
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 

Délmagyar.hu – 2021. június 2. 
Applikáció segíti az autistákat 
Véget ért az Autisták Országos Szövetsége és az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani 
Kutatócsoport konzorciumban megvalósított DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus 
spektrumon című projektje. 
https://www.delmagyar.hu/rovidhirek/applikacio-segiti-az-autistakat-7592335/ 
Megjelent még: Rádió88.hu - Délmagyarország 
 
Femina.hu – 2021. június 2. 
Hat ritkán látott fotó Karinthy Ferencről 
Karinthy Ferenc nem írónak készült, az ELTE magyar-angol-olasz szakán 1945-ben szerzett 
diplomát, sokáig a nyelvtudomány, az elmélyült kutatómunka vonzotta. Ennek ellenére 34 évesen 
már átvehette Kossuth-díját. 
https://femina.hu/terasz/karinthy-ferenc-100-eves/ 
Megjelent még: Pesti Hírlap 
 
Autopro.hu - 2021. június 2. 
Egyetemi együttműködésben született meg a Schaeffler présgépének koncepciója 
A kompozit alkatrészek készítése a gyártásban új követelmények megjelenéséhez vezet. A 
tengelykapcsolókat készítő szombathelyi Schaeffler Savaria Kft. a Savaria Műszaki Intézettel 
(ELTE-IK) együttműködésben, duális gépészmérnök hallgató szakdolgozati feladatának 
keretében készítette el a kompozit anyagból készült súrlódóbetétek vizsgálati darabjainak helyi 
legyártását lehetővé tevő, új présgépét. 
https://autopro.hu/gyartosor/egyetemi-egyuttmukodesben-szuletett-meg-a-schaeffler-
presgepenek-koncepcioja/508230 
 
Marketing&Média – 2021. június 2. 
Teljes arculatváltás az ELTE-n 
Megváltozik az Eötvös Loránd Tudományegyetem logója és teljes arculata, az intézmény a 
jövőben modern, ugyanakkor jól felismerhető grafikai megoldásokkal jelenik meg az online és 
nyomtatott felületeken. 
https://www.mmonline.hu/cikk/teljes-arculatvaltas-az-elte-n/ 
 
Store Insider – 2021. június 2. 
Mi olyan vonzó egy laboratóriumban? 
Tizenöt évvel ezelőtt oktató laboratóriumot hoztunk létre az ELTE Kémiai Intézetével közösen, 
ahol doktoranduszok tucatjai végeztek, és számos új vizsgálati módszer született. 
http://storeinsider.hu/cikk/mi_olyan_vonzo_egy_laboratoriumban 
 
Jogászvilág – 2021. június 3. 
A korlátozott precedensrendszer hozadékai 
Az alábbiakban Dr. Somssich Réka (egyetemi tanár, oktatási és tanulmányi ügyekért felelős 
dékánhelyettes, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar) Felkészítés a jogászképzésben című, és Dr. 
Megyeri Andrea (Innovációs és Tartalomfejlesztési Igazgató, a Jogtár® szerkesztőség vezetője, 
Wolters Kluwer Hungary Kft.) „Future Ready Lawyer” avagy a jogi technológia nyújtotta 
válaszok a korlátozott precedensrendszer kihívásaira címmel megtartott előadásának tartalmába 
nyerhetnek betekintést. 
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https://jogaszvilag.hu/szakma/egyre-fontosabbak-az-analitikai-keszsegek-a-jogi-kutatas-es-az-
ujfajta-donteskeresesi-modok-hasznalata-a-korlatozott-precedensrendszer-bevezetesevel/ 
 
Klubrádió – 2021. június 3. 
A nevetés partján 
Síklaki István szociálpszichológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának nyugalmazott 
egyetemi tanára szerint a humornak mentális egészségvédő funkciója van, a panaszkodás mellett a 
nyomorra adható másik kiemelt reakcióról van szó. 
https://www.klubradio.hu/hirek/a-nevetes-partjan-118435 
 
Origo – 2021. június 3. 
Rendkívül sikeres volt az „Adj Egy Ötöst!” iskolai szemléletformáló program 
A pályaművek értékelését és elbírálását szakmai zsűri végezte, az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar, a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa, a Szerencsejáték Zrt. 
karitatív hálózata és a Salva Vita Alapítvány képviselői részvételével. Az "Adj Egy Ötöst!" 
https://www.origo.hu/gazdasag/20210603-szerencsejatek-szemleletformalas-projekt-iskola.html 
Megjelent még: Digital Hungary -  
 
Háromszék – 2021. június 3. 
A trianoni béke megalkotása 
a Magyar Tudomány a centenáriumra szerkesztett 2020/6-os tematikus számában jelent meg 
Zeidler Miklós, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem docensének tényszerű 
összefoglalója. 
Első rész: https://www.3szek.ro/load/cikk/141791/a-trianoni-beke-megalkotasa-1 
Második rész: https://www.3szek.ro/load/cikk/141830/zeidler-miklos:-a-trianoni-beke-
megalkotasa-2 
 
Veol.hu – 2021. június 3. 
Az összetartozás napi rendezvényt tartanak Királyszálláson 
A Trianon Múzeum 10 könyv Trianon 100. évében az 1000 éves Magyarországon sorozatcímmel 
történelmi témájú könyveket jelentetett meg. A könyvbemutatón közreműködik Hamerli Petra, a 
pécsi egyetem adjunktusa, Juhász Balázs, az ELTE adjunktusa és Holczer Gábor, a Trianon 
Múzeum vezető történésze. 
https://www.veol.hu/programajanlo/az-osszetartozas-napi-rendezvenyt-tartanak-kiralyszallason-
4717480/ 
 
HVG – 2021. június 3. 
Bojár Gábor Graphisoft-alapító 
Az ELTE fizika szakán végzett, majd a Geofizikai Intézetben programozó és a matematikai 
csoport vezetője lett. A világon elsőként, 1978-ban ők oldották meg a geológiai struktúrák térbeli 
számítógépes megjelenítését egy asztali kalkulátoron. 
Nyomtatott megjelenés, 58. oldal 
 
Mandiner.hu – 2021. június 3. 
Csurkától Moldováig: egy kötetben a kortárs magyar irodalom nagyjai 
Bónus Tibor irodalomtörténész, az ELTE docense a kötet kronologikus sorrendjét emelte ki, 
hiszen egy jókora irodalomtörténeti korszakot fog át a könyv, a lexikonforma e téren formális 
keret, és egyben szimbolikus is, hogy 1956-tal indít. 
https://mandiner.hu/cikk/20210602_magyar_irodalom_mma_lexikon 
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Innoportal.hu – 2021. június 3. 
A Nap légkörét felmelegítő Alfvén-hullámokat észleltek a kutatók 
Az Alfvén-hullámok napfelszínen történő közvetlen észleléséről a Nature Astronomy című 
folyóiratban számoltak be a kutatók hétfőn – közölte az ELTE. A hullámok létezését elméleti 
alapon már 1947-ben előre jelezte Hannes Alfvén, aki úttörő felfedezéséért 1970-ben megkapta a 
fizikai Nobel-díjat. 
http://www.innoportal.hu/a-nap-legkoret-felmelegito-alfven-hullamokat-eszleltek-a-kutatok 
 
Mta.hu – 2021. június 3. 
A Csomád alatt még fortyog a kristálykása 
Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, a ELTE TTK Földrajz- és 
Földtudományi Intézet igazgatója 2002-ben hallott először arról, hogy nem zárható ki az erdélyi 
Csomád vulkán kitörése a jövőben.  
https://mta.hu/mta_hirei/a-csomad-alatt-meg-fortyog-a-kristalykasa-111460 
Megjelent még: Blikk – Magyar Hang – HVG – 24.hu – ATV – Hírextra.hu – Kronikaonline.ro – 
Qubit.hu – Nuus.hu – NatGeo – InfoRádió – Civilhetes.net 
 
Családinet.hu – 2021. június 3. 
A gyerekek már ebbe születtek bele! - Dóriék farkasokkal és medvékkel élnek együtt 
Az édesanya mindig is úgy érezte, hogy az állatok között talán jobban otthon érzi magát. Egészen 
közel azonban akkor került a farkasokhoz, amikor biológus diplomájához keresett témát az 
ELTE Etológia Tanszékén. ”Akkor már megvoltak az első farkaskölykök, akik részt vehettek a 
kutatásban. Horkai Zoltán állattelepéről származtak. 
https://www.csaladinet.hu/hirek/eletmod/allatbarat/30398/quot_a_gyerekek_mar_ebbe_szulett
ek_bele_quot_-_doriek_farkasokkal_es_medvekkel_elnek_egyutt 
 
Szabad Európa – 2021. június 3. 
Két epizód is díjnyertes a Szabad Európa „Szelfi” podcast-sorozatából 
Szelfi című sorozatunkban a Kocsis Krisztián agykutatóval és a Zsiga Melinda kick-box 
világbajnokkal rögzített beszélgetések kapták az elismerést. A díjat az Esély Labor Egyesület 
alapította, és idén ötödik alkalommal adták át az Átlátszó, az ERSTE Stiftung és az ELTE BTK 
Média és Kommunikáció Tanszék közreműködésével. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/ket-epizod-is-dijnyertes-a-szabad-europa-szelfi-podcast-
sorozatabol/31288382.html 
Megjelent még: Média1 – Klubrádió 
 
Index – 2021. június 4. 
Informatikusok: nem ritka a havi 800 ezer fix 
Az alapképzésen diplomát szerzettek közül azok viszik haza a legtöbbet, akik a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tanultak, ez bruttóban több mint 600 ezer forintot 
jelent. Átlagban bruttó 500-550 ezer forinttal számolhatnak a győri Széchenyi István Egyetemen, 
az ELTE-n és az Óbudai Egyetemen tanulmányokat folytató informatikusok. 
https://index.hu/gazdasag/2021/06/04/informatika-szak-keresetek-diplomaspalya-kovetesi-
rendszer/ 
Megjelent még: Eduline – karpatinfo.net - hajdupress.hu 
 
Vaol.hu – 2021. június 4. 
Táncos utazás a Kárpát-medencében gencsi és szombathelyi néptáncosokkal 
„Száll a lelkem” címmel készítenek filmet a nemzetrészek összetartozásáról a gencsapáti 
hagyományőrzők és a szombathelyi ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes táncosai. 
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https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tancos-utazas-a-karpat-medenceben-gencsi-es-
szombathelyi-neptancosokkal-4991488/ 
 
Baon.hu – 2021. június 4. 
Újabb bizonyítékokat találtak Szankon a tatárjárás kori mészárlásokra 
ernert Zsolt antropológus, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatója, illetve 
helyettese, Buzár Ágota antropológus, Nagy Balázs történész, az ELTE tanszékvezetője, a 
korszak szakértője, valamint Laszlovszky József régész, a CEU és az ELTE professzora is eljött a 
tatárjárás kori erődítés feltárásának helyszínére. 
https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/ujabb-bizonyitekokat-talaltak-szankon-a-tatarjaras-
kori-meszarlasokra-3939301/ 
 
Új Egyenlőség – 2021. június 4. 
Egy megkerült és megkerülhetetlen zöld téma: az újraelosztás 
Mindezt persze úgy, hogy egy igazságosabb és élhetőbb világot hozzunk létre. Ebben az adásban 
Köves Alexandra Éber Márk Áron szociológussal, az ELTE adjunktusával az ehhez szükséges 
elosztási kérdésekről beszélget. 
https://ujegyenloseg.hu/egy-megkerult-es-megkerulhetetlen-zold-tema-az-ujraelosztas/ 
 
Infovilág.hu – 2021. június 4. 
Hol lakott Wallenberg és Eichmann? 
Archív interjú Almási Jánossal. A történész, könyvtáros és szerkesztő pályáját Németh Lászlóval 
együtt kezdte Hódmezővásárhelyen. Nyugdíjba vonulásáig az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen oktatott. 
https://infovilag.hu/hol-lakott-wallenberg-es-eichmann-hazak-vallanak-a-tortenelem-helyszineit-
kutato-tanarnak/ 
 
Moderniskola.hu - 2021. június 4. 
Ingyenes élményinformatika kurzus indul az ELTE Informatikai Karán 
A digitális technológia alaposabb megismerésére ingyenes nyilvános kurzust indít az ELTE 
Informatikai Kara tanároknak, hallgatóknak, középiskolásoknak, szülőknek egyszóval bárkinek, 
aki érdeklődik az élményinformatika iránt. 
https://moderniskola.hu/2021/06/ingyenes-elmenyinformatika-kurzus-indul-az-elte-
informatikai-karan/ 
Megjelent még: Digital Hungary – Prim Online – Minuszos.hu 
 
Mandiner – 2021. június 4. 
Ezer szállal kötődünk a külhoni magyar közösségekhez 
„Dédnagyapám, Kuncz Ödön 1918-ban vagonban menekült el a kolozsvári egyetemről 
Budapestre, hogy utána az ELTE elődjének dékánja, és a magyar kereskedelmi és váltójogi 
szabályozás megteremtője legyen.” 
https://mandiner.hu/cikk/20210604_ezer_szallal_kotodunk_a_kulhoni_magyar_kozossegekhez 
 
National Geographic - 2021. június 4. 
Fokozott figyelem 
Jótékonyan hathat a stressz a tanulás egyik formájára. A Németh Dezső által vezetett ELTE-
kutatócsoport kísérletében az alanyok stressz hatására gyorsabban megoldottak bizonyos egyszerű 
feladatokat, mint a kontrollcsoport tagjai.  
Nyomtatott megjelenés, 6. oldal 
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National Geographic - 2021. június 4. 
Szemez a kutyánk - Rövid orr, könnyebb kommunikáció 
Minél rövidebb az orruk, a kutyák annál tovább állják az ember tekintetét. A boxer, a bulldog, a 
mopsz és általában a rövid orrú kutyák retinájuk felépítése okán élesebben látnak látóterük 
középpontjában. Az ELTE Etológia Tanszékének kutatói feltételezték, hogy emiatt könnyebben 
is létesítenek szemkontaktust az emberrel. 
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 
Magyar Hang – 2021. június 5. 
 
Bankba tett kutyaagyak segítenek az emberi öregedés vizsgálatában 
Az ELTE Etológia Tanszékén működő szeniorkutya-program kutyaagybankjában őrzött minták 
alapján megszülettek az első tudományos eredmények. A kutatók bizonyították, hogy van egy 
fehérje, amely az idősödő kutyák agyában hasonlóképpen működik – tehát vélhetően hasonló 
funkciót lát el –, mint az emberben. 
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/06/05/bankba-tett-kutyaagyak-segitenek-az-emberi-
oregedes-vizsgalataban/ 
 
HVG – 2021. június 5. 
A Fudan elviszi az embereket és a pénzt – ettől tarthat a magyar felsőoktatás 
„A mostani információk alapján nem maga a Fudan érkezik Budapestre” – mondta Fábri György, 
az ELTE PPK Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoportjának vezetője – „amit tudunk, 
aszerint létrejön egy alapítvány, amit a magyar állam és a Fudan hoz létre és ennek az 
alapítványnak lesz egyeteme. 
https://hvg.hu/itthon/20210605_Fudan_magyar_felsooktatas 
 
Kronikaonline.ro – 2021. június 5. 
Tisztelet a „kisbetűsöknek”: a fordító munkája egyenértékű a szerzőével 
Benő Attila nyelvész elmondása szerint hatalmas mennyiségű munkáról van szó, ugyanis az 
ELTE-n mesteri program keretén belül, 20 hallgató fél éven át intenzíven dolgozott és az A betűs 
műfordítók adatainak az összegyűjtését nem tudták befejezni. 
https://kronikaonline.ro/kultura/tisztelet-a-bkisbetusoknekr-a-fordito-munkaja-egyenerteku-a-
szerzoevel 
 
Magyar Nemzet – 2021. június 5. 
Rendszerhiba 
Mégis a magyar nemzeti tudatban a jogászságnak kiemelt szerepe van, jogásznemzet vagyunk, a 
reformkori gondolkodók nagy része is jogász volt – magyarázza Fekete Balázs, az ELTE jogi 
karának docense. 
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/rendszerhiba-9886403/ 
 
Olkt.net – 2021. június 5. 
Lelőhetjük az éjszakai támadót 
Az új büntető törvénykönyv (Btk.) kidolgozói nem vették figyelembe, hogy nem a büntetés 
mértéke, hanem annak elkerülhetetlensége tartja vissza a bűnözőket – nyilatkozta lapunknak 
Jován László ügyvéd, aki az ELTE Jogi Karának oktatója. 
https://olkt.net/lelohetjuk-az-ejszakai-tamadot/ 
 
Vasárnap.hu – 2021. június 5. 
Deáky Zita: A diktatúrák a családokban ellenséget láttak 
Az ELTE BTK Néprajzi Intézete és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 
(Kincs) 2021. június 9–11. között konferenciát szervez Család és kitelepítés a II. világháború utáni 
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Közép-Kelet-Európában címmel. 
https://vasarnap.hu/2021/06/05/deaky-zita-a-diktaturak-a-csaladokban-ellenseget-lattak/ 
 
Weborvos.hu – 2021. június 5. 
MedSpot Alapítvány az egészségügyiek mentális egészségéért 
Az Arctalan hősök kampány 2020. október végén indult a MedSpot Alapítvány és az ELTE PPK 
együttműködésével. Azóta számtalan egészségügyben dolgozónak nyújtottak mentális segítséget 
az alapítvány pszichológusai, néhányan abba is beleegyeztek, hogy interjú keretében betekintést 
nyújtsanak nekünk az egészségügyben dolgozók életébe. 
https://weborvos.hu/hirek/medspot-alapitvany-az-egeszsegugyiek-mentalis-egeszsegeert-267688 
 
Webradio.hu – 2021. június 5. 
ITM: tovább nőtt a magyar egyetemek nemzetközi elismertsége 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a tavalyihoz hasonlóan hat szakterületen került be a világ 
legjobbjai közé, a fizika képzés érte el a leginkább kimagasló (101-150.) értékelést. 
https://webradio.hu/hirek/belfold/itm-tovabb-nott-a-magyar-egyetemek-nemzetkozi-
elismertsege 
Megjelent még: MTI – Demokrata.hu – Pecsiujsag.hu – Magyar Hírlap – Blikk – Novekedes.hu – 
Világgazdaság – Gondola.hu – Ripost – Index – boon.hu – kemma.hu – haon.hu – teol.hu – heol.hu – 
kisalfold.hu – nool.hu – szoljon.hu – baon.hu – beol.hu – vaol.hu – duol.hu – delmagyar.hu – sonline.hu – 
zaol.hu – feol.hu – szon.hu – veol.hu – bama.hu – infopapa.hu – infoesztergom.hu – infotatabanya.hu – 
infodebrecen.hu – infonyiregyhaza.hu – nyugat.hu – szegedma.hu – profitline.hu – behir.hu – Mandiner – Zalai 
Hírlap 
 
Magyar Nemzet – 2021. június 5. 
Hűség a magyarsághoz: Emlékezés Für Lajosra – Egyházasrádóctól a miniszterségig 
Édesapja halála miatt tért haza, és eleinte pedagógusként, később a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum tudományos munkatársaként, valamint a nyíregyházi, illetve az egri tanárképző főiskola 
oktatójaként, végül a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem professzoraként dolgozott. 
Nyomtatott megjelenés, 15. oldal 
 
Népszava – 2021. június 5. 
Előbb szó, aztán golyó 
Polyák Gábor jogász, az ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének docense, a 
Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének kutatója. Emellett a 
médiapolitikai kérdéseket vizsgáló Mérték Médiaelemző Műhelyt vezeti, cikkeiben többek között 
a magyarországi jobboldali radikalizmus témájával foglalkozik. 
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal 
 
InfoRádió – 2021. június 6. 
Elutasította Magyarország keresetét a Sargentini-jelentés ügyében az Európai Unió 
bírósága 
Ehhez az Európai Tanácsban négyötödös többség kell, erre pedig az ítélet után sincs esély, 
mondta az InfoRádiónak Kende Tamás, az ELTE ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszékének docense. 
Reggeli hírek, 07:00 
 
Femina.hu – 2021. június 6. 
Mi lehet a krónikus gyulladások gyógymódja? 
Az ELTE tudósai is ezt keresik most, különböző szakterületek képviselői vizsgálják a gyulladásos 
folyamatokat a projekt alatt. 
https://femina.hu/egeszseg/uj-kutatas-gyulladas-ellen/ 
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Index – 2021. június 6. 
Mérő László: A járvány olyan, mint egy bombariadó 
Mérő László matematikussal, pszichológussal, publicistával, az ELTE Pszichológiai Intézetének 

és a Babeș–Bolyai Tudományegyetemnek a professzorával beszélgettünk. 
https://index.hu/techtud/2021/06/06/mero-laszlo-interju-koronavirus-valsag-strategia/ 
Megjelent még: HVG 
 
Magyar Nemzet – 2021. június 6. 
Ger a kertben – interjú Batbayar Zeneemyadar mongol nagykövettel 
„Az ELTE jogi karának tanítási módszere kiváló. Persze akkor nem ezt gondoltuk, nagyon nehéz 
volt, remegtünk a vizsgákon, nem tudom, hányszor buktam meg. Tizenketten érkeztünk ide, 
közülük az egyik helyettes pénzügyminiszter, a mongol barátom parlamenti képviselő, ketten 
pedig nagykövetek lettünk.” 
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/ger-a-kertben-9886772/ 
 
Mandiner - 2021. június 6. 
Aki gyengénlátóknak teszi láthatóvá a láthatatlant 
„Nagyon könnyű az audionarrációhoz hozzászokni, akár azt is mondhatom, hogy függővé válni, 
mert nagyon más élmény úgy színdarabot megnézni, hogy az ember tényleg tudja, mi történik a 
színpadon” – ezt már Gombás Judit, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának 
egyetemi adjunktusa teszi hozzá, aki maga is látássérült. 
https://mandiner.hu/cikk/20210606_gyengenlatok_audionarrator 
 
Nők Lapja – 2021. június 6. 
A léleköblítő hobbi jótékony hatásai 
Hobbi az, amit magam miatt, a szabadidőmben, a puszta élvezetért teszek – kezdi Nagy 
Henriette, az ELTE PPK oktatója, a Lehetnénk-e boldogabbak? című könyv szerzője. 
https://www.noklapja.hu/hetilap/2021/06/06/nok-lapja-lelek-miert-fontos-hogy-legyen-
hobbink/ 
 
Telex – 2021, június 6. 
Milyen globális felmelegedés? Egész májusban fűteni kellett 
Mint azt Pieczka Ildikó meteorológus, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének adjunktusa, a 
Másfél fok egyik állandó szerzője írja, valóban, az idei tavasz Magyarországon és Európában az 
átlagosnál hűvösebb volt, globálisan azonban a felmelegedés folytatódott. 
https://telex.hu/tudomany/2021/06/06/milyen-globalis-felmelegedes-egesz-majusban-futeni-
kellett 
 
Vaol.hu - 2021. június 6. 
Nyolc juhar került a földbe az Abért-tónál – Leleplezték a vasi mérnökök emlékkövét  
Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa beszédében azt emelte ki: fát ültetni távlati 
gondolkodásra utal, elkötelezettségre. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nyolc-juhar-kerult-a-foldbe-az-abert-tonal-
lelepleztek-a-vasi-mernokok-emlekkovet-fotok-4996939/ 
Megjelent még: Szombathelyi Televízió 
 
24.hu - 2021. június 6. 
Csehszlovákia vissza akarta adni nekünk Kassát 
A két ország hullámzó kapcsolatát a gyorsan változó nagyhatalmi politika alakította, a két 
világháború közti esetleges magyar-csehszlovák háború kérdéséről Dr. Mészáros Andor 
történésszel, az ELTE Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék 
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adjunktusával beszélgettünk. 
https://24.hu/tudomany/2021/06/06/trianon-haboru-csehszlovakia-magyarorszag/ 
 
Octogon.hu - 2021. június 7. 
Ha a klíma változik, az emberi viselkedésnek is változnia kell 
Környezetvédelmi szakpszichológus képzés indul az ELTE PPK-n. Az Ember—Környezet 
Tranzakció Intézet országosan egyedülálló továbbképzése a klímaváltozás, a fenntartható 
fejlődés, a környezeti nevelés pszichológiai vonatkozásaival foglalkozik. 
https://www.octogon.hu/epiteszet/ha-a-klima-valtozik-az-emberi-viselkedesnek-is-valtoznia-
kell/ 
 
Dívány.hu – 2021. június 7. 
A Horthy-család nőtagjai is nála vásároltak ruhát, de a holokauszt idején zsidókat 
bújtatott 
Klára 1915-től Budapesten az Iparművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait, majd beiratkozott 
az ELTE néprajz szakára, ahol a híres néprajzkutató, Györffy István tanítványa volt. Különös 
vonzalmat érzett a népi kultúra, különösen a népviseletek iránt, amelyeknek a motívumait és 
szabásmintáit később beépítette ruhaterveibe is. 
https://divany.hu/vilagom/tudos-klara-magyaros-divat/ 
 
Qubit.hu - 2021. június 7. 
Így jelenik meg a kognitív torzítás a koronavírus elleni oltás körül 
A cikkben megjelenő kognitív torzítások fogalmát és a hozzá tartozó példákat Faragó Klára, az 
ELTE Pszichológiai Intézetének professzor emeritusa lektorálta. 
https://qubit.hu/2021/06/07/igy-jelennek-meg-a-kognitiv-torzitasok-a-koronavirus-elleni-
oltasok-korul 
Megjelent még: urbanlegends.hu 
 
Vaol.hu – 2021. június 7. 
Új koordinátort választottak 
Új koordinátor vezetésével folytatja munkáját az ELTE SEK pedagógusképző központ hallgatói 
képviselete, a posztra Góczán Pált választották, aki eddig koordinátori referensi feladatokat látott 
el. 
https://www.vaol.hu/rovidhirek/uj-koordinatort-valasztottak-4998328/ 
 
InfoRádió - 2021. június 7.  
Jelentős potenciál van a biogázban  
A biogáz az energiatárolásban is komoly segítség lehet – mondta el az InfoRádióban Munkácsy 
Béla, az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék adjunktusa. 
Energiavilág - 20:19:39 
 
Mta.hu – 2021. június 7. 
A Nemzetközi Tudományos Szervezetek Szövetségének május végi konferenciája videón 
A konferencia első napján köszöntőt mondott Hudecz Ferenc, az MTA alelnöke, Pléh Csaba 
pedig bemutatta az előadókat és moderálta a beszélgetést. A magyar résztvevők közül ezen a 
napon adott elő az európai felsőoktatás és alapkutatás kapcsolatáról Halász Gábor, az ELTE 
oktatáskutatója, és szintén ezen a napon hallgathatták meg az érdeklődők Zhimin Chent, a Fudan 
Egyetem alelnökét a Budapestre tervezett új campusról. 
https://mta.hu/mta_hirei/a-nemzetkozi-tudomanyos-szervezetek-szovetsegenek-majus-vegi-
konferenciaja-videon-111474 
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Novekedes.hu – 2021. június 8. 
Fudan will bring advanced technology and world-class education to Hungary 
China cannot be bypassed, so it is worth seizing the opportunities provided by the New Silk 
Road project and taking advantage of the additional knowledge that Fudan University can bring 
to Budapest, sinologist Gergely Salát told növekedés.hu. 
https://novekedes.hu/english/china-expert-fudan-will-bring-advanced-technology-and-world-
class-education-to-hungary 
 
Vasárnap.hu – 2021. június 8. 
Többször elfelejtették az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást 
Ki is valójában Toma András? Ravasz Balázs filmjében ennek járt utána. A film online elérhető 
lesz az ELTE BTK Néprajzi Intézete és a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 
(Kincs) Család és kitelepítés a II. világháború utáni Közép-Kelet-Európában című konferenciáján. 
https://vasarnap.hu/2021/06/08/toma-andras-az-utolso-hadifogoly/ 
 
Világgazdaság – 2021. június 8. 
Megtalálták az izomgörcsök ellenszerét 
Lezárult egy 1,8 milliárd forint összköltségvetésű gyógyszerfejlesztési projekt az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE). A kutatás legfontosabb eredménye egy új gyógyszerjelölt molekula 
teljes preklinikai kifejlesztése, ez a gyógyszerfejlesztési első fázisa. 
https://www.vg.hu/kozelet/egeszsegugy-kozelet/megtalaltak-az-izomgorcsok-ellenszeret-
3819514/ 
Megjelent még: MTI – Webradio.hu – Weborvos.hu - boon.hu – kemma.hu – haon.hu – teol.hu – heol.hu – 
kisalfold.hu – nool.hu – szoljon.hu – baon.hu – beol.hu – vaol.hu – duol.hu – delmagyar.hu – sonline.hu – 
zaol.hu – feol.hu – szon.hu – veol.hu – bama.hu – profitline.hu – pharmaonline.hu – Marketingpirula.hu 
 
Középsuli.hu - 2021. június 8.  
Ezek a magyar egyetemek bekerültek a világ legjobbjai közé 
A Center for World University Rankings (CWUR) világranglistán az ELTE szerezte meg az 
elsőbbséget a magyar egyetemek között. 
https://kozepsuli.hu/ezek-a-magyar-egyetemek-bekerultek-a-vilag-legjobbjai-koze/ 
 
Portfolio.hu – 2021. június 8. 
A korábbi szokások már nem működnek: milyen lesz a járvány utáni világ? 
Az „új realitás” hatásait azonban fontos kutatni, hogy azt akár a tér kialakításába vissza tudjuk 
forgatni - emelte ki előadásában Dúll Andrea DSc PhD habil, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar általános dékánhelyettese. 
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20210608/a-korabbi-szokasok-mar-nem-mukodnek-milyen-
lesz-a-jarvany-utani-vilag-486996 
 
Vas Népe - 2021. június 8. 
Megtarthatók a diplomaosztók 
A diplomaosztókkal kapcsolatban mi is érdeklődtünk: az ELTE Savaria Egyetemi Központ 
végzősei számára július 3-án 10 órakor tartják az ünnepséget, de a módjáról és a helyszínről még a 
héten egyeztetnek. 
Nyomtatott megjelenés, 9. oldal 
 
444.hu – 2021. június 8. 
Európában a médiapiacot sehol sem verik szét úgy, mint itt 
A kutatás magyar vonatkozásairól online konferencián számolt be Urbán Ágnes 
médiaközgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem docense és Polyák Gábor, az ELTE Média és 
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Kommunikáció Tanszékének egyetemi docense. 
https://444.hu/2021/06/08/europaban-a-mediapiacot-sehol-sem-verik-szet-ugy-mint-itt 
 
Vaol.hu – 2021. június 8. 
Részleges napfogyatkozást láthatunk Vas megyében is 
Június 10-én részleges napfogyatkozás lesz hazánk felett. Az ország különböző pontjain 
különböző, de szabad szemmel alig észrevehető mértékben takarja majd el a Hold korongja a 
Napot. Az alkalomból az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium kitárja kapuit a látogatók 
előtt. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elo-a-specialis-napszemuvegekkel-reszleges-
napfogyatkozast-lathatunk-vas-megyeben-is-5004994/ 
 
Kertészet és szőlészet - 2021.06.09. 
Kaktuszok a Füvészkertben 
A Ferocactus nemzetség volt a főszereplője a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete által 
szervezett tavaszi országos kaktuszkiállításnak és vásárnak. Május utolsó hétvégéjén az ELTE 
Füvészkertjében gyűltek össze a kaktuszgyűjtők és rajongók. 
Nyomtatott megjelenés, 9. oldal 
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