
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 
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 
 
Kossuth Rádió – 2021. június 9. 
Kiknek lehet hasznos a kutyaterápia? 
A Napközben vendége Kubinyi Enikő, az ELTE Etológiai Tanszék tudományos munkatársa. 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-09_09-05-00&enddate=2021-06-
09_11-10-00&ch=mr1 
Megjelent még: Innotéka 
 
MTI – 2021. június 9. 
Idén is kétszer lesz lemezboltok napja 
Kapcsolódik a Record Store Day-hez a járvány után először megszervezett Budapesti 
Lemezbörze is, amelyet június 13-án vasárnap tartanak az ELTE Gömb Aulájában. Belépés csak 
védettségi igazolvánnyal vagy EESZT (QR kódos) mobil alkalmazással. 
Megjelent még: Kultúra.hu – Webradio.hu – kozszolgalat.hu – Budaorsiinfo.hu – Pestihirlap.hu – Bevezetem.eu 
– Travelo.hu – Pesti Hírlap 
 
Új Művészet – 2021. június 9. 
A hagyományokon innen és túl 
Beszélgetés Takács Imrével, az ELTE Művészettörténeti Intézetének vezetőjével. 
https://www.ujmuveszet.hu/2021/06/2016%e2%95%b19/ 
 
168 Óra – 2021. június 9. 
Magyarország csatlakozik az európai üvegházgáz-megfigyelésekhez 
Az ICOS magyarországi bázisát a most formálódó ICOS-HU konzorcium adja, amelynek a hazai 
éghajlat- és légkörkutatás intézményei lesznek várhatóan a tagjai: az Atommagkutató Intézet 
(ATOMKI), a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (FI), az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (ELTE) Meteorológiai Tanszéke és a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem (MATE) Növényélettan és Növényökológia Tanszék, Növénytermesztés-tudományi 
Intézet. 
https://168.hu/tudas/magyarorszag-csatlakozik-az-europai-uveghazgaz-megfigyelesekhez-
205938 
 
Megjelent még: Dehir.hu – Alon.hu – 24.hu - tatabanyahirado.hu - tiszaujvaroshirado.hu - vecseshirado.hu - 
miskolchirado.hu - dunaujvaroshirado.hu - siofokhirado.hu - komaromhirado.hu - kalocsahirado.hu - 
sajoszentpeterhirado.hu - pecshirado.hu - szentendrehirado.hu - szigetszentmikloshirado.hu - bicskehirado.hu - 
kecskemethirado.hu - csabahirado.hu - kisvardahirado.hu - budapesthirado.hu - gyongyoshirado.hu - 
jaszberenyhirado.hu - erzsebetvaroshirado.hu - hatvanhirado.hu - gyorhirado.hu kiskunhalashirado.hu - 
bajahirado.hu - marcalihirado.hu - balassagyarmathirado.hu - pakshirado.hu - oroshazahirado.hu - 
papahirado.hu - szenteshirado.hu - szekszardhirado.hu - sarvarhirado.hu - vasarhelyhirado.hu - balatonhirado.hu 
- vasarosnamenyhirado.hu - veszpremhirado.hu - berettyoujfaluhirado.hu - csornahirado.hu - egerhirado.hu - 
dombovarhirado.hu - gyulahirado.hu - esztergomhirado.hu - hajduszoboszlohirado.hu - godollohirado.hu - 
kormendhirado.hu - szegedhirado.hu - hajduboszormenyhirado.hu - ozdhirado.hu - mezokovesdhirado.hu - 
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kaposvarhirado.hu - balatonfuredhirado.hu - tapolcahirado.hu - szolnokhirado.hu - torokszentmikloshirado.hu - 
vachirado.hu - budaorshirado.hu - erdhirado.hu - zalaegerszeghirado.hu sopronhirado.hu - monorhirado.hu - 
movarhirado.hu - barcshirado.hu - cegledhirado.hu - bekeshirado.hu - karcaghirado.hu - dabashirado.hu - 
sarbogardhirado.hu - salgotarjanhirado.hu - satoraljaujhelyhirado.hu - budakeszihirado.hu - keszthelyhirado.hu - 
nyiregyhirado.hu - nagykanizsahirado.hu - nyirbatorhirado.hu - nagykatahirado.hu - mateszalkahirado.hu - 
sikloshirado.hu - szekesfehervarhirado.hu – civishir.hu – agronaplo.hu – greendex.hu 
 
Octogon.hu - 2021. június 9. 
„Valami nagyot, kortalant és kiemelkedőt” – rangos díjat nyert a Market 6.0 székház 
A Market 6.0 székházát az Az Év Irodája 2020 Különdíjjal ismerték el. A díjat Dr. Németh Edit, 
az ELTE GTI, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszékének egyetemi adjunktusa és egyben „Az Év 
Irodája” zsűrielnöke egy igen erős, akár életműdíjjal is felérő laudáció keretében adta át. 
https://www.octogon.hu/epiteszet/rangos-dijban-reszesult-a-market-6-0-szekhaz-az-ev-irodaja-
szakmai-versenyen/ 
 
Vaskarika.hu - 2021. június 9. 
A gencsi verbunk is látható lesz a Verbunk Napján Kapuváron 
Vas megye és Gencsapáti nemzeti értéke a „gencsi verbunk", amelyet a Gencsapáti 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes és a Kópic 
Néptánccsoport férfi táncosainak tolmácsolásában láthatnak!  
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/20562/ 
Megjelent még: Vaol.hu 
 
Ugytudjuk.hu – 2021. június 9. 
Visszatér az online térből a Bloomsday 
Már többéves hagyomány az ELTE-SEK vizuális tanszék hallgatóinak szabadtéri kiállítása Nagy 
Csaba koordinálásában. 
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-06-09_pecsetelessel-guiness-csapolassal-kiallitassal-es-
koncerttel-ter-vissza-az-online-terbol-a-bloomsday 
 
Magyar Narancs.hu - 2021. június 9. 
A társutas 
„Az új rendszer hibája, hogy bár nagyon kedvezményesnek tűnik – elég a pártlistás rendszerben 
mandátumot érő szavazatok számának negyedét elérni –, az alacsony létszámú nemzetiségek, ha 
mindenkit sikerülne is mozgósítaniuk, akkor se lennének elegen ahhoz, hogy esélyük legyen 
képviselőt küldeni” – mutat rá Kállai Péter, az ELTE Társadalomtudományi Karának adjunktusa. 
https://magyarnarancs.hu/belpol/a-tarsutas-239136 
 
Magyar Nemzet - 2021. június 10. 
Vitaesten keresi a válaszokat a Rubicon Intézet 
Milyen kényszerpályája, és mekkora mozgástere volt a magyar diplomáciának a hadüzenet 
előestéjén? Mit lehet biztosan tudni Kassa bombázásáról, és mit nem? Mennyire volt felkészült a 
Magyar Királyi Honvédség a második világháborúba történő belépésre? E kérdésekre keresik a 
válaszokat a Rubicon Intézet vitaestjén a beszélgetőpartnerek: Szakály Sándor, a VERITAS 
Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, Pritz Pál, az ELTE BTK magántanára és Gali 
Máté, a Rubicon Intézet tudományos főmunkatársa. 
https://magyarnemzet.hu/kultura/vitaesten-keresi-a-valaszokat-a-rubicon-intezet-9917996/ 
Megjelent még: Magyar Hírlap  
 
Nyugat.hu - 2021. június 10. 
A pedagógusoknak adható legmagasabb kitüntetést kapta Vigh Kálmán, a szombathelyi 
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Bolyai tanára 
Kiemelkedő hatású oktatási – nevelési – munkájáért, illetve a pedagógiai gyakorlatot segítő 
kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Apáczai Csere János-díjat vehetett át Vigh 
Kálmán, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium történelem–orosz nyelv 
és irodalom szakos tanára. 
https://www.nyugat.hu/cikk/apaczai_csere_janos_dij_vigh_kalman_sek_oktato 
 
Világgazdaság – 2021. június 10. 
Kulcsszerepe lesz a diákmunkának a gazdaság újraindításában 
A piaci keresletet jól mutatja, hogy az ELTE-Trenkwalder iskolaszövetkezet jelenleg minden 
eddiginél több, 300 feletti nyitott fővárosi és vidéki pozícióba keresi az alkalmas diákmunkaerőt. 
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/kulcsszerepe-lesz-a-diakmunkanak-a-gazdasag-
ujrainditasaban-3827506/ 
Megjelent még: Autopro.hu – Adozona.hu – MTI – Portfolio.hu – Ado.hu – Pénzcentrum.hu – Webradio.hu – 
Budaorsiinfo.hu – Profitline.hu – Mandiner.hu – duol.hu – veol.hu – vaol.hu – boon.hu – sonline.hu – zaol.hu 
– nool.hu – beol.hu – feol.hu – szoljon.hu – baon.hu – bama.hu – kisalfold.hu – kemma.hu  delmagyar.hu – 
heol.hu – teol.hu - haon.hu – szon.hu - kamaraonline.hu – mmonline.hu 
 
Telex – 2021. június 10. 
Félelem az élettől: túlélők a felszabadított koncentrációs táborokban 
A hazatérésre várakozók testi erejük visszanyerésével és a tábori rongyoktól való 
megszabadulással ráléptek a polgári életbe visszavezető útra, de lelki és érzelmi működésüket még 
sokáig a tábori élet utóhatásai határozták meg. A szerzők történészek: Huhák Heléna az ELKH 
BTK Történeti Intézetében, Szécsényi András pedig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltárában. 
https://telex.hu/kulfold/2021/06/10/felelem-az-elettol-tulelok-a-felszabaditott-koncentracios-
taborokban 
 
Vaol.hu - 2021. június 10. 
Másfél órán át lehetett megfigyelni a részleges napfogyatkozást Szombathelyen 
Csütörtökön a déli órákban a hosszú pandémiás kényszerű szünet után újra kitárta kapuit a 
látogatók előtt az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris 
Kutatóközpont. Megfelelő biztonságos eszközökkel láthatóvá vált, ahogyan a Hold korongja 
kitakar egy kis darabot a Napból. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/masfel-oran-at-lehetett-megfigyelni-a-reszleges-
napfogyatkozast-szombathelyen-video-5013106/ 
Megjelent még: RTL Híradó - Szombathelyi Televízió – Vas Népe 
 
Figyelő – 2021. június 10. 
Százmilliárdok a vállalkozásoknak 
Hazánk az Európai Unióban elsőként indította útjára a 2027-ig tartó költségvetési ciklus 
vállalkozásfejlesztési programjait, a pályázható összeg pedig óriási: 587 milliárd forint – mondta 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős 
államtitkára, az ELTE GTI adjunktusa. 
Nyomtatott megjelenés, 24-25. oldal 
 
Magyar Narancs - 2021. június 10. 
Lojzi (Dornbach Alajos, 1936–2021) 
Szerencséje volt, hogy éppen a Nagy Imre-kormány idején érettségizett, mert egyből felvették az 
egyetemre. Bölcsésznek készült, de átirányították az ELTE jogi karára. Amikor 1958-ban 

https://www.nyugat.hu/cikk/apaczai_csere_janos_dij_vigh_kalman_sek_oktato
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/kulcsszerepe-lesz-a-diakmunkanak-a-gazdasag-ujrainditasaban-3827506/
https://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/kulcsszerepe-lesz-a-diakmunkanak-a-gazdasag-ujrainditasaban-3827506/
https://telex.hu/kulfold/2021/06/10/felelem-az-elettol-tulelok-a-felszabaditott-koncentracios-taborokban
https://telex.hu/kulfold/2021/06/10/felelem-az-elettol-tulelok-a-felszabaditott-koncentracios-taborokban
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/masfel-oran-at-lehetett-megfigyelni-a-reszleges-napfogyatkozast-szombathelyen-video-5013106/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/masfel-oran-at-lehetett-megfigyelni-a-reszleges-napfogyatkozast-szombathelyen-video-5013106/


diplomát szerzett, már tudta, hogy ügyvéd akar lenni. 
Nyomtatott megjelenés, (5-18-19. oldal) 
 
168 óra - 2021. június 10. 
Közösségi sárdobálás 
Jelenleg olyan érzés a Facebook-politizálást nézni, mint élőben követni a 2001. szeptember 11-i 
támadásokat – mondta Hammer Ferenc, az ELTE médiatanszékének vezetője. 
Nyomtatott megjelenés, 10-11. oldal 
 
Eduline - 2021. június 11. 
Első tanítási nap, vizsgaidőszak és szünetek - így fog kinézni a következő tanév a 
nagyobb egyetemeken 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a 2021/2022-es tanév őszi féléve várhatóan 2021. 
szeptember 6-án kezdődik és december 11-ig tart. A tavaszi félév 2022. február 7. és május 14. 
között lesz. Ahogyan azt korábban már megírtuk, az ELTE-n úgy tervezik, hogy jelenléti 
oktatással indítják el a félévet. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210611_egyetemek_20212022_tanev_datumai 
 
HVG – 2021. június 11. 
"Köszönjük, Zsuzsi néni, hogy mindig meghallgattál minket!" 
A vakáció beköszöntével megható sorokkal üzentek tanáruknak az ELTE Gyertyánffy István 
Gyakorló Általános Iskola szeptembertől már felső tagozatos tanulói. 
https://hvg.hu/elet/20210611_Koszonjuk_Zsuzsi_neni_hogy_mindig_meghallgattal_minket__p
lakaton_uzentek_a_diakok_kedvenc_tanaruknak 
Megjelent még: Nlc.hu – Eduline.hu 
 
Magyar Kurir.hu - 2021. június 11. 
Tehetség, szorgalom és lelkesedés – Ciszterci iskola diákja nyerte az OKTV-t francia 
nyelvből 
Kilencedikben és tizedikben a motiváltabb tanulók részt vettek a Nyelvtanulással a boldogulásért 
elnevezésű uniós projektben, melyet heti két óra délutáni foglalkozás keretében az ELTE végzős 
hallgatói tartottak. 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/tehetseg-szorgalom-es-lelkesedes-ciszterci-iskola-diakja-
nyerte-az-oktv-t-francia-nyelvbol 
 
Magyar Nemzet - 2021. június 11. 
Hűség a magyarsághoz - Emlékezés Für Lajosra 
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. 
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/huseg-a-magyarsaghoz-9924791/ 
 
Innotéka - 2021. június 11. 
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. 
Nyomtatott megjelenés, 22-23. oldal 
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Innotéka - 2021. június 11. 
Túlsúlyosság és alultápláltság antropológus szemmel 
Az ELTE Embertani Tanszék munkatársai évtizedek óta kutatják a hazai lakosság testtömegének 
változását, a táplálkozási szokásokat, analizálják a testformákat, elemzik a túlsúlyosság és az 
alultápláltság okait. Zsákai Annamária egyetemi docenst a tanszéki eredményekről kérdeztük. 
Nyomtatott megjelenés, 9-10-11-12-13. oldal 
 
Élet és Irodalom 2021. június 11. 
Írástudók felelőssége 
A. L. Kennedyvel és Bán Zsófia író-esszéistával, az ELTE Amerikanisztika tanszékének tanárával 
Rosie Goldsmith beszélget. 
Nyomtatott megjelenés, 3-4.oldal 
 
Szabad Föld - 2021. június 11. 
Időskori betegségek kutatója 
A soproni születésű Nikolich Károly 1971-ben végzett az ELTE vegyész szakán, 1974-ben 
doktorált. Az MTA Izotóp Intézetében és az ELTE-n dolgozott, majd ösztöndíjasként a New 
Orleans-i Tulane Egyetem kutatásaiban vett részt.  
Nyomtatott megjelenés, 29. oldal 
 
Békés Megyei Hírlap - 2021. június 12. 
Különleges látványvilág erősíti tovább a verset 
A nemzetközi független rövidfilmfesztivált a Budapest Film Academy évente kétszer rendezi 
meg, együttműködve az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filmtudomány Tanszékével és a Los 
Angeles-i Loyola Marymount University, School of Film and Televisionnel. 
Nyomtatott megjelenés, 6. oldal 
 
Figyelő - 2021. június 12. 
Túl a diplomán 
A bölcsészettudományi rangsort az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) diplomázók 
vezették 300 ezres átlagjövedelemmel, a gazdaságtudományok területén a Corvinus volt hallgatói 
domináltak (460 ezer), az informatikában és a műszaki területen pedig a műegyetemisták (610 
ezer). 
https://figyelo.hu/hirek/tul-a-diploman-127681/ 
Megjelent még: Világgazdaság 
 
Greendex.hu - 2021. június 12. 
Holtfák a természet szolgálatában 
2012 és 2017 között az ELTE irányításával az Északi-középhegység három hegyvidékén 
erdőállapot- felmérést végeztek, melynek során 30 km 2-en 60.000 mintavételi ponton 
vizsgálódtak. Ezek nagy része tölgyerdő volt, ami azért lényeges, mert az elhalt tölgyekhez 
köthető a legtöbb állat- és gombafaj. 
https://greendex.hu/holtfak-a-termeszet-szolgalataban/ 
 
Magyar Kurír.hu - 2021. június 12. 
Testvérek, azért jöttem, hogy felébresszelek benneteket – Villanófényben az ezüstmisés 
Michels Antal 
Tóni atya az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban érettségizett, és amikor végzett 
mind tanárait, mind szüleit azzal lepte meg, hogy szakácstanulónak jelentkezett. 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/testverek-azert-jottem-hogy-felebresszelek-benneteket-
villanofenyben-az-ezustmises-michels-antal 
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Ujkor.hu - 2021. június 12. 
Az Egyháztörténészek VII. Országos Találkozója 
A panel résztvevői Fazekas István (ELTE BTK Kora Újkori Történeti Tanszék), Bárth Dániel 
(ELTE BTK Néprajzi Intézet , Folklore Tanszék; MTA–ELTE Lendület Történeti 
Folklorisztikai Kutatócsoport ), Bednárik János (ELKH BTK NTI Történeti Néprajzi Osztály) és 
Rétfalvi Balázs (Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár; MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római 
Történeti Kutatócsoport) voltak. 
https://ujkor.hu/content/az-egyhaztorteneszek-vii-orszagos-talalkozoja 
 
Vaol.hu - 2021. június 12. 
Pályán maradni – A legnagyobb gond a munkaerőhiány 
Nincs egy hónapja, hogy dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, a térség országgyűlési képviselője 
kezdeményezésére több nagyvállalat vezetője ült össze az ELTE SEK konferenciatermében, és -
megvitatták a legaktuálisabb kérdéseket, problémákat. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/palyan-maradni-a-legnagyobb-gond-a-
munkaerohiany-5016494/ 
Megjelent még: Frisss.hu 
 
Zetapress.hu - 2021. június 12. 
Kérésztörténet 
A most megjelent albumban az elmúlt csaknem egy évtized hazai és nemzetközi díjat nyert fotóit 
gyűjtöttük egy dunavirág-csokorba, összefűzve az ELTE Környezetoptika Laboratórium és az 
ELKH ÖK Duna-kutató Intézet kutatócsoportjának legújabb tudományos eredményeivel. 
http://www.zetapress.hu/kultura/121516 
Megjelent még: 24.hu/NatGeo 
 
Index - 2021. június 13. 
Hack Péter: A jogállam arról szól, hogy ne utcai harcokban dőljenek el a politikai viták 
Ma a jogállamiság sokkal rosszabb állapotban van, mint tizenegy évvel ezelőtt volt. Erről nincs 
vita. Az alapvita arról szól, hogy van-e diktatúra, amivel szemben mindent meg lehet tenni – 
mondta az Indexnek Hack Péter jogászprofesszor, volt rendszerváltó politikus. Az ELTE 
tanárával egyetemi szobájában beszélgettünk. 
https://index.hu/belfold/2021/06/13/hack-peter-a-jogallam-arrol-szol-hogy-ne-utcai-
harcokban-doljenek-el-a-politikai-vitak/ 
 
Mandiner.hu – 2021. június 13. 
„Forradalmi tartalommal töltődik a visegrádi együttműködés” 
Kovács István polonista 1981 óta az ELTE Lengyel Tanszékén tudományos munkatárs, 1992-
ben szerezte meg a történettudomány kandidátusa fokozatot. 1990 és 1994 közt a Magyarország 
varsói nagykövetségének kulturális tanácsosa, 1994-95-ben és 1999-2003-ban krakkói főkonzul. 
https://mandiner.hu/cikk/20210613_kovacs_istvan_polonista_interju 
 
Nlc.hu – 2021. június 13. 
„Hiába van tehetségpont hálózat, nagyon nehéz helyet találni a tehetséges gyerekeknek” 
Gyarmathy Éva az ELTE PPK, az Óbudai Egyetem és a Szegedi Egyetem oktatójaként és 
pszichoterapeutaként is a különleges helyzetű tehetségekkel foglalkozik. 
https://nlc.hu/eletmod/20210613/tehetsegfejlesztes-konyv-gyarmathy-eva/ 
 
Vaol.hu - 2021. június 13. 
Gólyatáborok fokozott óvatossággal 
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2021 nyarára gólyatáborokkal készül az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a táborok 
biztonságos megszervezését fokozott körültekintéssel és óvatossággal kívánja biztosítani, írják. 
Szervezőként és vendégként is csak védettségi igazolványnyal rendelkező személy vehet majd 
részt a gólyatáborokban. 
https://www.vaol.hu/rovidhirek/golyataborok-fokozott-ovatossaggal-5014918/ 
Megjelent még: Vas Népe 
 
Veol.hu – 2021. június 13. 
Ez a torony már nem pokoli – A szegénység az egyik legnagyobb probléma 
2013. december 13-án kezdtem el a munkámat a pokoli toronyban. Akkor azt gondoltam, hogy 
egy karácsonyt kibírok, aztán lelépek – mondja Szarka Béla, aki az ELTE-n végzett szociológia–
szociális munkás szakon, annak idején a munkaügyi központ irányította a szeretetszolgálat egyik 
vezetőjéhez. 
https://www.veol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/pokoli-torony-veszprem-maltai-szeretetszolgalat-
hazgyari-4748435/ 
Megjelent még: Napló 
 
Baon.hu – 2021. június 14. 
A kártyajátékkal szívesebben tanulják a diákok az irodalmat 
Ötödéves egyetemistaként kezdte el kifejleszteni az általa Mecénátusnak elnevezett tanítási 
módszert Bödecs Pál Márton, aki tavaly végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol–
magyar tanári szakán. 
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-kartyajatekkal-szivesebben-tanuljak-a-diakok-az-
irodalmat-3934117/ 
 
Hrportal.hu – 2021. június 14. 
A magyar gazdaság szereplői jobban felkészültek a járvány harmadik hullámára 
Csehné Dr. Papp Imola egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem) a vírus okozta 
makroszintű gazdasági következményeket tekintve kiemelte, hogy a megkérdezett szervezetek 
közel kétharmada további egy évig érezhető hatásokkal számol, de egyharmaduk ennél hosszabb 
következményeket prognosztizál. 
https://www.hrportal.hu/hr/a_magyar_gazdasag_szereploi_jobban_felkeszultek_a_jarvany_har
madik_hullamara-20210614.html 
Megjelent még: 24.hu – szakszervezetek.hu 
 
Vaol.hu - 2021. június 14. 
Nyelvvizsgázók számára hiánypótló a szlovénkönyv 
A kiadvány ezt is egyszerűsíti, ugyanis megoldókulcsot is mellékeltünk hozzá – magyarázta a 
nyelvtanár. A segédkönyv az Origó nyelvvizsgarendszere szerint készült, ugyanis az ELTE 
centruma az egyetlen nyelvvizsgaközpont, amely szlovén nyelvből is kínál vizsgázási lehetőséget 
Magyarországon. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nyelvvizsgazok-szamara-hianypotlo-a-szlovenkonyv-
5020163/ 
Megjelent még: Vas Népe 
 
Hamisitasellen.hu – 2021. június 14. 
“Anya, mi van, már megint a NAV?!” – Hamisítás Elleni Nemzeti Testület 
Nagy büszkeség, hogy a Semmelweis Egyetemen oktató gyógyszerész vagyok, az ELTE-n 
orvostudományi kutatási jogot tanítok, az Óbudai Egyetemen is most kezdődött egy izgalmas 
mesterképzés, amin két tantárgyat is viszek. Imádok tanítani, nagyon élvezem. Dr. Ilku Líviával, a 
HENT gyógyszerhamisítás elleni munkacsoportjának vezetőjével beszélgetett a HáziPatika 
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riportere. 
http://www.hamisitasellen.hu/2021/06/anya-mi-van-mar-megint-a-nav/ 
 
Unilife.hu – 2021. június 14. 
Megalakul az ELTE kilencedik kara 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézete 2021. augusztus 1-től 
karként működik tovább. 
https://unilife.hu/egyetem/20210614-megalakul-az-elte-kilencedik-kara-gazdasagtudomany.html 
 
Népszava - 2021. június 14. 
Alkotmánybíró lehet a Kúria büntető kollégiumának vezetője 
Márki Zoltán a Kúria honlapján feltüntetett adatok szerint 1988-ban végzett jogészként az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, jogi szakvizsgáját két évvel 
később közlekedési szakjogászi vizsgáját pedig 2000-ben tette le. 
https://nepszava.hu/3123020_alkotmanybiro-lehet-a-kuria-bunteto-kollegiumanak-vezetoje 
 
Nyugat.hu – 2021. június 14. 
Kiemelkedő munkát végző pedagógusokat tüntettek ki Szombathelyen 
Szabó Babett Katalin óvodapedagógus, munkaközösség vezető, bázisóvodai mentor 
(Szombathelyi Aréna Óvoda) óvodapedagógusi munkáját 1994-ben kezdte az intézményben. Az 
óvodai munkaközösséget vezeti évek óta. Az óvoda az ELTE Savaria Egyetemi Központ 
bázisóvodája, melynek mentori feladatait is ellátja. 
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathely_pedagogusnap_kituntetes_2021 
Megjelent még: Vaol.hu 
 
Kisalföld - 2021. június 14. 
Félmilliós szentmiséket tartottak 
Különleges éjszakai szentségimádások – felidézték az 1938. évi eucharisztikus világkongresszust. 
A konferenciát dr. Cierna Lubica, az ELTE-SEK főiskolai docense nyitotta meg. 
Nyomtatott megjelenés, 9. oldal 
 
Travelo.hu - 2021. június 14. 
Varázslatos orchideák és broméliák lepik el ezt a budapesti kertet 
A hagyományos tavaszi Orchidea és bromélia kiállítás idén új helyre költözik. A kiállítást nem a 
Vajdahunyadvárban, hanem az ELTE Botanikus Kerttel közösen a Füvészkertben, szabadtéren 
rendezik meg a szervezők. 
https://www.travelo.hu/csaladbarat/20210614-budapest-orchidea-es-bromelia-kiallitas-
fuveszkert.html 
 
Webradio.hu - 2021. június 14. 
Befejeződött a tihanyi apátság Királykriptájának feltárása 
A csaknem ezer éves altemplomot az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezetésével, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemmel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel és a Laczkó Dezső 
Múzeummal együttműködve tárták fel. 
https://webradio.hu/hirek/kultura/befejezodott-a-tihanyi-apatsag-kiralykriptajanak-feltarasa 
Megjelent még: MTI – Origo – videk.ma – HVG – InfoRádió – nool.hu – beol.hu – kisalfold.hu – zaol.hu – 
sonline.hu – veol.hu – boon.hu – feol.hu – szoljon.hu – vaol.hu – bama.hu – duol.hu – baon.hu – heol.hu – 
teol.hu – szon.hu – haon.hu – kemma.hu – delmagyar.hu – veol.hu – vehir.hu – travelo.hu – life.hu 
 
Eduline – 2021. június 15. 
Előzetes vs. végleges ponthatárok: mire számíthattok? 
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Tavaly zömében az ELTE képzései voltak azok, ahol magasabb pontok születtek az előzetes 
ponthatároknál: volt olyan szak, ahol 60 ponttal is feljebb került a limit - ez például a szabad 
bölcsészet, ahol az előzetes ponthatár 340 pont volt, a végleges tehát pedig 400 2020-ban. 
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210615_elozetes_es_vegleges_ponthatarok 
 
Jogaszvilág.hu - 2021. június 15. 
Pályaváltó jogászok: Jogászból coach – Interjú dr. Sárdi-Papp Rékával 
„Szerettem a jogi egyetemet, és nagyon hálás vagyok azért a tudásért és lelkesedésért, amit az 
ELTE-s tanáraimtól kaptam. Nem bizonytalanodtam el, sőt megerősödtem az egyetemi éveim 
alatt, úgy éreztem jó helyen vagyok.” 
https://jogaszvilag.hu/cegvilag/palyavalto-jogaszok-jogaszbol-coach-interju-dr-sardi-papp-
rekaval/ 
 
Zaol.hu - 2021. június 15. 
„A polip álma”, avagy modern állatvédelem 
Miklósi Ádám, az ELTE professzora a kutyaetológiáról szólva elmondta: egy 2016 januárjában 
hozott kormányrendelet kimondja, hogy ebet tilos tartósan láncon kikötve tartani. 
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-polip-alma-avagy-modern-allatvedelem-5313335/ 
Megjelent még: Zalai Hírlap 
 
A földgömb – 2021. június 15. 
Magyar földrajzi konferencia 
Bár tavaly a pandémia elsodorta a konferenciát és az évfordulós emlékezést, idén online 
formában, regisztrációhoz kötött, de nyitott rendezvényként pótolják, a konferenciát ezúttal az 
ELTE szervezi. 
Nyomtatott megjelenés, 88. oldal 
 
Vas Népe - 2021. június 15. 
Ösztöndíj az oktatónak 
Elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját dr. habil. Fekete 
Gusztáv, az ELTE Savaria Egyetemi Központ oktatója. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
 
Nők Lapja – 2021. június 15. 
Portré: Szily Nóra 
„A Kossuth Lajos Tudományegyetem pszichológia szakára vettek fel, ahonnan két év után jöttem 
át az ELTE-re. Imádtam az egyetemen magamba szívni mindenféle tudást az emberi lélek 
rejtelmeiről. Ezek az évek alapozták meg a szakmai érzékenységemet és azóta is 
megkérdőjelezhetetlen barátságaimat.” 
Nyomtatott megjelenés, 90. oldal 
 
Police.hu - 2021. június 15. 
Villámcsődület Miskolcon 
A zene és a tánc egy olyan közvetítő közeg, amely hatékonyan adja át az általunk közölni kívánt 
információt az emberek számára, ezért kértük fel az ELTE Best Dance Company táncstúdiót és a 
Destination Brass Band együttest ennek tolmácsolására a kiváló hangosítást végző Hopka Péterrel 
együtt. 
 
M1 - Ma este - 2021. június 15. 
Napról-napra csökken itthon a koronavírus-fertőzöttek száma 
Több szakértő is attól tart, hogy ősszel jöhet a negyedik hullám. A vírus ellen ugyanakkor az oltás 
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a leghatékonyabb védelem, Magyarország pedig a második az uniós oltási ranglistán. A műsor 
vendége Kacskovics Imre immunológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Karának dékánja. 
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2021-06-15-i-adas-3/  
A felvételen 00:08:50-től 
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