
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 
Heol.hu - 2021. május 26. 
DATA: Komoly segítség az autizmussal élő embereknek 
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://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/data-komoly-segitseg-az-autizmussal-elo-
embereknek-3660868/ 
Megjelent még: Híradó.hu – Haon.hu – Weborvos.hu – Delmagyar.hu – Kossuth Rádió – Délmagyar.hu 
 
Hungary Today – 2021. május 26. 
Abel Award Presented to László Lovász for Pioneering Computer Science 
In an online ceremony, the Norwegian Academy of Science and Letters commended Lovász and 
Wigderson for their research-filled careers. The two were pioneers in creating the algorithms and 
theories that would contribute greatly to the foundation for modern computer science. 
https://hungarytoday.hu/laszlo-lovasz-abel-prize-2021-computer-science/ 
 
MTI – 2021. május 26. 
Online konferenciát tart a Nemzetközi Tudományos Szervezetek Szövetsége 
A rendezvényen felszólal Hudecz Ferenc, az MTA alelnöke, előadást tart Halász Gábor, az ELTE 
oktatáskutatója, Radda György vegyész-biokémikus és Gulyás Balázs neurobiológus. Az 
Academia Europaea budapesti tudásközpontjának képviseletében Pléh Csaba pszichológus, 
nyelvész osztja meg gondolatait. 
Megjelent még: Hír.ma – Webradio.hu 
 
Pesti Hírlap.hu - 2021. május 26. 
Átadták az Abel-díjat Lovász Lászlónak 
Az elismerést még márciusban ítélte oda a Norvég Tudományos Akadémia a budapesti Rényi 
Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
nyugalmazott egyetemi tanárának és az izraeli Avi Wigdersonnak, a princetoni Fejlett 
Tanulmányok Intézete munkatársának. 
https://pestihirlap.hu/2021/05/26/atadtak-az-abel-dijat-lovasz-laszlonak/ 
 
Eduline - 2021. május 26. 
Tavalyi ponthatárok az ELTE legnépszerűbb szakjain: idén is nagy versenyre kell 
készülni 
Hány pont kellett a bejutáshoz a legnépszerűbb egyetemek, legnépszerűbb szakjaira a 2020-as 
felvételin, és mennyien versenyeznek idén az ösztöndíjas helyekért? Cikksorozatunk első részében 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) számainak jártunk utána. 
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210526_ELTE_tiz_legnepszerubb_alapszakjan_tavalyi_
ponthatarok 
 
Mediapiac.com - 2021. május 26. 
Zenészcsaládok lépnek fel az idei Fesztivál Akadémia Budapesten 
A fesztivál központi helyszíne a Zeneakadémia, de lesznek hangversenyek a Budapest Music 
Centerben, a nemrégiben felújított, Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában, az ELTE Központi 
Könyvtárának a gyönyörű olvasótermében, a Benczúr Házban és a Károlyi-palota udvarán is. 
https://mediapiac.com/muvhaz/zeneszcsaladok-lepnek-fel-az-idei-fesztival-akademia-
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budapesten/719983/ 
Megjelent még: Demokrata.hu – Fidelio.hu - Index 
 
Telex - 2021. május 26. 
Az árapály és az óceánok hullámzása az egész világ energiaigényét fedezhetné 
Pieczka Ildikó meteorológus, az ELTE Meteorológiai Tanszékének adjunktusa a vizekben rejlő 
energiapotenciálról írt a Másfélfokon. Napjainkban még csak 535 MW beépített kapacitás áll 
rendelkezésre az óceánok energiájának kihasználására, melynek döntő többségét egy francia és 
egy koreai árapályerőmű teszi ki. 
https://telex.hu/gazdasag/2021/05/26/az-arapaly-es-az-oceanok-hullamzasa-az-egesz-vilag-
energiaigenyet-fedezhetne 
 
Alfoldonline.hu - 2021. május 26. 
Táncórák idősebbeknek és haladóknak 
Kutasy Mercédesz (1978) az ELTE Spanyol Tanszékének oktatója, műfordító, 
művészettörténész. Párduc márványlapon című kötetéért (Jelenkor, 2019) Erdődy Edit-díjat 
kapott, Guillermo Cabrera Infante Trükkös tigristrióját szerette a legjobban fordítani. 
http://alfoldonline.hu/2021/05/tancorak-idosebbeknek-es-haladoknak/ 
Eduline - 2021. május 26. 
 
Tíz magyar egyetem került fel a világ legjobbjai közé: friss szakterületi lista 
ELTE, BME, SE: összesen tíz magyar egyetem került fel az Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) szakterületi rangsorára. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210526_ARWU_szakteruleti_rangsor 
Megjelent még: HVG – Index – Esemenymenedzser.hu  
 
Hírklikk.hu – 2021. május 26. 
„Nincs aki meg tudná akadályozni, hogy a közmédia a Fidesz mellett kampányoljon” 
Az ellenzéki oldalon a közösségi médiának lesz a legnagyobb szerepe, de mindenképp használni 
kell a személyközi nyilvánosság eszközeit is. Polyák Gáborral, az ELTE BTK, Média és 
Kommunikációs Tanszék oktatójával, a Mérték Médiaelemző Műhely vezetőjével beszélgettünk. 
https://hirklikk.hu/kozelet/polyak-gabor-nincs-senki-aki-meg-tudna-akadalyozni-hogy-a-
kozmedia-a-fidesz-mellett-kampanyoljon/381891/ 
 
11.kerulet.ittlakunk.hu - 2021. május 26. 
Gellérthegyi séták: Ménesi út, a Bibó Kollégium 
Az 1960-as években az ELTE kapta meg az épületet: eleinte a bölcsészek leánykollégiuma 
működött itt, majd 1983-ban a jogászok szakkollégiuma lett Stumpf István igazgató vezetésével. 
1985-ben itt alakult meg a Századvég folyóirat, a szakkollégium pedig felvette Bibó István nevét. 
És innen már történelem. 
https://11.kerulet.ittlakunk.hu/suli-ovi/210526/gellerthegyi-setak-menesi-ut-bibo-kollegium 
 
Szombat.org - 2021. május 26. 
Egy élet útjelző kavicsai 
Az Alapítvány felkérésére Komoróczy életre hívta az MTA Judaisztikai Kutatócsoport – ELTE 
BTK Asszíriológiai és Hebraisztikai Tanszékét, amelyben a kutatás és az egyetem integrációját, 
tudományos identitásának két alkotóelemét akarta ötvözni. Vezetésével megalakult az ELTE-
BTK-n a Hebraisztika szak, könyv- és előadás-sorozatok születtek, s a zsidósággal kapcsolatos 
tanulmányok vonzóvá váltak az egyetemisták számára. 
https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/egy-elet-utjelzo-kavicsai 
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hirek.prim.hu - 2021. május 27. 
Élőben követhető Magyarország legnagyobb informatikai versenyének díjkiosztó 
ünnepsége 
Az ELTE Informatika Kar Facebook oldalán élőben kerül közvetítésre az e-Hód, Magyarország 
legnagyobb informatikai versenyének díjkiosztó ünnepsége. 
http://hirek.prim.hu/cikk/2021/05/26/eloben_kovetheto_magyarorszag_legnagyobb_informati
kai_versenyenek_dijkioszto_unnepsege 
 
Bama.hu - 2021. május 27. 
Ahol együtt van minden, ami Zsolnay porcelán, meg ami mögötte van 
Tóth Eszter, a Zsolnay Múzeum új muzeológusa az ELTE-n művészettörténet-kulturális 
antropológia szakon diplomázott 2013-ban. 
https://www.bama.hu/kultura/helyi-kultura/ahol-egyutt-van-minden-ami-zsolnay-porcelan-
meg-ami-mogotte-van-3817081/ 
 
Eduline.hu - 2021. május 27. 
A járvány miatt több helyen meghosszabbították a félévet 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen már a következő félévet tervezik, a 2021/22-es tanévet 
ugyanis már a hagyományos formában szeretnék elkezdeni, az oltási védettség hiánya önmagában 
nem fogja feljogosítani a hallgatókat a távolléti oktatási rendre, sem a munkavállalókat az otthoni 
munkavégzésre - olvasható az egyetem honlapján. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210527_egyetemi_felevek 
 
Jelen Média - 2021. május 27. 
Európai Unió, az autonóm nagyhatalom? 
Dunay Pál, az ELTE docense és a németországi Marshall Center professzora valamint Zalán 
Eszter, az EUobserver újságírója egyetértettek abban, hogy jelen helyzetben leginkább a gazdasági 
és külkereskedelmi dimenziókban erősödhet az EU stratégiai autonómiája. 
https://jelen.media/kozelet/europai-unio-az-autonom-nagyhatalom-1836 
 
MTI - 2021. május 27. 
Elnyerte az Európa Tanács Kulturális Útvonal tanúsítványát a Vaskori Duna-út 
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 - közölte az MNM. 
Megjelent még: Turizmus.com – Webradio.hu – Boon.hu – Heol.hu – Kisalfold.hu – Kemma.hu – Haon.hu – 
Teol.hu – Nool.hu – Vaol.hu – Delmagyar.hu – Duol.hu – Sonline.hu – Feol.hu – Zaol.hu – Szon.hu – 
Veol.hu – Szoljon.hu – Baon.hu – Beol.hu – Bama.hu – Magyar Hírlap 
 
MTI - 2021. május 27. 
Elhunyt Radnai Gyula fizikus 
Radnai Gyula 1939. április 15-én született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) matematika-fizika szakán diplomázott 1962-ben. Ettől az évtől haláláig tanított az 
egyetemen, 1990-ben pedig ugyanitt elnyerte az MTA fizikai tudományok kandidátusa címet. 
Megjelent még: Blikk – Index – Webradio.hu – Mandiner – Civilhetes.net – Bors Online – ATV – Népszava 
– InfoRádió – HVG – Librarius.hu 
 
Népszava - 2021.május 27. 
Rövidtávú politikai propagandát szolgál a Fidesz pedofilellenes törvénycsomagja 
Alapvetően nincsen kifogása, komplex, jó munkának tartja Hack Péter, az ELTE Büntető 
Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára azt a fideszes 
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törvénymódosítót, amely súlyosabban büntetné a pedofil-jellegű bűncselekményeket. 
https://nepszava.hu/3121009_rovidtavu-politikai-propagandat-szolgal-a-fidesz-pedofilellenes-
torvenycsomagja 
Megjelent még: 444.hu 
 
Szeged.hu - 2021. május 27. 
Mit kérne a brit kormánytól az ELTE, ha londoni kampuszt akarna építeni?  
Játsszunk el a gondolattal, hogy Magyarország legnagyobb egyeteme, az ELTE elhatározza, 
Londonban kampuszt nyit. Az elképzelés vad és nehezen megvalósítható, éppen ezért javaslom, 
hogy csak ötletfutam szintjén gondoljuk végig mindezt. 
https://szeged.hu/hirek/42620/mit-kerne-a-brit-kormanytol-az-elte-ha-londoni-kampuszt-
akarna-epiteni-bod-peter-jegyzete 
 
Weborvos.hu - 2021. május 27. 
Lezárult a Richter vezette kutatási program 
Lezárul a 2018-ban indult, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi 
Kutatóközpont (ELTE, BME, ELKH TTK) konzorciumi partnerek részvételével zajló pályázati 
projekt, miután a kitűzött célokat és mérföldköveket sikerült teljesíteni - tudatta közleményében a 
Richter. 
https://weborvos.hu/gyogyszerpiac/lezarult-a-richter-vezette-kutatasi-program-267504 
 
Daily News Hungary.com - 2021. május 27. 
Ten Hungarian universities have been ranked among the best in the world 
A total of ten Hungarian universities were included in the Academic Ranking of World 
Universities (ARWU). Among them are names like ELTE, BME and SE. 
https://dailynewshungary.com/ten-hungarian-universities-have-been-ranked-among-the-best-in-
the-world/ 
 
Növekedes.hu - 2021. május 27. 
Női elnök a Joint Venture Szövetség élén 
Dr. Fábián Ágnes, a JVSZ új elnöke, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatója a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után 1992-ben az ELTE Jogtudományi Kar 
Posztgraduális képzésen jogi szakokleves közgazdász majd Phd végzettséget szerzett. 
https://novekedes.hu/hr/noi-elnok-a-joint-venture-szovetseg-elen 
 
Vaol.hu - 2021. május 27. 
Ők tervezik a jövő járműveit és munkagépeit 
A pandémia miatt kevés volt a felkészülési idő, ezért csak értékelnek, versenyeredményt nem 
hirdetnek, emléklapot kap mindenki – tudtuk meg Dr. Nemes Józseftől, a szervező egyesület 
elnökétől, az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézetének oktatójától. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/ok-tervezik-a-jovo-jarmuveit-es-munkagepeit-
altalanos-es-kozepiskolasok-epitettek-onjaro-robotokat-szombathelyen-4965652/ 
Megjelent még: Vas Népe 
 
Autopro.hu - 2021.05. május 27. 
A kihívások ellenére is stabil a magyarországi Bosch Csoport teljesítménye 
2020-ban alakult meg a Bosch és az ELTE Informatikai Karának Mesterséges Intelligencia Ipari 
Tanszéke, valamint a vállalat további együttműködési központokat tervez kialakítani a Budapesti 
Műszaki Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel is. 
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https://autopro.hu/beszallitok/a-kihivasok-ellenere-is-stabil-a-magyarorszagi-bosch-csoport-
teljesitmenye/509022 
 
Magyar Nemzet - 2021. május 27. 
Ágh István: Pilinszkyt egyszer szavakkal „verték” és könnyezett 
Ágh István Kossuth-díjas költő akkoriban az Eötvös Loránd Tudományegyetemre járt, melynek 
bölcsészkarával éppen szemben volt a Nárcisz presszó nevű ikonikus találkozóhely. 
https://magyarnemzet.hu/kultura/agh-istvan-pilinszkyt-egyszer-szavakkal-vertek-es-konnyezett-
9854561/ 
 
HVG - 2021. május 27. 
Káros vagy jó, ha lényegében bárki böngészheti a pedofilok listáját? 
Tran Dániel büntetőjogász, az ELTE kriminológus oktatója is jelezte, hogy bár valódi probléma a 
kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélések ügye, de a törvényjavaslat szakmai, 
jogtechnikai szempontok alapján is kritizálható, viszont mivel a téma jól megfogható és 
tematizálható, nehéz támogatottságot szereznie annak, aki ellene szeretne érvelni. Ennek ellenére 
ő is sorolt pár kifogást. 
https://hvg.hu/elet/20210527_pedofil_buncselekmenyek_torvenyjavaslat_kocsis_mate_jog 
 
Index – 2021. május 27. 
Akit mindenki Jogerőss Pálnak ismert 
Nyolc évig volt a Debreceni Református Kollégium diákja. Amikor 1956-ban „summa cum 
laude” minősítéssel elvégezte a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karát, már 
tudta, hogy a bírói hivatást választja. 
https://index.hu/belfold/2021/05/27/akit-mindenki-jogeross-palnak-ismert/ 
 
Figyelő – 2021. május 27. 
Baloldali pálfordulás a keleti nyitásban 
2006 szeptemberében nyílt meg az ELTE-n a Konfuciusz Intézet, azaz Kína hivatalos nemzeti 
kulturális intézménye. 2007 szeptemberében pedig megkezdődött a magyar évad Kínában, az 
addigi legnagyobb gazdasági, idegenforgalmi és kulturális megjelenés az ázsiai országban. 
Nyomtatott megjelenés, 24-25. oldal 
Megjelent még: ATV 
 
HVG – 2021. május 27. 
A munka zsoldosai 
Vagyis a kereslet jelentősen megnőtt a mélypont óta, de sose volt nulla. A Trenkwalder épp 
nemrég lépett be a diákfoglalkoztatás piacára: stratégiai megállapodást kötött az ELTE 
Iskolaszövetkezettel. Az együttműködést bejelentő közlemény szerint „nagy ugrást” várnak a 
diákmunka iránti keresletben. 
Nyomtatott megjelenés, 76-77. oldal 
 
Blikk.hu - 2021. május 28. 
Új kiállítás nyílik a Magyar Nemzeti Múzeumban 
A tárlat számos jelentős premontrei kódexet is bemutat, többek között az ELTE Egyetemi 
Könyvtár és Levéltár, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, valamint a Magyar Ferences 
Könyvtár gyűjteményeiből. 
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/uj-kiallitas-magyar-nemzeti-muzeum/7gs7q2j 
 
Mta.hu - 2021. május 28. 
Megemlékezés Mádl Ferenc születésének 90. és halálának 10. évfordulóján 

https://autopro.hu/beszallitok/a-kihivasok-ellenere-is-stabil-a-magyarorszagi-bosch-csoport-teljesitmenye/509022
https://autopro.hu/beszallitok/a-kihivasok-ellenere-is-stabil-a-magyarorszagi-bosch-csoport-teljesitmenye/509022
https://magyarnemzet.hu/kultura/agh-istvan-pilinszkyt-egyszer-szavakkal-vertek-es-konnyezett-9854561/
https://magyarnemzet.hu/kultura/agh-istvan-pilinszkyt-egyszer-szavakkal-vertek-es-konnyezett-9854561/
https://hvg.hu/elet/20210527_pedofil_buncselekmenyek_torvenyjavaslat_kocsis_mate_jog
https://index.hu/belfold/2021/05/27/akit-mindenki-jogeross-palnak-ismert/
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/uj-kiallitas-magyar-nemzeti-muzeum/7gs7q2j


A kilencven éve született és tíz éve elhunyt A Mádl Ferenc Intézet Mádl Ferenc professzor 
közéleti pályafutását megelőzően húsz éve tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karán: polgári jogot, nemzetközi magánjogot és nemzetközi gazdasági jogot 
adott elő. 
https://mta.hu/mta_hirei/megemlekezes-madl-ferenc-szuletesenek-90-es-halalanak-10-
evfordulojan-111457 
Megjelent még: MTI – Magyar Hírlap – Pesti Srácok – Vasárnap.hu – 168.hu – Demokrata.hu – 
Civilhetes.net – Híradó.hu – InfoRádió – Demedia.hu – Gondola.hu – Egriugyek.hu - veol.hu - feol.hu - 
bama.hu - baon.hu - boon.hu - zaol.hu - duol.hu - nool.hu - beol.hu - sonline.hu - kisalfold.hu - szoljon.hu - 
vaol.hu - delmagyar.hu - heol.hu - teol.hu - kemma.hu - szon.hu - haon.hu 
 
Forbes – 2021. május 28. 
Orvosok a harmadik hullám után 
Spányik András pszichoterapeuta-jelölt már nem dolgozik ugyan a közegészségügyben, de 5 évvel 
ezelőtt ő is az Uzsoki sürgősségi osztályán dolgozott. Emellett kutatást is végzett az ELTE 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) kötelékében az orvosok és a szakdolgozók mentális 
állapotáról, illetve, hogy ki mennyire égett ki a krízishelyzet alatt. 
https://forbes.hu/legyel-jobb/legyel-jobb-szlavik-baji-medspot-korona-kieges/ 
 
HVG – 2021. május 28. 
Fedezzük fel az örökségünket 
Dr. Kőváry Zoltán klinikai szakpszichológus, az ELTE Pszichológiai Intézetének docense, 
egzisztenciális szemléletű tanácsadó (SFTR), bölcsész. Az oktatás mellett kliensekkel is 
foglalkozik. 
https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20210528_Fedezzuk_fel_az_oroksegunket 
 
Pécs ma – 2021. május 28. 
HungAIRy Pécs: A környezettudatos autóvezetésről tanultak az ökomenedzserek 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológus szakértőjének előadásában a tavaly tavaszi 
kijárási korlátozás volt a téma, amelyre, mint egyfajta nemkívánatos tesztre is lehet tekinteni, 
mivel így megtudhattuk, hogy a közlekedést úgymond kiiktatva milyen mértékben javulhat a 
levegőminőség. 
https://www.pecsma.hu/zoldzona/hungairy-pecs-a-kornyezettudatos-autovezetesrol-tanultak-
az-okomenedzserek/ 
 
Qubit.hu - 2021. május 28. 
A kokainfogyasztás sejtszintű hatást gyakorol szinte az egész agyra az ecsetmuslicákban 
Juhász Gábor, az ELTE TTK Anatómiai Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszékének főmunkatársa 
egy 2014-es előadásában elmondta , hogy a muslica agya több százezer bonyolult hálózatokba 
rendeződő idegsejtből áll: ezek irányítják az olyan viselkedésformákat, mint a tanulás, az 
emlékezés vagy az alvás. 
https://qubit.hu/2021/05/28/a-kokainfogyasztas-sejtszintu-hatast-gyakorol-szinte-az-egesz-
agyra-az-ecsetmuslicakban 
 
Autopro.hu – 2021. május 28. 
Megalakult a Gépipari Tudományos Egyesület Vas megye – Szombathelyi Szervezete 
A Savaria Műszaki Intézet (ELTE-IK) beszámolója szerint az elmúlt héten tartották online az 
alakuló ülést, amelynek keretében az alapítok elfogadták a szervezet felépítését és 
munkaprogramját, a megalakulás jóváhagyását a GTE országos szervezete végzi. 
https://autopro.hu/techtogether/megalakult-a-gepipari-tudomanyos-egyesulet-vas-megye-
szombathelyi-szervezete/508908 
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Esport1.hu – 2021. május 28. 
Nézd hétvégén az Országos Egyetemi E-sport Kupa LoL és FIFA döntőjét! 
A Bo3-as összecsapás után a Runtime Error (Eötvös Loránd Tudományegyetem) és a Chituri 
Fujikhama (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ragadja magához a rivaldafényt. A két ELTE-s 
csapat szintén Bo3-ban küzd meg a Szurdokban, majd a nap zárásaként jön a két elődöntő 
győztesének Bo3-as döntője. 
https://esport1.hu/news/2021/05/28/oeek-orszagos-egyetemi-e-sport-kupa-lol-fifa-donto-
kozvetites-loemifar 
 
Azonnali.hu - 2021. május 28. 
Az ELTE csak oltást vagy orvosi felmentést fogad el a nyári kollégiumi szállásaihoz 
Az egyetem az elsősorban hallgatóknak biztosított nyári kollégiumi férőhelyekre jelentkezésnél az 
csak védettségi igazolványt, vagy annak hiányában: igazolást SARS-COV-2 elleni védőoltásról 
(pecsétes papír) vagy oltási ellenjavallatról orvosi igazolást fogad el a szobafoglaláshoz (ebben az 
esetben beköltözéskor negatív PCR teszt bemutatása kötelező). 
https://azonnali.hu/cikk/20210528_az-elte-csak-oltast-vagy-orvosi-felmentest-fogad-el-a-nyari-
kollegiumi-szallasaihoz 
 
Egy.hu – 2021. május 28. 
A törpemalacnak van füle a depresszióra 
A történet 2017-ben kezdődött, amikor az a hír jött szembe velem, hogy az ELTE Etológia 
Tanszék lelkes gazdákat keres, akik merik vállalni, hogy részt vesznek a törpemalacokra 
szakosodott, az állatok otthoni környezetben való viselkedését vizsgáló kutatásban. 
https://egy.hu/megoszto/a-torpemalacnak-van-fule-a-depressziora-szerzonk-es-varosi-
malacanak-kulonleges-tortenete-109365 
 
zabad Európa – 2021. május 28. 
Mi lenne, ha már pénteken kezdődne a hétvége? 
„Egyre hatékonyabban dolgoznak a munkavállalók, folyamatosan emelkedik a termelékenység. Ez 
a produktivitás-növekedés alapozza meg a négynapos munkahétről szóló szakmai diskurzust” – 
mondta a Szabad Európának Antal Miklós, az MTA-ELTE Lendület Új Vízió 
Kutatócsoportjának a vezetője. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/azt-kutatjak-magyarorszagon-hogy-mi-lenne-ha-mar-penteken-
kezdodne-a-hetvege/31276447.html 
 
Zaol.hu - 2021. május 28. 
Ötletbörzét tartottak a zalai közművelődési szakembereknek Nován 
Csider Sándor író-költő, az ELTE Savaria Egyetemi Központ nyugalmazott főiskolai docense 
szólt a jelenlévőkhöz. 
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/otletborzet-tartottak-a-zalai-kozmuvelodesi-
szakembereknek-novan-5253838/ 
Megjelent még: Zalai Hírlap 
 
M1 Esély – 2021. május 29. 
Mit érdemes tudni Loványi Eszter életéről és munkásságáról? 
Loványi Eszter nagyon aktív életet élt a pandémia előtt, ugyanis a fiatal hölgy az ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypőedagógiai Karon dolgozik, oktatóként, kutatóként és emellett a NEO Magyar 
Segítőkutya Közhasznú Egyesület munkáját is segíti programszervezőként. 
https://mediaklikk.hu/video/esely-2021-05-29-i-adas/ 
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Hírado.hu - 2021. május 29. 
Az immunológus elárulta, miért kell felvenni a második oltást 
Sokkal erősebb immunválasz alakul ki a szervezetben a második oltás hatására. A szakember 
szerint a negyedik hullámot pedig úgy tudjuk elkerülni, ha minél többen beoltatják magukat. Az 
M1 Ma reggel című műsorában Kacskovics Imre immunológussal, az ELTE 
Természettudományi Karának dékánjával beszélgettek a koronavírus-járvány aktuális kérdéseiről. 
https://hirado.hu/koronavirus/cikk/2021/05/29/az-immunologus-elarulta-miert-kell-felvenni-
a-masodik-oltast 
Megjelent még: Bors Online - Egészségkalauz – Kaposvarmost.hu – Delmagyar.hu – Rakéta.hu 
 
Magyar Nemzet – 2021. május 29. 
Nem találják Karácsony díjnyertes szakdolgozatát 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) adatvédelmi tisztviselője arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy Karácsony szakdolgozata nem szerepel az egyetem könyvtárának elektronikus 
adatbázisában, és az eredeti példány sem található a gyűjtőköri állományban. Megtudtuk: 2017 óta 
minden szakdolgozatot digitalizálnak az intézményben, a korábbi szabályozás alapján pedig csak 
tíz évig őrzik a diplomamunkák papíralapú verzióját. 
https://magyarnemzet.hu/belfold/nem-talaljak-karacsony-dijnyertes-szakdolgozatat-9861092/ 
Megjelent még: Demokrata.hu – Mandiner – Pesti Srácok – Origo - veol.hu - feol.hu - bama.hu - baon.hu - 
boon.hu - zaol.hu - duol.hu - nool.hu - beol.hu - sonline.hu - kisalfold.hu - szoljon.hu - vaol.hu - delmagyar.hu - 
heol.hu - teol.hu - kemma.hu - szon.hu - haon.hu – Gondola.hu – Kuruc.info – TV2 Tények 
 
Index - 2021. május 29. 
Kutyatrendek: a betegesebb fajták egyre népszerűbbek 
Bognár Zsófia az ELTE Etológia Tanszékén azt vizsgálta, hogy a kutyák fejformája vajon 
befolyásolja-e, hogy mennyire hajlamosak szemkontaktust teremteni velünk. Amit talált, az 
állatjóléti kérdéseket is felvet. 
https://index.hu/techtud/2021/05/29/kutyatrendek-a-betegesebb-fajtak-egyre-nepszerubbek/ 
 
Index.hu - 2021. május 29. 
Rántott csirke és az aranytojás, avagy miért akarunk öröklakást? - Vélemény 
Sokan hiszik azt, hogy a múlt valami távoli, poros dolog, amit ugyan szórakoztató, időnként 
esetleg megható szemlélni, de valójában nincs hozzá közünk. A lakástulajdonhoz való viszonyunk 
szépen megmutatja, mennyire nincs ez így. A szerző történész, szociológus, az ELTE 
társadalomtudományi karának oktatója.  
https://index.hu/velemeny/2021/05/29/rantott-csirke-es-az-aranytojas-avagy-miert-akarunk-
oroklakast-/ 
 
Telex – 2021. május 29. 
Egy kétmilliós város van veszélyben a Nyiragongo vulkán kitörése után 
A szerző az MTA levelező tagja, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója, 
MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője. 
https://telex.hu/tudomany/2021/05/29/nyiragongo-kitores-vulkan-afrika-goma 
 
M1 „Ma Este” – 2021. május 29. 
Konzorciumban vizsgálják a gyulladásos folyamatokat 
A nemzetközi együttműködésben folytatott kutatásról Szabó Bálint, az ELTE TTK Biológiai 
Fizika Tanszék adjunktusa beszélt. 
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2021-05-29-i-adas-3/ 
(A felvételen 08:45-től) 
Megjelent még: MTI – M1 ma Este – Kossuth Rádió - Hír.ma – Demedia.hu – Vital.hu – Medical Online - 
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Boon.hu – Heol.hu – Kisalfold.hu – Kemma.hu – Haon.hu – Teol.hu – Nool.hu – Vaol.hu – Delmagyar.hu – 
Duol.hu – Sonline.hu – Feol.hu – Zaol.hu – Szon.hu – Veol.hu – Szoljon.hu – Baon.hu – Beol.hu – 
Bama.hu 
 
Divány.hu – 2021. május 30. 
„Apukám börtönben van, de írt egy mesét, amiben bármikor találkozhatunk” 
Fiáth Titanilla börtönpszichológus 2004-ben kezdett el dolgozni a Baracskai Büntetés-végrehajtási 
Intézetben, 2007-től pedig a Budapesti Fegyház és Börtön pszichológusa volt. 2016-ban doktori 
fokozatot szerzett, disszertációját az amerikai terápiás börtönközösségekben végzett 
terepmunkájából írta. Jelenleg az ELTE PPK adjunktusa. 
https://divany.hu/vilagom/mesek-a-zarkabol-bortonpszichologia-fiath-titanilla-interju/ 
 
Eduline - 2021. május 30. 
Alig van kémiatanár az országban, és a friss tanárszakosok száma is tragikus 
A jelentkezők számának drasztikus csökkenését az ELTE-n is érik, de egyelőre még kisebb 
arányban, mint országos szinten – mondta az Indexnek Müller Viktor, az ELTE 
Természettudományi Kar oktatási dékánhelyettese. 
https://eduline.hu/kozoktatas/20210530_termeszettudomanyos_targyak 
Megjelent még: Index - HVG 
 
Index – 2021. május 30. 
A morcos kutyák gyorsabban tanulnak 
A tudós, Pongrácz Péter biológus, egyetemi docens az ELTE Etológia Tanszékén fogadta az 
Index stábját, hogy betekintést nyújtson az ebek különös világába. 
https://index.hu/tudomany/2021/05/30/a-morcos-kutyak-gyorsabban-tanulnak/ 
 
Nool.hu - 2021. május 30. 
Üveggyári témájú színdarabbal lett a Zenthe különdíjasa egy ifjú szerző 
Tagja volt a Sárosi Gábor vezette színjátszó körnek, amellyel felléptek a pécsi diákfesztiválon is. 
Kellerwessel Klaus jelenleg a fővárosban tanul: az ELTE pszichológia szakos hallgatója, s 
egyszersmind komoly írói, költői ambíciókkal rendelkezik. 
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/uveggyari-temaju-szindarabbal-lett-a-zenthe-
kulondijasa-egy-ifju-szerzo-4012615/ 
 
Portfolio.hu - 2021. május 30. 
Megnőtt a pszichoterápia iránti igény: de hogy szúrjuk ki a kóklereket? 
A Pénzcentrum interjút készített Kökönyei Gyöngyivel, az ELTE Pszichológiai Intézetének 
megbízott igazgatójával, aki kitért arra, milyen hatása volt a koronavírus-járványnak a szakmára, 
hogy mennyire jelentenek valós veszélyt a megfelelő végzettséggel nem rendelkező kóklerek a 
páciensekre és hogy mégis mi a különbség a pszichológus, pszichoterapeuta és a coach között. 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210530/megnott-a-pszichoterapia-iranti-igeny-de-hogy-
szurjuk-ki-a-koklereket-485412 
 
Qubit.hu - 2021. május 30. 
Hányan tudják igazán megkülönböztetni a valódi magyar karakterét a féktelen 
betyárkodástól? 
A szerző a magyar nemzeti karaktert elvesztőknek három nemét különbözteti meg. Tóth 
Kelemen a szerző az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktorandusza. 
https://qubit.hu/2021/05/30/hanyan-tudjak-igazan-megkulonboztetni-a-valodi-magyar-
karakteret-a-fektelen-betyarkodastol 
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Index – 2021. május 31. 
Nyelvvizsga-amnesztia: több milliót bukhatnak az intézmények 
Érdekes módon csak a nyelvvizsgáztatás esetében merül fel kérdésként, hogy elvárható-e a 
vizsgázás. Ezen az alapon a felsőoktatás záróvizsgáit, az államvizsgát is törölni kellene az idén, 
hiszen a diákok javarészt online képzésben részesültek. Nem tartjuk az online tanulás mellett sem 
teljesíthetetlennek a vizsgakövetelményeket” – erről az ELTE Origó Nyelvi Centrum beszélt 
lapunknak. 
https://index.hu/belfold/2021/05/31/nyelvizsgamnetesseg-nyelvvizsgakozpontok-diploma-
hallgatok/ 
 
Qubit.hu - 2021. május 31. 
Nem zárható ki, hogy laboratóriumból szabadult ki a koronavírus 
A Budapest Science Meetup Karanténnaplójának legújabb epizódjában Kemenesi Gábor 
virológus, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai Kutatóközpontjának adjunktusa és Müller 
Viktor elméleti biológus , az ELTE TTK habilitált egyetemi docensének segítségével foglaljuk 
össze, hogy amit a vírusról és a járványról tudunk, miért kompatibilis a természetes eredettel, és 
mi az, ami miatt a jelenlegi ismeretek birtokában a LabLeak ugyan nem tűnik valószínűnek, de 
teljes bizonyossággal nem is zárható ki. 
https://qubit.hu/2021/05/31/nem-zarhato-ki-hogy-laboratoriumbol-szabadult-ki-a-koronavirus 
 
Vaol.hu – 2021. május 31. 
Egy géniusszal ismét szegényebb lett az ELTE SEK 
A napokban elhunyt Gál Lászlóra emlékezünk, aki felbecsülhetetlen szellemi örökséget hagyott 
hátra az utódoknak. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egy-geniusszal-ismet-szegenyebb-lett-az-elte-sek-es-
egy-fenylo-csillaggal-ismet-tobb-az-egbolt-4973605/ 
 
Profitline.hu - 2021. május 31. 
Leltározó robot készül az ELTE-n 
A Martin Metal Product Kft. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által alkotott konzorcium 
574,5 millió forintot meghaladó, vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Piacvezérelt kutatás-
fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati kiíráson. A projekt keretében 
kifejlesztendő MOBOT a nyersanyag- és félkésztermékeket raktározó cégek munkáját segítheti a 
jövőben. 
https://profitline.hu/Leltarozo-robot-keszul-az-ELTE-n-422739 
Megjelent még: Autopro.hu – Minuszos.hu – Newtechnology.hu – scmonitor.hu – Rakéta.hu 
 
ATV – 2021. május 31. 
Június végéig kellene beoltani a 12 évesnél idősebb gyerekeket 
Kacskovics Imrét, az ELTE Természettudományi Karának dékánját az ATV Start című 
műsorában kérdezték arról a 29 ezer emberről, aki eddig nem vette fel a második oltását. 
http://www.atv.hu/belfold/20210531-immunologus-junius-vegeig-kellene-beoltani-a-12-evesnel-
idosebb-gyerekeket-hogy-a-szeptembert-teljesen-felszabadultan-kezdhessuk 
Megjelent még: Weborvos.hu – Nyugati Fény – Eduline – NLC 
24.hu – 2021. május 31. 
 
Konkurenciát kap a Corvinus, új ELTE-kart alapítottak 
Támogatta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa május 31-i ülésén azt az 
előterjesztést, hogy a Gazdálkodástudományi Intézet 2021. augusztus 1-től karrá alakuljon – 
közölte az egyetem hétfőn. A szavazás egyhangú volt a közlemény szerint. Megjegyzik, öt éve 
még csak az ELTE-hallgatók 1 százaléka tanult gazdaságtudományi területen, ma már 15 
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százalékuk. 
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/05/31/konkurenciat-kap-a-corvinus-uj-elte-kart-alapitottak/ 
Megjelent még: MTI – ATV - Demokrata.hu – Rádió1 - Blikk – OrientPress – Pénzcentrum.hu – azuzlet.hu 
– alon.hu – demedia.hu – Mandiner – Profitline.hu – Adó.hu – Zetapress.hu – Egészségkalauz 
Közlekedésvilág.hu – 2021. május 31. 
 
ACCA: magához térőben a világgazdaság a járvány után 
Az ACCA emellett együttműködik a főbb budapesti egyetemekkel, az ELTE egyetemen 
megtörtént a hivatalos akkreditáció, és a cég elindította az ACCA Accelerate programot a 
pénzügyi/számviteli területen kiemelkedő tehetségek számára. 
https://www.kozlekedesvilag.hu/cikk/nv/acca-felmeres/ 
 
Portfolio.hu – 2021. június 1. 
Tömeges exodus vagy mindörökké iroda? - Milyen hatással van ránk az otthoni 
munkavégzés? 
Mire kell odafigyelni munkavállalói és munkaadói szinten? Többek között ezekről a témákról fog 
beszélni Dúll Andrea DSc PhD habil , az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és 
Pszichológiai Karának általános dékánhelyettese a konferencia második részében. 
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210601/tomeges-exodus-vagy-mindorokke-iroda-milyen-
hatassal-van-rank-az-otthoni-munkavegzes-485238 
 
Magyar Hírlap - 2021. június 1. 
Messze terjednek, nem csillapodnak 
„Ha Nobel-díj nem is, de egy erős kézfogás mindenképpen elfogadható a munkánkért” – mondta 
lapunknak Erdélyi Róbert, az ELTE professzora, a Sheffieldi Egyetem Napfizikai és Űrplazma 
Kutatóközpont (SP2RC) vezetője, a Magyar Napfizikai Alapítvány kuratóriumának elnöke. A 
szakembert annak kapcsán kerestük meg, hogy egy magyar–olasz vezetésű nemzetközi 
kutatócsoportnak elsőként sikerült közvetlen megfigyelésekkel torziós mágneses 
plazmahullámokat felfedeznie a Nap felszínén. 
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20210601-messze-terjednek-nem-csillapodnak 
 
Népszava – 2021. június 1. 
Nincs menekvés a klímaváltozás elől 
Szabó Amanda Imola, meteorológus, éghajlatkutató, az ELTE Környezettudományi Doktori 
Iskolájának doktorandusza a masfelfok.hu portálon megjelent írásában azt vizsgálja, hogy milyen 
lehetőségei volnának az emberiségnek, ha a klímaváltozás miatt egyszerűen itt hagynánk a Földet 
és elköltözne egy másik bolygóra. 
https://nepszava.hu/3121499_nincs-menekves-a-klimavaltozas-elol 
 
Index – 2021. június 1. 
Hatvan százalékkal nőtt a nyelvvizsgázók száma tavalyhoz képest 
Ezt a lapunk által megkérdezett nyelvvizsgaközpontok is megerősítették, valahol azonban a 
tavaszi roham ellenére is komoly csökkenésre számítanak 2021-ben. Az ELTE Origó Nyelvi 
Centrum arról számolt be az Indexnek, hogy a tavalyi év kedvezőtlen tendenciái idén is 
folytatódnak. 
https://index.hu/belfold/2021/06/01/nyelvvizsga-nyelvtanulas-felveteli-koronavirus/ 
 
Forbes – 2021. június 1. 
Ingyen csomagot raktak össze kezdő vállalkozóknak – a viselkedéstudomány 
segítségével 
A modern viselkedéstudományt gyakran állítják valamilyen pozitív cél szolgálatába, gyakorlatilag 
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etikusan tudunk befolyásolni vele” – avat be bennünket a projekt részleteibe Szászi Barnabás 
döntéspszichológus-közgazdász, az ELTE Döntéslabor kutatója. 
https://forbes.hu/uzlet/ingyen-csomagot-raktak-ossze-kezdo-vallalkozoknak-a-
viselkedestudomany-segitsegevel/ 
 
Kemma.hu – 2021. június 1. 
Közgyűlést tartott a felsőoktatás krémje a Monostori erődben 
A szervezet elnöke dr. Borhy László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, aki korábban 
éveken át sikeres régészeti ásatásokat vezetett Komáromban. 
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/kozgyulest-tartott-a-felsooktatas-kremje-a-
monostori-erodben-3954271/ 
 
Mandiner.hu – 2021. június 1. 
ELTE-s oktató és „kockázati tőkebefektetők” a Gyurcsány-közeli portálnál 
Kockázati tőkebefektetők finanszírozzák egyelőre az Erősítő nevű hírportált, a 
kezdeményezésben pedig szerepelt vállalt Hammer Ferenc, az ELTE oktatója is – derül ki a 
Partizán egyik minapi adásából, ahol erről épp Hammer beszélt. 
https://mandiner.hu/cikk/20210531_elte_s_oktato_es_kockazati_tokebefektetok_a_gyurcsany_
kozeli_portalnal 
Kreatív.hu – 2021. június 2. 
 
Lecseréli arculatát az ELTE 
Megváltozik az Eötvös Loránd Tudományegyetem logója és teljes arculata. Az “arculatváltási 
folyamat legfontosabb célja, hogy méltón tükrözze azt a pozíciót, amelyet az egyetem 
Magyarország legnépszerűbb és legrégebbi intézményként, a rangsorok vezetőjeként betölt a 
hazai felsőoktatásban, mindezt korszerű, felismerhető és megkülönböztethető módon.” 
https://kreativ.hu/cikk/lecsereli-arculatat-az-elte 
 
Innoteka.hu - 2021. június 2. 
A társadalmi innováció tudáscentruma 
Magyar Dánielt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Innovációs Központjának 
igazgatóját mint projektvezetőt kérdeztük az egyetem által kezdeményezett és koordinált 
Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumról (TINLAB), melyben konzorciumi partnerei a 
Miskolci Egyetem és a Pannon Egyetem, valamint egy civil kutató-tudásközvetítő szervezet, a 
Hárfa Alapítvány. 
https://www.innoteka.hu/cikk/a_tarsadalmi_innovacio_tudascentruma.2290.html 
 
Innoteka.hu - 2021. június 2. 
Kutyaagybank az ELTE-n 
Az öregedési folyamatban kiemelt szerepet játszó gén hasonló aktivitást mutat a kutyák és az 
emberek szöveteiben – állapították meg az ELTE kutatói. 
https://www.innoteka.hu/cikk/kutyaagybank_az_elte-n.2286.html 
 
Magyar Nemzet - 2021. június 2. 
Kilép a költő a legenda mögül 
A PIM kezdeményezésére 2018– 2019-ben a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal, a Maros 
Megyei Múzeummal és az ELTE Régészettudományi Intézetével közösen indult az a régészeti 
terepkutatás Fehéregyházán, a segesvári csatatéren, amelyet még három éven keresztül kívánnak 
folytatni. 
Nyomtatott megjelenés, 1., 18., 3. oldal 
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