát adtak egy magyar falu lakói, hogy megtudják, mióta élnek ott az őseik 

A pályázat sikerrel zárult, de nem az történt, amire számítottak: 2020 nyarán az ELTE-BTK 

Régészettudományi Intézetének vezetésével zajlott az ásatás, amelyen szlovákiai és magyar régészek, 

hallgatók és önkéntesek is részt vette. 

https://168.hu/kultura/dns-mintat-adtak-egy-magyar-falu-lakoi-hogy-megtudjak-miota-elnek-ott-az-

oseik-204796 

Megjelent még: Pesti Hírlap  

MTI- 2021. május 19. 

Palkovics: előrébb kell léptetni Magyarországot az egyetemi rangsorokban 

Palkovics László az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és az International Ranking Expert Group 

háromnapos tanácskozásának megnyitójára küldött angol nyelvű videoüzenetében azt mondta, hogy 

fontos az egyetemek minősége, amelyet megmutat a rangsorolás. 

Megjelent: Hír TV – Demokrata.hu – Magyar Hírlap – ATV – Magyar Nemzet – Népszava – 

Webradio.hu – Forestpress.hu – heol.hu – haon.hu – boon.hu – kemma.hu – teol.hu – vaol.hu – 

duol.hu – delmagyar.hu – sonline.hu – zaol.hu – feol.hu – szon.hu – veol.hu – Híradó.hu 

Napi.hu – 2021. május 19. 

Pedagógusokat díjazott a Vodafone 

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.napi.hu/tech/vodafone-digitalis-oktatas-tanterem-seos-pedagogus-tanar-diak-iskola-

dij.729402.html 

Megjelent még: mmonline.hu – hirek.prim.hu 

Daily News Hungary – 2021. május 19. 

“Hungary must make progress in university rankings” 
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László Palkovics said in a video message for an online international conference organised by 

Budapest’s Eotvos Lorand University (ELTE) and International Ranking Expert Group that the quality 

of universities was very important, as reflected by rankings. 

https://dailynewshungary.com/hungary-must-make-progress-in-university-rankings-can-the-chinese-

university-help/ 

Megjelent még: Budapest Sun – Debrecen Sun – Hungary Today 

Magyar Nemzet - 2021. május 19.  

Piros pünkösd, tematikus nap a Hagyományok Házában 

Pünkösd ünnepéről és a hozzá kapcsolódó szokásokról az Erdélyi Hagyományok Háza 

közreműködésével Mohay Tamás, az ELTE BTK Néprajzi Intézetének igazgatója és Sándor Ildikó, a 

Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének tárvezetője tart előadást. 

https://magyarnemzet.hu/kultura/piros-punkosd-tematikus-nap-a-hagyomanyok-hazaban-9821465/ 

Megjelent még: MTI – Webradio.hu – Vasarnap.hu 

Mta.hu – 2021. május 19. 

A Nemzeti Pedagógus Kar területi küldöttgyűlése tagjává választották az Akadémiai Óvoda és 

Bölcsőde vezetőjét 

Az ELTE gyakorlóóvodájaként működő intézmény vezetőjeként tapasztalja az óvodákat érintő 

problémákat, melyek közül az országosan jelentkező pedagógushiányt tartja a legégetőbbnek. 

https://mta.hu/mta_hirei/a-nemzeti-pedagogus-kar-teruleti-kuldottgyulese-tagjava-valasztottak-az-

akademiai-ovoda-es-bolcsode-vezetojet-111446 

Magyar Hírlap - 2021. május 19. 

Hol a bal, hol a jobb? - Vélemény 

Brenner civilben germanista, habilitált docens volt az ELTE-n, ahol szigorú tanár hírében állt. Nem 

okoz gondot neki sem kapcsolatot teremteni, sem újságírókkal, politikusokkal németül beszélni. 

Programot is tud írni, például a Jobbik új programját. 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20210519-hol-a-bal-hol-a-jobb 

Népszava – 2021. május 19. 

Politikai ostrom alá került Dunaújváros 

Az egész eljárást, vagyis a különleges gazdasági övezetek kijelölését a veszélyhelyzetre hivatkozva, és 

az Alkotmánybíróság határozatát is, egyenesen ijesztőnek tartja az ELTE Jog- és Társadalomelméleti 

tanszékének vezetője, Fleck Zoltán. 

https://nepszava.hu/3120140_politikai-ostrom-ala-kerult-dunaujvaros 

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. 

Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 

Novekedes.hu – 2021. május 20. 

Ösztöndíjat, fizetést és vizsgakedvezményt is kaptak a járvány idején segítő egyetemisták 

Ekkor már az orvos- és egészségtudományi képzőhelyeken kívül a Corvinus Egyetem, a Műegyetem, 

az ELTE, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói közül is sokan kivették a részüket a 

munkából, főként adminisztratív munkakörökben, vagy éppen a házhoz menő koronavírus-tesztelő 

csapatok sofőrjeiként. 

https://dailynewshungary.com/hungary-must-make-progress-in-university-rankings-can-the-chinese-university-help/
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https://novekedes.hu/medicina/osztondijat-fizetest-es-vizsgakedvezmenyt-is-kaptak-a-jarvany-

idejen-segito-egyetemistak 

Nool.hu – 2021. május 20. 

A felsőoktatást érdekeltté kell tenni az eredmények felmutatásában 

Mi sem mutatja jobban a humán tudományok jelentőségét, mint hogy 2020-ban a 18 nemzeti 

laboratórium között helyet kaphatott az Eötvös Loránd Tudományegyetem konzorciumvezetőként, a 

Miskolci Egyetem, a Magyar Nemzeti Levéltár és az Eötvös Loránd Kutatóhálózat 

Bölcsészettudományi Kutató Központ részvételével működő Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium. 

https://www.nool.hu/orszag-vilag/a-felsooktatast-erdekeltte-kell-tenni-az-eredmenyek-

felmutatasaban-3990202/ 

Megjelent még: Híradó.hu – Bama.hu – szoljon.hu – beol.hu – baon.hu – Kossuth Rádió Krónika  

Klubrádió – 2021. május 20. 

"Egy egyetem minőségét nem a rangsor jelzi" 

Évek óta romlik a magyar egyetemek pozíciója a nemzetközi felsőoktatási rangsorban. Fábri György, 

az ELTE PPK Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoportjának vezetője szerint a rangsornak semmi 

köze az egyetemeken folyó képzések minőségéhez, azt csak pénzzel lehet javítani. 

https://www.klubradio.hu/hirek/egy-egyetem-minoseget-nem-a-rangsor-jelzi-118099 

Megjelent még: Népszava 

Jelen - 2021. május 20. 

A hejesárás hejtelensége avagy a szárnyaló galamb 

Ennél is kínosabb volt, amikor az ingás Eötvös keresztnevét úgy írtam, ahogy mondták, és ahogy 

ugyanezt a keresztnevet sokan viselik: Lórántnak. „Az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorló 

iskolájába jár, az Eötvös Loránd Tudományegyetemre jelentkezik, és nem tudja leírni Eötvös Loránd 

nevét!” Oh, irgalom atyja, ne hagyj el! 

Nyomtatott megjelenés, 30-31-32-33. oldal 

Jelen - 2021. május 20. 

Tatár György: a zsidó nép fennmaradása jobban érdekel a politikai filozófiai elveknél 

A filozófus az ELTE nyugalmazott címzetes egyetemi tanára, tanulmányaiban és esszéiben 

mélyrehatóan foglalkozik a zsidóság helyzetével. 

Nyomtatott megjelenés, 38-39-40-41. oldal 

Magyar Narancs - 2021. május 20. 

A villanypásztor - A munkahelyi e-mailek pusztító hatása 

Simon Adél Csenge pszichológus, az ELTE PPK szervezet- és vezetéspszichológia kutatócsoportjának 

doktorandusz munkatársa a magyar munkaerőpiac digitális változásait és a home office hatásait 

kutatja. 

Nyomtatott megjelenés, 25-26. oldal 

WMN – 2021. május 20. 

„Balázs az, akit látnak benne” – Élet egy autista spektrumzavarral élő gyermekkel 

Koppány időközben diplomázott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 

gyógypedagógusként, autizmus szakirányon. Otthon így szakszerű gondoskodást nyújtanak a fiuknak. 

https://wmn.hu/wmn-life/55152-balazs-az-akit-latnak-benne--elet-egy-autizmus-spektrumzavarral-

elo-gyermekkel 

MTI – 2021. május 20. 

Szent Ignác-évvel emlékeznek alapítójuk megtérésére a jezsuiták 
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A rend Magyarországon az 1550-es évektől tevékenykedik. Jezsuita volt a magyarországi 

ellenreformáció vezéralakja, Pázmány Péter esztergomi érsek is, aki 1635-ben Nagyszombaton 

megalapította a jezsuiták vezette egyetemet, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjét. 

Megjelent még: vasarnap.hu - heol.hu – haon.hu – boon.hu – kemma.hu – teol.hu – vaol.hu – 

duol.hu – delmagyar.hu – sonline.hu – zaol.hu – feol.hu – szon.hu – veol.hu – szoljon.hu – bama.hu 

Mandiner.hu – 2021. május 20. 

Mi kell a világszínvonalhoz? – újabb részletek a felsőoktatási modellváltásról 

Ugyanezen a vitán a felsőoktatás aktív szereplői is megnyilvánultak: Szolcsányi Péter, az ELTE ÁJK 

hallgatói önkormányzatának alelnöke azt mondta, amíg az állam tartja fenn az egyetemeket, addig 

gazdaságilag nem tudnak teljesen függetlenek lenni. 

https://mandiner.hu/cikk/20210519_modellvaltas_a_felsooktatasban_mi_kell_a_vilagszinvonalhoz 

168 Óra – 2021. május 20. 

Emberek, gépek, kultúrák 

A digitális fordulat alapjaiban rázta fel a kultúra és a nyilvánosság működését. A fogyasztók, az 

alkotók és az algoritmusok szerepét vizsgálta a BME és az ELTE kulturális iparágak, kánonok és 

filterbuborékok című konferenciája, amelynek leirata most kötetként is megjelent. Hermann veronika 

társszerkesztővel beszélgettünk. 

Nyomtatott megjelenés, 48. oldal  

 

168 Óra – 2021. május 20. 

Térkép e táj 

A föld alatti Budapest annak idején doktori kutatásnak indult az ELTE térképész szakán, aztán 

kiderült, hogy erre valahogy mindenki beindul, ez szinte mindenkit érdekel, így Zsoldi Katalin 

továbbfejlesztette a projektet. 

Nyomtatott megjelenés, 42-43. oldal 

Petőfi Népe – 2021. május 20. 

Óvatosan 

A kétévesek fele használ digitális eszközöket, ami négyszerese a 2013-ban mért adatoknak – ez a 

döbbenetes állítás olvasható az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Alfa Generációs Laborjának 

korábban publikált kutatásában. 

Nyomtatott megjelenés, 3. oldal 

Eduline – 2021. május 21. 

Még mindig nem mindegy, hol szerez diplomát az ember 

A legmagasabb fizetéssel az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem 

és a Debreceni Egyetem volt bölcsészhallgatói számolhatnak, havonta közel bruttó 300 ezer forinttal, 

a miskolci és a szegedi egyetem végzősei ennél kevesebb átlagbérről, havi bruttó 220-240 ezer 

forintról számoltak be. 

https://eduline.hu/palyakezdes/20210521_dpr_gyorsjelentes 

Megjelent még: HVG – Népszava – Szakszervezetek.hu - InfoRádió 

Femina.hu – 2021. május 21. 

"Minden gyereket ki lehetne élezni, mint egy damaszkuszi kardot" 

„Nagyon izgalmas dolognak tartottam, ráadásul az angolt is egyedi módon gyakorolhattam vele. 

Néhány év elteltével az ELTE-n már az egyetemi vitaklubot megalapító csapat tagja voltam.” Interjú a 

magyarországi vitamozgalom trénereivel. 

https://femina.hu/terasz/magyarorszagi-disputa/ 

https://vasarnap.hu/2021/05/21/szent-ignac-evvel-emlekeznek-alapitojuk-megteresere-a-jezsuitak/
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Hírklikk.hu – 2021. május 21. 

Miért nem tudott az oktatás az elmúlt tíz évben forradalom útján megújulni? 

A miértre eddig Polyák Gábor, az ELTE BTK, Média és Kommunikációs Tanszék oktatója, Trencsényi 

László, a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke és Gyetvai Viktor, a Független Diákparlament egyik 

alapítója adott választ, majd Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom társalapítója mondta el 

gondolatait. 

https://hirklikk.hu/kozelet/miert-nem-tudott-az-oktatas-az-elmult-tiz-evben-forradalom-utjan-

megujulni/381655/ 

Mta.hu – 2021. május 21. 

Álmodnak-e a digitális bölcsészek ráolvasás-adatbázisokról? 

Az MTA Podcast új adásában Gilicze Bálint Ilyefalvi Emesével, az ELTE BTK Folklore Tanszékének 

oktatójával, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetében működő Kelet–

Nyugat Vallásetnológiai Kutatócsoport tudományos munkatársával beszélget, aki egyúttal A magyar 

ráolvasások digitális adatbázisának szerkesztője. 

https://mta.hu/podcast/almodnak-e-a-digitalis-bolcseszek-raolvasas-adatbazisokrol-beszelgetes-

ilyefalvi-emesevel-111428 

Csaladinet.hu – 2021. május 21. 

Amikor várandós voltam, a kutyám minden éjjel kikísért a fürdőszobáig és megvárt 

Kubinyi Enikő az ELTE Etológia Tanszék tudományos főmunkatársa azt mondja, a kutyák 

ezerféleképpen reagálhatnak a terhességre. ”A legtöbbjük sehogy, mert egyszerűen tudomásul veszi, 

hogy mi a helyzet”. 

https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/allatbarat/30375/quot_amikor_varandos_voltam_a_kuty

am_minden_ejjel_kikisert_a_furdoszobaig_es_megvart_quot_-

_szulest_termeszeti_katasztrofakat_de_meg_a_rakot_is_kiszagoljak 

Csupasport.hu - 2021. május 21. 

A jó futás titka: kóla, ropi, gumicukor 

„Nem fogalmazunk meg nagy elvárásokat, és bár most sem csinálnám másként, lehet, okosabb lett 

volna nem indulni – a táv vége nem volt kellemes… – kezdte mosolyogva az ELTE Sashegyi Gepárdok 

színeiben versenyző Mórocza Andrea, akinek párja, Strifler Attila ugyancsak dobogós lett, a harmadik 

helyen zárt. 

http://www.csupasport.hu/futas/a-jo-futas-titka-kola-ropi-gumicukor-54429/ 

Megjelent még: napló – Veol.hu – likebalaton.hu 

Jogi Fórum – 2021. május 21. 

Vókó György – A börtönügy professzora 

1991-től büntetőeljárási jogot és büntetés-végrehajtási jogot oktatott az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karán, valamint alma materében, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán. 

https://www.jogiforum.hu/arckepcsarnok/57 

Ripost.hu – 2021. május 21. 

Komoly segítséget kaptak az autizmussal élő emberek és környezetük 

Dr. Győri Miklóssal, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar vezetőjével megírtuk a pályázatot” – 

meséli Kővári Edit, akinek azért is volt szívügye a DATA, mert 18 éves gyermeke autista. 

https://ripost.hu/politik/insider/a-data-applikacio-autizmussal-eloknek-2880877/ 

Megjelent még: vehir.hu – Borsonline – Hajdú-Bihari Napló 

https://hirklikk.hu/kozelet/miert-nem-tudott-az-oktatas-az-elmult-tiz-evben-forradalom-utjan-megujulni/381655/
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https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/allatbarat/30375/quot_amikor_varandos_voltam_a_kutyam_minden_ejjel_kikisert_a_furdoszobaig_es_megvart_quot_-_szulest_termeszeti_katasztrofakat_de_meg_a_rakot_is_kiszagoljak
https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/allatbarat/30375/quot_amikor_varandos_voltam_a_kutyam_minden_ejjel_kikisert_a_furdoszobaig_es_megvart_quot_-_szulest_termeszeti_katasztrofakat_de_meg_a_rakot_is_kiszagoljak
https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/allatbarat/30375/quot_amikor_varandos_voltam_a_kutyam_minden_ejjel_kikisert_a_furdoszobaig_es_megvart_quot_-_szulest_termeszeti_katasztrofakat_de_meg_a_rakot_is_kiszagoljak
http://www.csupasport.hu/futas/a-jo-futas-titka-kola-ropi-gumicukor-54429/
https://www.jogiforum.hu/arckepcsarnok/57
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24.hu – 2021. május 21. 

Áttörés jöhet az alváskutatásban 

Az ELTE PPK és a Semmelweis Egyetem kutatói innovatív módszerrel, a mélyagyi területekből 

monitorozással nyert információk segítségével vizsgálták a REM-alvás szakaszait. Simor Péter (ELTE 

PPK) egyetemi adjunktus és kollégái a The Journal of Neuroscience folyóiratban publikálták kutatásuk 

eredményeit. 

https://24.hu/tudomany/2021/05/21/magyar-kutatok-alvas-rem-ciklus/ 

Megjelent még: InfoRádió – Szimpatika.hu - Kossuth Rádió „Jó reggelt, Magyarország!”   

Jelenkor – 2021. május 21. 

Közelítések a kortárs magyar költészethez 

Az ELTE kutatócsoportjának kétnapos konferenciáján izgalmas témákról hallhatnak előadásokat az 

érdeklődök. 

http://www.jelenkor.net/hirek/2078/kozelitesek-a-kortars-magyar-kolteszethez 

Balkonada.hu – 2021. május 22. 

Nyerj belépőjegyet a tavaszi kaktusz kiállítás 2021-re! 

A Ferocactus nemzetség, ez a címe a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete szervezésében, az 

ELTE Füvészkertben május 28-30 között megrendezésre kerülő Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és 

Vásárnak. 

https://balkonada.hu/nyerj-belepojegyet-a-tavaszi-kaktusz-kiallitas-2021-re/ 

Megjelent még: 24.hu/NatGeo - Hobbikert.hu 

Blikk.hu - 2021. május 22. 

Elképesztő dologra jöttek rá a kutatók: a legszívesebben a rövid orrú kutyák szemeznek az 

emberrel 

Nos, az ELTE etológusai bebizonyították, hogy nem csak a képzelet szülte az előbbi gondolatot. A 

kutyák szemkontaktussal is képesek kommunikálni, különösen a rövid orrú ebek azok, amelyek 

könnyen alakítanak ki szoros kapcsolatot gazdájukkal ezáltal. 

https://www.blikk.hu/hoppa/allati/rovid-orru-kutyak-szemkontaktus-kutatas/q89mdg3 

Ma.hu – 2021. május 22. 

Vérvörössé vált a Nap Izland felett 

"Felidézve történelemkönyveket, írásos dokumentumokat, amelyek vérvörös Napról tettek említést 

egy-egy nagy vulkánkitörés után. Láttunk ilyet a 2014-15-ös Holuhraun kitörés után is" - írta Dr. 

Harangi Szabolcs, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetének igazgatója. 

http://www.ma.hu/idojaras/363013/Vervorosse_valt_a_Nap_Izland_felett__kepek 

Origo – 2021. május 22. 

Még rengeteg dinoszaurusz rejtőzhet a Bakony mélyén 

Ősi Attila professzor, az MTA doktora, és hazánk egyik legfiatalabb egyetemi tanára, az ELTE TTK 

Őslénytani Tanszékének, valamint az Első Magyar Dinoszaurusz Expedíciónak a vezetője, továbbá az 

iharkúti dinoszaurusz lelőhely egyik felfedezője, exkluzív interjút adott az Origónak, a hazai 

őslénytankutatás egyik legizgalmasabb, folyamatban lévő vállalkozásáról. 

https://www.origo.hu/tudomany/20210518-tobb-evtizedet-is-igenybe-vehet-a-vilaghiru-iharkuti-

dinoszauruszlelohely-teljes-feltarasa.html 

24.hu – 2021. május 23. 

Magyarország segítséget kért, de senki nem mozdult 

Senki nem mozdult, a Magyar Királyságnak egyedül kellett megvívnia a döntő csatát a Sajó mentén, 

sőt Harcias Frigyes osztrák herceg még vissza is élt a magyarok szorongatott helyzetével. A 

https://24.hu/tudomany/2021/05/21/magyar-kutatok-alvas-rem-ciklus/
http://www.jelenkor.net/hirek/2078/kozelitesek-a-kortars-magyar-kolteszethez
https://balkonada.hu/nyerj-belepojegyet-a-tavaszi-kaktusz-kiallitas-2021-re/
https://www.blikk.hu/hoppa/allati/rovid-orru-kutyak-szemkontaktus-kutatas/q89mdg3
http://www.ma.hu/idojaras/363013/Vervorosse_valt_a_Nap_Izland_felett__kepek
https://www.origo.hu/tudomany/20210518-tobb-evtizedet-is-igenybe-vehet-a-vilaghiru-iharkuti-dinoszauruszlelohely-teljes-feltarasa.html
https://www.origo.hu/tudomany/20210518-tobb-evtizedet-is-igenybe-vehet-a-vilaghiru-iharkuti-dinoszauruszlelohely-teljes-feltarasa.html


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/2021/05/23/tatarjaras-magyarorszag-segitseg-kozepkor/ 

Civihetes.net – 2021.május 23. 

Hogyan lett összmagyar búcsúünnep helyszíne Csíksomlyó? 

Legalábbis erre lehet következtetni Mohay Tamás, ELTE néprajztanszékének vezetőjével készült 

interjúból , amelyet az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítványának Facebook-oldalán közvetítettek, és 

Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza munkatársa készített vele. 

https://www.civilhetes.net/hogyan-lett-osszmagyar-bucsuunnep-helyszine-csiksomlyo 

Megjelent még: bama.hu – szoljon.hu – nool.hu – baon.hu – kisalfold.hu – boon.hu – sonline.hu – 

veol.hu – beol.hu – duol.hu – feol.hu – zaol.hu - kemma.hu – delmagyar.hu – budaorsiinfo.hu – 

heol.hu – teol.hu – haon.hu – szon.hu – nullahategy.hu – magyarnemzet.hu 

Demokrata.hu – 2021. május 23. 

Ez a világűr százada lesz 

A képzés megvalósításában egyébként a debreceni mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem is közreműködött. 

https://demokrata.hu/magyarorszag/ez-a-vilagur-szazada-lesz-383876/ 

InfoRádió – 2021. május 23. 

Kitört egy kongói vulkán, ellentmondásosak a hírek arról, mekkora a veszély 

Harangi Szabolcs, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet vezetője azt írja, a kongói vulkán 

keleti oldala hasadt fel és gyorsan folyó láva ömlik ki Goma városa közelében. 

https://infostart.hu/kulfold/2021/05/23/kitort-egy-kongoi-vulkan-ellentmondasosak-a-hirek-arrol-

mekkora-a-veszely 

Qubit.hu - 2021. május 23. 

Úgy bebetonozzák a Fudan Hungary Egyetemet, hogy kormányváltás esetén se lehessen 

megszabadulni tőle 

Király Miklós, az ELTE ÁJK egyetemi tanára, nemzetközi jogi szakértő a Stádium 28 fórumán 

elmondta: azzal, hogy április végén kormányhatározat született a Fudan Egyetemmel való stratégiai 

együttműködésről, majd Palkovics néhány nappal később alá is írta a megállapodást a Fudan 

képviselőivel, „megjelent egy formális elköteleződés is nemzetközi szinten az egyetem létrehozása 

iránt.” 

https://qubit.hu/2021/05/23/ugy-bebetonozzak-a-fudan-hungary-egyetemet-hogy-kormanyvaltas-

eseten-se-lehessen-megszabadulni-tole 

Rakéta.hu – 2021. május 23. 

Robotikával segítik a gyerekek szövegértését 

A tananyag kidolgozásban és a módszertani anyagok elkészítésében az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar kutatói is részt vesznek, külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű 

diákok támogatására és az inkluzív oktatási környezet biztosítására. 

https://raketa.hu/robotikaval-segitik-a-gyerekek-szovegerteset 

Zetapress.hu – 2021. május 23. 

ELTE-siker a 35. OTDK-n 

Az OTDK-n az 1. helyek ötödét az ELTE szerezte meg. Az ELTE-sek 112 első, 97 második és 51 

harmadik helyezést, valamint 98 különdíjat is kaptak a 35. Országos Tudományos Diákköri 

https://24.hu/tudomany/2021/05/23/tatarjaras-magyarorszag-segitseg-kozepkor/
https://www.civilhetes.net/hogyan-lett-osszmagyar-bucsuunnep-helyszine-csiksomlyo
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https://infostart.hu/kulfold/2021/05/23/kitort-egy-kongoi-vulkan-ellentmondasosak-a-hirek-arrol-mekkora-a-veszely
https://qubit.hu/2021/05/23/ugy-bebetonozzak-a-fudan-hungary-egyetemet-hogy-kormanyvaltas-eseten-se-lehessen-megszabadulni-tole
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https://raketa.hu/robotikaval-segitik-a-gyerekek-szovegerteset


Konferencián – tudatta az ELTE Kommunikáció. 

http://www.zetapress.hu/belfold/120880 

Balaton Zeitung – 2021. május 24. 

Ungarn muss Fortschritte in Hochschulrankings machen 

László Palkovics sagte in einer Videobotschaft für eine internationale Online-Konferenz, die von der 

Budapester Eötvös Loránd Universität (ELTE) und der International Ranking Expert Group organisiert 

wurde, dass die Qualität der Universitäten sehr wichtig sei, was sich in Rankings widerspiegelt. 

https://www.balaton-zeitung.info/30717/ungarn-muss-fortschritte-in-hochschulrankings-machen/ 

Magyar Nemzet – 2021. május 24. 

Kis darab vakolat 

Helyreállítják I. András és fia tihanyi temetkezési helyét, a munkában az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi 

Mátyás Király Múzeuma és a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum vesz részt. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/kis-darab-vakolat-2-9839411/ 

Szimpatika.hu - 2021. május 24. 

A tanulást is elősegítheti a stressz? 

Az akut stressz pozitív hatását mutatták ki az ELTE PPK kutatói. Az Emlékezet, Nyelv és Idegtudomány 

Kutatócsoport munkatársai laborkísérletben bizonyították, hogy a stressznek köszönhetően 

hatékonyabban reagálunk fenyegető helyzetekben. 

https://szimpatika.hu/cikkek/10733/tanulasban-segithet-a-stressz- 

Szimpatika.hu - 2021. május 24. 

Kulturális különbségek az óvodások viselkedésben 

Milyen hatása van a játék szerepéről és az óvodai nevelés céljairól alkotott szülői nézeteknek, 

valamint az óvodások otthoni tevékenységeinek a kognitív készségek fejlődésére? – erre keresték a 

választ az ELTE PPK kutatói egy etióp és egy magyar minta összehasonlításával. 

https://szimpatika.hu/cikkek/10734/interkulturalis-kulonbsegek-az-ovodasok-jatekaban 

Marketingpirula.hu – 2021. május 24. 

A szorongástól a függőségig - A járvány mentálhigiénés következményei 

Milyen mentálhigiénés kihívást jelent az elhúzódó járványhelyzet? Melyek a leggyakoribb problémák, 

és milyen megoldási javaslataik vannak a szakembereknek? Ezekre a kérdésekre válaszol Demetrovics 

Zsolt egyetemi tanár, az MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet 

klinikai pszichológia és addiktológia tanszékének vezetője, valamint Király Orsolya, a tanszék 

adjunktusa. 

Nyomtatott megjelenés, 10-11. oldal 

Marketingpirula.hu – 2021. május 24. 

A tudomány most megmutatja, mit tud - Nagy lehetőségek vannak az RNS-technológiákban 

Dr. Lukács Noémi ny. egyetemi tanár, professor emerita, az MTA doktora. 1972-ben végzett az ELTE-n 

biológusként, majd a tübingeni egyetemen szerzett PhD fokozatot. Az NSZK-ban több egyetemen és 

kutatóintézetben tanított és kutatott, a düsseldorfi egyetemen habilitált. 

Nyomtatott megjelenés, 6-7. oldal 

Baon.hu - 2021. május 24. 

Megjelent a kecskeméti fiatal szerző első kötete 

A kecskeméti Kellerwessel Klaus másodéves pszichológia szakos hallgató az ELTE PPK-n, ám egy ideje 

már a szépirodalmi berkeken belül is ismertté vált a neve. 

http://www.zetapress.hu/belfold/120880
https://www.balaton-zeitung.info/30717/ungarn-muss-fortschritte-in-hochschulrankings-machen/
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/kis-darab-vakolat-2-9839411/
https://szimpatika.hu/cikkek/10733/tanulasban-segithet-a-stressz-
https://szimpatika.hu/cikkek/10734/interkulturalis-kulonbsegek-az-ovodasok-jatekaban


https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/megjelent-a-kecskemeti-fiatal-szerzo-elso-kotete-

3905524/ 

Telex – 2021. május 24. 

Rémület és káosz a Föld egyik legveszélyesebb vulkánja közelében 

Mondhatni előjel nélkül indult meg a lávafolyam a túlnépesedett területen – írja Harangi Szabolcs, az 

ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet egyetemi tanára. 

https://telex.hu/tudomany/2021/05/24/nyiragongo-vulkan-kongoi-demokratikus-koztarsasag-

kitores-hatterelemzes 

Hírös.hu – 2021. május 24. 

A múlt fényében építeni a jövőt 

Eredetileg könyvtáros vagyok, könyvtár-informatika szakot végeztem az egri Eszterházy Károly 

Főiskolán, utána az Eötvös Loránd Tudományegyetem okleveles könyvtáros szakán diplomáztam, 

mégpedig menedzsment szakirányban – ennek most kiemelt jelentősége lesz. Bemutatkozik a 

könyvtár új vezetője, Bujdosóné dr. Dani Erzsébet. 

https://hiros.hu/kultura/a-mult-fenyeben-epiteni-a-jovot 

Klubrádió – 2021. május 24. 

Napunkban lehet a megoldás az energiaproblémánkra 

Erdélyi Róbert, az ELTE kutatóprofesszora, a Sheffieldi Egyetem Napfizika és Űrplazma Kutatóközpont 

(Solar Physics and Space Plasma Research Centre) vezetője az Utópia műsorában beszélt Marco 

Stangalinival, az Olasz Űrügynökség (ASI) munkatársával közösen végzett kutatásának eredményeiről, 

melynek során igazolták az Alfvén-hullámok létezését. 

https://www.klubradio.hu/hirek/napunkban-lehet-a-megoldas-az-energiaproblemankra-118164 

Nyugat.hu – 2021. május 24. 

Elhunyt Gál László, a szombathelyi egyetem oktatója, a korábbi főiskola főigazgatója 

Elhunyt Gál László, az ELTE Savaria Egyetemi Központ professor emeritusa, címzetes főigazgató, a 

Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület tiszteletbeli elnöke. 80 éves volt. 

https://www.nyugat.hu/cikk/elhunyt_gal_laszlo_elte_sek_legenda 

Megjelent még: Vas Népe 

Kronikaonline.ro – 2021. május 25. 

Ínyencség Erdélyből, de nem erdélyieknek 

Azokat nevezzük szarvasgombáknak, amelyek ehetők, vagy van valamilyen kulináris értékük” – húzta 

alá Fekete Oszkár, aki Viski Mihály révén eljutott Budapestre, az Eötvös Loránd Tudományegyetemre 

ahhoz a Bratek Zoltánhoz tanulni, aki a kilencvenes években a magyarországi szarvasgombászat 

„újraindításának” egyik fő kezdeményezője volt. 

https://kronikaonline.ro/gazdasag/inyencseg-erdelybol-de-nem-erdelyieknek 

Novekedes.hu - 2021. május 25. 

Kína-szakértő: A Fudan fejlett technológiát, és világszínvonalú oktatást hozhat hazánkba 

Létezik valamiféle együttműködés magyar egyetemek és a Fudan között? Tanulnak ott magyar 

hallgatók? Néhány éve a Corvinus Egyetemnek van közös képzése a Fudannal, és az ELTE-n és a SOTE-

n is alakul valami, ezek valószínűleg a majdani budapesti Fudan-projektet hivatottak előkészíteni. 

https://novekedes.hu/interju/kina-szakerto-a-fudan-fejlett-technologiat-es-vilagszinvonalu-oktatast-

hozhat-hazankba 

Megjelent még: Origo 
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Gondola.hu – 2021. május 25. 

Vaskori Duna Út – Sikertörténet magyar közreműködéssel 

Az örökségturisztikai nevezés elkészítésében két magyar intézmény, a Magyar Nemzeti Múzeum és az 

Archaeolingua Alapítvány is részt vett, tudományos alapjához pedig hozzájárultak az ELTE 

Régészettudományi Intézetének korábbi kutatásai. 

https://gondola.hu/hirek/273398-

Vaskori_Duna_Ut___8211;_Sikertortenet_magyar_kozremukodessel.html 

Portfolio.hu – 2021. május 25. 

Hogyan segítenek a fizikusok a befektetőknek? 

Hogyan lehet bekerülni az ELTE fizika szakára felvételi nélkül? Miért lesz egy fizikusból quant? Sőt, 

mit is jelent tulajdonképpen az, hogy quant? Hol kapcsolódik a fizika és a befektetési terület? 

https://www.portfolio.hu/podcast/20210525/hogyan-segitenek-a-fizikusok-a-befektetoknek-484348 

Webradio.hu – 2021. május 25. 

Júliusban rendezik a Fesztivál Akadémia Budapest kamarazenei programsorozatot 

A programoknak központi helyszínként a Zeneakadémia, valamint a Budapest Music Center, a 

Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, az ELTE Központi Könyvtára, a Benczúr Ház és a Károlyi Palota 

udvara ad otthont. 

https://webradio.hu/hirek/kultura/juliusban-rendezik-a-fesztival-akademia-budapest-kamarazenei-

programsorozatot 

Megjelent még: MTI – Hír.ma – Bevezetem.eu – Papageno.hu – Magyar Nemzet 

Kepmas.hu – 2021. május 25. 

Művészetterápiával a babavárásért – Interjú a Birth Your Colours alkotóival 

A Szívtől-színig projektnek három szellemi anyja van. Hogyan született meg a kiadvány ötlete? Sári: 

Mártival régóta barátnők vagyunk. Miután megszületett a három-három gyerekünk, együtt találtuk 

ki, hogy elvégezzük az ELTE-n a perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzést. 

https://kepmas.hu/hu/muveszetterapiaval-babavarasert-interju-birth-your-colours-alkotoival 

U-szeged.hu – 2021. május 25. 

Mi köze a belépőkártyának a territorialitáshoz? 

A globalizációhoz is szorosan kapcsolódó témáról érdekesen és tanulságosan fejtette ki véleményét, 

tapasztalatait az SZTE oktatója. Az MTA-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoportjának 

podcastje már mindenki számára elérhető. 

https://u-szeged.hu/sztehirek/2021-majus/mi-koze-belepokartyanak 

Jogi Fórum – 2021. május 25. 

Elhunyt Erőss Pál, a Jogi Esetek című műsor legendás szakértője 

Nyolcvanhét éves korában elhunyt Erőss Pál volt legfelsőbb bírósági bíró, az egykori Jogi Esetek című 

műsor szakértője. Erőss Pál nyolc évig volt a Debreceni Református Kollégium diákja. 1956-ban 

fejezte be jogi tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen „summa cum laude” 

minősítéssel. 

https://www.jogiforum.hu/hirek/42946 

HVG – 2021. május 25. 

Átvette a matematika legrangosabb nemzetközi díját Lovász László 

Az elismerést még márciusban ítélte oda a Norvég Tudományos Akadémia Lovász Lászlónak, a 

budapesti Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszora, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának és az izraeli Avi Wigdersonnak, a princetoni 

Fejlett Tanulmányok Intézete munkatársának. 

https://gondola.hu/hirek/273398-Vaskori_Duna_Ut___8211;_Sikertortenet_magyar_kozremukodessel.html
https://gondola.hu/hirek/273398-Vaskori_Duna_Ut___8211;_Sikertortenet_magyar_kozremukodessel.html
https://www.portfolio.hu/podcast/20210525/hogyan-segitenek-a-fizikusok-a-befektetoknek-484348
https://webradio.hu/hirek/kultura/juliusban-rendezik-a-fesztival-akademia-budapest-kamarazenei-programsorozatot
https://webradio.hu/hirek/kultura/juliusban-rendezik-a-fesztival-akademia-budapest-kamarazenei-programsorozatot
https://kepmas.hu/hu/muveszetterapiaval-babavarasert-interju-birth-your-colours-alkotoival
https://u-szeged.hu/sztehirek/2021-majus/mi-koze-belepokartyanak
https://www.jogiforum.hu/hirek/42946


https://hvg.hu/tudomany/20210525_lovasz_laszlo_abel_dij_atadas_oslo 

Megjelent még: MTI – Gondola.hu – Webradio.hu – Szeged.hu 

Magyar Hírlap – 2021. május 26. 

Grúzia függetlenségének napja 

Az ELTE BTK-n 2019-ben nyílt meg az Istvánovits Márton Grúz Könyvtár. Zsigmond Benedek 

Kaukázus-kutató vezetésével az egyetemen grúz nyelvi és kulturális kurzus is elérhető. A Tbiliszi 

Állami Egyetemen pedig Éles Árpád tanít magyar nyelvet és kultúrát. 

https://www.magyarhirlap.hu/velemeny/20210526-gruzia-fuggetlensegenek-napja 

Pénzcentrum.hu – 2021. május 26. 

Megszólalt az ELTE Pszichológia vezetője: így csábítanak el bárkit a sarlatán lélekgyógyászok 

"Az, hogy valaki pszichológushoz fordul, nem feltétlenül jelenti azt, hogy beteg, vagy valamilyen 

klinikai szintű pszichés zavara van. Előállhatnak olyan krízishelyzetek az egyének életében, amikor 

szükség lehet egy szakember tanácsára, segítségére" - mondta el a Pénzcentrumnak adott 

interjújában Kökönyei Gyöngyi, az ELTE Pszichológiai Intézetének megbízott igazgatója. 

https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20210526/megszolalt-az-elte-pszichologia-vezetoje-igy-

csabitanak-el-barkit-a-sarlatan-lelekgyogyaszok-1114887 

Megjelent még: hellovidek.hu 

Rakéta.hu – 2021. május 26. 

Globális kórokozó-elemző rendszerrel gyorsítják a COVID-19 variánsainak azonosítási folyamatát 

“Párhuzamos valóságok'' szimulálásával megérthető a járványterjedés belső dinamikája Kovács 

Tamás, az ELTE TTK kutatója a klímaváltozás módszertanát hívta segítségül, hogy pontosabban meg 

tudja jósolni a járványok időbeli lefolyását.  

https://raketa.hu/globalis-korokozo-elemzo-rendszerrel-gyorsitjak-a-covid-19-variansainak-

azonositasi-folyamatat 

24.hu – 2021. május 26. 

Sokat ártott a politika a járványkezelésnek 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara felmérést készített az első és a második hullám idején arról, 

ki mennyire tartja be a szabályokat, és milyen motivációk rejlenek az együttműködés mögött. 

https://24.hu/tudomany/2021/05/26/koronavirus-jarvany-szocialpszichologia-lezarasok-

kommunikacio-jarvanyugyi-intezkedesek-veszelyhelyzet/ 

Nb1.hu – 2021. május 26. 

Puskás Akadémia: visszatérnek a mongol játékosok 

Dzaba ugyancsak a Puskás Akadémián nevelkedett, s miután magyarországi kalandja véget ért, tavaly 

ősszel visszatért hazánkba, s most az ELTE hallgatója. 

https://nb1.hu/otp-bank-liga/puskas-akademia-visszaternek-a-mongol-jatekosok 

Telex – 2021. május 26. 

A londoni megoldás, amellyel elkerülhető az előválasztások meghekkelése - Vélemény 

A londoni választási szisztémára először egy Péter nevű londoni Telex-olvasó hívta fel a figyelmemet 

kedves levelében, majd egészen más irányból, de ugyanide jutottam a matematikus Csóka Endre és 

egy volt hallgatóm, a jelenleg Bécsben kutató Dezső Linda reflexiói alapján is – írja Mérő László 

matematikus, pszichológus, az ELTE egyetemi tanára. 

https://telex.hu/velemeny/2021/05/26/mero-laszlo-velemeny-elovalasztas-hekkeles-londoni-

megoldas 
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