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HVG - 2021. június 23. 
Az ELTE joghallgatói nyerték a világ legrangosabb versenyét 
A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) 
csapata nyerte a világ legrangosabb versenyjogi perbeszédversenyének 2021-es fordulóját – 
közölte az egyetem. A joghallgatók a 43 résztvevő csapat közül maguk mögé utasították többek 
között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit, a döntőben pedig a korábbi bajnok 
National University of Singapore-t győzték le a Herbert Smith Freehills Competition Moot 
versenyjogi perbeszédversenyen. 
https://hvg.hu/elet/20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok 
Megjelent még: RTL Klub „Reggeli” - .hirado lapcsalád (40+ megjelenés) – Profitline.hu – Karpatinfo.net – 
Híradó.hu - .info lapcsalád (5 megjelenés) – Jogi Fórum – Jogászvilág – Biztonsagipiac.hu – 90.9 Jazzy Rádió 
– Hungary Today – Portfolio.hu – Magyar Nemzet – Vas Népe 
 
InfoRádió – 2021. június 23. 
Amerikai mintájú republikánus párt jöhet létre Olaszországban 
A felek meg is állapodtak a választási együttműködésben. "Ezek a pártok legutóbb, 2018-ban 
együtt, egy blokkban indultak. Az elképzelés annyiban új, hogy Silvio Berlusconi most nem közös 
blokkot javasol, hanem azt, hogy amerikai mintára hozzanak létre egy közös, republikánus jellegű 
pártot, ahol a három pártszervezet identitását olvasztanák egybe" – részletezte az InfoRádióban 
Vásárhelyi Árpád Olaszország-szakértő, az ELTE megbízott előadója. 
https://infostart.hu/kulfold/2021/06/23/amerikai-mintaju-republikanus-part-johet-letre-
olaszorszagban 
 
Bcoolmagazin.hu - 2021. június 23. 
Legnagyobb kincsünk: az éltető víz 
A víz a legértékesebb kincsünk, amelyről COOL emberünkkel, Jurecska Laurával, az ELTE 
Mikrobiológiai Tanszékének egyik kutatójával beszélgettünk. 
https://bcoolmagazin.hu/legnagyobb-kincsunk-az-elteto-viz/ 
 
Digital Hungary – 2021. június 24. 
Amikor a csillagok együttállnak, megszülethet a kirobbanó fejlődés 
Honnan lehet tudni, hogy egy új ötlet, trend, innováció a jövő kulcsa, vagy csak egy múló hóbort 
lesz? Pogátsa Zoltánnak, az ELTE jelenlegi és a Közép-Európai Egyetem volt óraadójának 
előadása. 
https://www.digitalhungary.hu/marketing/Amikor-a-csillagok-egyuttallnak-megszulethet-a-
kirobbano-fejlodes/12381/ 
 
Helloworldonline.hu - 2021. június 24. 
Ingyenes online informatikai tábort szervez az ELTE 
Ingyen látogatható online tábort hirdetett az ELTE Informatikai kara. A két turnusban 
lebonyolított esemény fókuszában a BBC: Micro:bit V2 nevű egylapkás miniszámítógép lesz, a 
13-16 éves résztvevők ezzel fognak behatóbban megismerkedni. 
https://www.helloworldonline.hu/esemenyek/ingyenes-online-informatikai-tabort-szervez-az-
elte-296033.html 
 
Portfolio.hu – 2021. június 24. 
Ő lesz a NAV új vezetője 
Vágujhelyi Ferenc 1970-ben született Budapesten, végzettségét tekintve programozó 
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matemetikus, fizika tanár (ELTE). 1999-ben került az állami hivatalok kötelékébe, amikor is 3 
éven át volt Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgató-helyettese. 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210624/o-lesz-a-nav-uj-vezetoje-489630 
Megjelent még: IT Business 
 
Kossuth Rádió „Hajnal-táj” – 2021. június 24. 
A legtöbb szobanövény mérgező lehet az ember számára 
Megdöbbentő, de a legtöbb szobanövény ártalmas lehet az ember számára, még az olyan 
ártatlannak tűnő növények is, mint a leander, a gyöngyvirág vagy fikusz. Erről beszélt adásunkban 
Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója. 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-24_05-00-00&enddate=2021-06-
24_06-10-00&ch=mr1 
(A felvételen 05:34:30-tól) 
 
Zaol.hu – 2021. június 24. 
A turizmus-vendéglátás szakos hallgatók gyarapíthatják tudásukat Zalaegerszegen 
Együttműködési megállapodást kötött a Willis Hotel és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Savaria Egyetemi Központja. Az együttműködésnek köszönhetően az egyetem duális képzésében 
részt vevő turizmus-vendéglátás szakos hallgatóknak gyakorlati helyet biztosít a megyeszékhelyi 
hotel. 
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-turizmus-vendeglatas-szakos-hallgatok-
gyarapithatjak-tudasukat-zalaegerszegen-5342930/ 
Megjelent még: Zalai Hírlap 
 
Szabadság – 2021. június 24. 
Pénteken ismét online nézhetünk Szabó István-filmet 
A vetítés felvezetőjét – amelyet Hirsch Tibor, az ELTE filmtudományi tanszékének docense tart 
–, valamint a filmet a Magyar filmtörténeti vetítéssorozat a Sapientia EMTE-n nevű Facebook-
csoportban közzétett linkeken ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők. 
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal 
Színes Ász – 2021. június 24. 
 
Eső nélkül marad a főváros? 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének tudományos munkatársa az 
elmúlt 120 év adatainak vizsgálata alapján megállapította, hogy az utóbbi 30 évben Budapesten 
nőtt az extrém csapadékos napok száma a nyári hónapokban. 
Nyomtatott megjelenés, 13. oldal 
Megjelent még: ittlakunk.hu lapcsalád (20+ megjelenés) 
 
Jelen – 2021. június 24. 
Nádasdy Ádám: ilyenkor az ajkamba harapok 
A Nyelvész vagy, nyelvtudós, egyetemi tanár, aki nyilván a tiszta értelmezésre törekszik. 
Évtizedekig tartottál híres-legendás, izgalmas kurzusokat az ELTE-n. Hallottam, hogy az egyik 
szemináriumon Shakespeare szonetteket elemeztetek, szigorúan a nyelvész szempontjából. 
Nyomtatott megjelenés, 48-51. oldal 
 
Mandiner – 2021. június 24. 
Az első kanyarban már előztünk 
György László, az innovációs tárca államtitkára, a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának egyetemi docense és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi 
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Intézetének egyetemi adjunktusa a sajátos magyar válságkezelésről. 
Nyomtatott megjelenés, 40-44- oldal 
 
Napló – 2021. június 24. 
Folyóinkban már ott van a mikroműanyag 
A magyar ivóvízbázis egyelőre nincs veszélyben, de a hazai folyók közül a Felső-Tisza nemzetközi 
összehasonlításban is súlyosan szennyezett, míg Budapestnél egy-egy pontminta adataiból az 
látszik, hogy ötödével emelkedik a szennyezés a város alatti szakaszon – összegezte Jurecska 
Laura környezetkémikus, az ELTE TTK mikrobiológiai tanszékének tudományos munkatársa a 
Másfélfok – Éghajlatváltozás közérthetően elnevezésű weboldalon közzétett cikkében. 
Nyomtatott megjelenés, 13. oldal 
 
Eduline – 2021. június 25. 
Mennyit kell fizetni a közép- és a felsőfokú nyelvvizsgákért? Itt a 2021-es lista 
Az ELTE Origó nyelvvizsgájáért középfokon 18 000, 20 000, illetve 33 000 forintot kérnek a 
szóbeli, az írásbeli, illetve a komplex vizsgáért. Ez minden esetben 5000 forintos emelkedés jelent 
a 2020. januári árakhoz képest. 
https://eduline.hu/nyelvtanulas/20210625_nyelvvizsgak_arai_osszegzo 
Megjelent még: Index – Pénzcentrum.hu 
 
NatGeo/24.hu – 2021. június 25. 
Beválthatja a reményeket a magyar kisműhold 
„A detektorrendszerrel azt is ki tudjuk használni, hogy a Föld kozmikus értelemben vett szűkebb 
környezetét is csak a másodperc néhány század része alatt járja be a fény: több, hasonlóan 
felszerelt műholddal az észlelt időkülönbségekből háromszögeléses módszerrel meglepően 
pontosan megkapjuk a látszó égi koordinátákat is, amire egyetlen műholddal eddig nem volt 
lehetőség.” – magyarázza Werner Norbert, a brnói Masaryk egyetem oktatója, aki korábban az 
ELTE Fizikai Intézetében volt „Lendület”- csoportvezető. 
https://ng.24.hu/tudomany/2021/06/25/bevalthatja-a-remenyeket-a-magyar-kismuhold/ 
Megjelent még: Szimpatika.hu 
 
Index - 2021. június 25. 
A szuperhold is csak egy illúzió 
Elég csak készíteni egy fotósorozatot a felkelő Holdról, és rögtön látszik, hogy ugyanakkora a 
korong a fejünk felett is, mint a horizont közelében. Mégis hatalmasabbnak látjuk, méghozzá a 
valós méreténél jócskán nagyobbnak. Magyar kutatók ezt számszerűsítették is az ELTE 
Környezetoptika Laboratóriumában. 
https://index.hu/tudomany/til/2021/06/25/a-szuperhold-csak-egy-illuzio/ 
 
Vaol.hu - 2021. június 25. 
Az új uniós forrásokról is döntött pénteken a megyei közgyűlés 
A munkaerőpiaci folyamatok 2020. évi Vas megyei alakulásáról Rodler Tamás, a Vas Megyei 
Kormányhivatal foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi főosztályának vezetője adott 
tájékoztatást. A felsőoktatás helyzetéről Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ 
rektori biztosa beszélt. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-uj-unios-forrasokrol-is-dontott-penteken-a-
megyei-kozgyules-5060093/ 
 
Qubit.hu – 2021. június 25. 
Ez a törvény vagy nagyon buta, vagy nagyon gonosz 
Egyáltalán lehet-e tudományosan a homofóbokról mint homogén csoportról beszélni, amikor 
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motivációik eléggé sokfélék lehetnek? Annyiban mindenképpen, hogy az előítéletesség közös 
háttérváltozóként jelenik meg náluk, hiszen a különböző csoportokkal szembeni előítéletesség 
erőssége összefügg, ahogy a híres pirézes kutatásból is kiderült – mondta a Qubitnek Nyúl 
Boglárka szociálpszichológus, az ELTE PPK tudományos segédmunkatársa. 
https://qubit.hu/2021/06/25/ez-a-torveny-vagy-nagyon-buta-vagy-nagyon-gonosz 
 
Vasarnap.hu - 2021. június 25. 
Magyarics: Amerikában a „fehér némaságot” rasszizmusnak deklarálják 
Mára már ott tartunk, hogy az úgynevezett „fehér némaságot” is rasszizmusnak deklarálják: ha 
valaki nem térdel le az utcán, amikor a BLM-mozgalom tagjai elmennek előtte, akkor a 
némaságával is kirekesztő és rasszista – nyilatkozta lapunknak Magyarics Tamás, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem oktatója. Az ELTE Amerikanisztika Tanszékének vezetőjével a 
megváltozó amerikai történelmi narratívákról beszélgettünk. 
https://vasarnap.hu/2021/06/25/magyarics-amerikaban-a-feher-nemasagot-rasszizmusnak-
deklaraljak/ 
Megjelent még: Mandiner – Vasarnap.hu 
 
Weborvos.hu – 2021. június 25. 
Magyarországi járvány: kikerülhetetlen a negyedik hullám 
A konferencián Vattay Gábor egyetemi tanár, az ELTE TTK Fizikai Intézetének munkatársa 
bemutatta, milyen fizikai képletek alapján modellezték már a korábbi járvány hullámok lehetséges 
kimenetelét. Az adatok és a képletek segítségével meglepő pontossággal lehetett kimutatni 
például, hogy az első hullám idején milyen hatással volt a nagy családi összejövetelekkel zajló 
húsvét a fertőzésszámra illetve a halálozásokra: a szakember szerint plusz 200 áldozatot követelt 
ez az ünnep. 
https://weborvos.hu/egeszsegpolitika/magyarorszagi-jarvany-kikerulhetetlen-a-negyedik-hullam-
268075 
Megjelent még: Napi.hu – Népszava – Portfolio.hu – Civilhetes.net – Fecsego.eu – Hirklikk.hu – 
Ezalaenyeg.hu 
 
Azonnali.hu - 2021. június 25. 
Öt másik üggyel egyesítették a védettségi igazolványok miatti alkotmányjogi panaszt 
Az Alkotmánybíróság ügytől függően vagy teljes ülésen, vagy öttagú tanácsokban (ebből három 
van) ítélkezik. Az első öttagú tanácsban Juhász Miklóson kívül ott ül még Sulyok Tamás, az AB 
elnöke, korábban ügyvéd, Horváth Attila jogtörténész, Czine Ágnes korábbi büntetőbíró, a 
tanácselnök pedig Juhász Imre, korábban ügyvéd, illetve az ELTE Polgári Eljárásjogi 
Tanszékének oktatója. 
https://azonnali.hu/cikk/20210625_ot-masik-uggyel-egyesitettek-a-vedettsegi-igazolvanyok-
miatti-alkotmanyjogi-panaszt 
 
Fidelio.hu - 2021. június 25. 
Hogyan őrizzük meg lelki egyensúlyunkat a koronavírus után? 
 Az önkéntes szervezők többségében az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár 
Református Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem és a 
Budapesti Corvinus Egyetem pszichológus szakának hallgatói. 
https://fidelio.hu/plusz/hogyan-orizzuk-meg-lelki-egyensulyunkat-a-koronavirus-utan-
164389.html 
 
Kisalföld – 2021. június 25. 
Cultura Nostra – Színvonalas pályaművek születtek a Kárpát medencei történelmi 
versenyen 
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A párhuzamra rímelt a köszöntőt követő két előadás, amelyet Géra Eleonóra és Fónagy Zoltán, 
az ELTE bölcsészettudományi karának docensei tartottak a korábbi évszázadokban pusztító 
világjárványokról. 
https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/cultura-nostra-szinvonalas-palyamuvek-
szulettek-a-karpat-medencei-tortenelmi-versenyen-11104082/ 
 
Unilife.hu – 2021. június 25. 
Az elmúlt 5 év ponthatára a jogi képzési területen - Mire számíts idén? 
Jogász szakon az ELTE-ÁJK karára kell a legtöbb pont, ha állami helyre szeretnél bekerülni. Az 
előző évek adatai alapján, ha a 460 pontot eléred, akkor már nem lehet nagy gond a bejutással. 
Vannak azonban olyan egyetemek is ahová nem kell sokkal több pont a minimálisnál ahhoz, hogy 
önköltséges képzésre bejuss. 
https://unilife.hu/egyetem/20210625-ezek-voltak-az-elmult-5-ev-ponthatarai-jogi-kepzesi-
teruleten-mire-szamits.html 
Megjelent még: Magyar Nemzet 
 
24.hu – 2021. június 25. 
Ilyen volt a genderképzés a Fudan Egyetemen 
A Budapesti Corvinus Egyetemen például már most lehet járni olyan kettős diplomát adó üzleti 
mesterképzésre, ami a két egyetem együttműködésének az eredménye, de lesz ilyen képzés a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen is. 
https://24.hu/kulfold/2021/06/25/fudan-egyetem-genderkepzes/ 
 
Magyar Nemzet – 2021. június 25. 
Az ELTE az első helyen (x) 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az elmúlt években rendre első helyen végzett a hazai 
felsőoktatási rangsorokban, és a legtöbb nemzetközi összesítésben, a szakterületi rangsorokban is 
az élen szerepel a magyar intézmények között. 
Nyomtatott megjelenés, 15. oldal 
 
Szabad Föld - 2021. június 25. 
Kutyaposta 
Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően 
súlyozza a különféle vizuális információkat. Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a 
kutyákra ez nem jellemző. 
Nyomtatott megjelenés, 30. oldal 
 
24 Óra – 2021. június 25. 
Könyv az alkotmányalkotókról 
Három István, három nemzeti ünnep, három példakép címmel tanulmánykötetet adott ki 
Kukorelli István alkotmányjogász, egyetemi tanár. Tanulmányait Pannonhalmán kezdte, majd az 
ELTE jogtudományi karán végzett 1976-ban. Ugyanitt volt 1988-tól két éven át dékánhelyettes, 
majd az alkotmányjogi tanszék vezetője, később egyetemi tanár lett, szintén ebben az 
intézményben. 
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 
 
24.hu – 2021. június 26. 
Elnyeli a föld a magyar tragédia helyszínét 
A Sajó akkori medrének meghatározása lenne a következő nagy lépés, ám az 800 év alatt 
kilométereket is vándorolhatott bármelyik irányba, oda és vissza. Itt jut kiemelkedő szerep az 
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interdiszciplináris csapat természeti földrajzzal foglalkozó tagjainak, akik Nagy Balázs (ELTE 
TTK) vezetésével a legmodernebb technológiával elkészítették a felszín rendkívül részletes, 3D-s 
modelljét, és rekonstruálják a táj változásait. 
https://24.hu/tudomany/2021/06/26/tatarjaras-muhi-csata-sajo-kozepkor/ 
 
Éva Magazin - 2021. június 26. 
Magyar nőt választottak az Európai Női Lobbi elnökének 
Sáfrány Réka az ELTE angol-német szakán végzett 2002-ben, majd mesterfokozatot szerzett a 
CEU társadalmi nemek tanulmánya tanszékén, szakdolgozatát a nők elleni erőszak magyar 
politikai térben való megjelenéséről írta. 
https://www.evamagazin.hu/europai-noi-lobbi-magyar-elnokno-141319 
 
Feol.hu – 2021. június 26. 
Kirakós játék mesterszinten – Agócs Nándor segítségével „megszólalnak” a kőemlékek 
Agócs Nándor nem hagyott fel oktató munkájával sem. Szombathelyen, az ELTE Berzsenyi 
Dániel Pedagógusképző Központ Történelem Tanszékén tanít. Kutatási területe a római 
társadalomtörténet, a latin felirattan és római kőfaragás. 
https://www.feol.hu/hetvege/agocs-nandor-kirakos-jatek-mesterszinten-tortenelem-5057747/ 
Megjelent még: Fejér Megyei Hírlap 
 
Hirek.sk – 2021. június 26. 
Tájszólásban beszél? Kincset őriz 
A Magyarságkutató Intézet és az Anyanyelvápolók Szövetsége pályázatot hirdet magánszemélyek 
számára a II. Magyar nyelvjárások napja alkalmából a magyar nyelvjárások és területi változatok 
értékeinek megőrzése céljából két témakörben. A pályázatról annak ötletgazdáját, Pusztay János 
nyelvészt, professor emeritust (ELTE) kérdeztük. 
https://www.hirek.sk/hethatar/tajszolasban-beszel-kincset-oriz 
 
Heves Megyei Hírlap - 2021. június 26. 
Kik bombázták Kassát? 
A történész szerint titkosszolgálati akció is lehetett a háttérben. Korán sodródtunk bele ebbe a 
háborúba, ez hiba volt – véli Pritz Pál, az ELTE magántanára. Hozzátette: Magyarország a 
Szovjetunió elleni háborút nem kerülhette el, de a hogyan és a mikor mindig nagyon lényeges. 
Nyomtatott megjelenés, 11. oldal 
Megjelent még: Dunántúli Napló – Békés Megyei Hírlap – Tolnai Népújság – Petőfi Népe – Új Néplap – 
Somogyi Hírlap – Dunaújvárosi Hírlap – 24 Óra - Nógrád Megyei Hírlap 
 
Magyar Nemzet – 2021. június 26. 
Hanyatló intelligencia 
A nyugati országok polgárai miért teljesíthetnek rosszabbul most, mint néhány évtizede? Ez 
éppen olyan nehéz kérdés, mint az, hogy a növekedést mi okozhatta. Utóbbi lehetséges okaként 
felvetették a jobb és egyre absztraktabb iskolai oktatást, a jobb táplálkozást vagy a jobb 
egészségügyi ellátást – beleértve a terhesgondozást – tudjuk meg Kovács Kristóftól, az ELTE 
Pszichológiai Intézet tudományos főmunkatársától. 
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/hanyatlo-intelligencia-9988262/ 
 
Mandiner - 2021. június 26. 
Független maradt a tudomány – Maróth Miklós a Mandinernek 
Maróth Miklós 1943-ban született Budapesten. Az ELTE BTK latin–görög–arab szakán végzett, 
1970-ben doktorált, 1974-ben a nyelvtudomány kandidátusa lett, 1988 óta a nyelvtudományok 
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doktora. 
https://mandiner.hu/cikk/20210623_fuggetlen_maradt_a_tudomany 
 
Szemlélek.net – 2021. június 26. 
Stumpf István: Érthető az egyetemi oktatók félelme 
Most úgy néz ki, hogy 15 egyetem lesz végül, mely keresztülmegy ezen a modellváltó folyamaton, 
de legutóbb 3 új egyetem is jelentkezett. A kormány nem törekszik arra, hogy minden egyetem 
modellt váltson, például az ELTE, mint az ország legnagyobb egyeteme nem kíván erre az útra 
lépni.  
https://szemlelek.net/stumpfistvan/ 
 
Beol.hu - 2021. június 27. 
Amerikában oktat, a Körösök vidékén kutat a csabai professzor 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársaival elemzik az adatokat, hogy modellezzék az 
ősi települések és a folyók kapcsolatát. A harmadik, hosszabb távú projekt keretében folytatódik a 
Bill Parkinsonnal immáron majd negyedszázada életre hívott Körös Regionális Régészeti 
Program. 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/amerikaban-oktat-a-korosok-videken-kutat-a-csabai-
professzor-4076333/ 
 
Kisalföld – 2021. június 27. 
Marton Sándor József bencés szerzetes emlékére avattak táblát Pannonhalmán 
Marton Sándor József 1957. augusztus 24-én vette magára a bencés ruhát. 1959. június 26-án tett 
egyszerű, majd 1962. június 26-án ünnepélyes fogadalmat, 1962. augusztus 15-én szentelték 
pappá. Az ELTE Természettudományi Karán szerzett biológia-földrajz szakos tanári oklevelet. 
https://www.kisalfold.hu/helyi-ertek/marton-sandor-jozsef-bences-szerzetes-emlekere-avattak-
tablat-pannonhalman-galeria-11107331/ 
 
Mandiner - 2021. június 27. 
Újra berobbant az űrverseny, magáncégek is beszálltak 
„Kína mind állami szinten, mind magángazdasági szereplői által elképesztő mértékben növeli az 
űrtevékenységére fordított forrásokat” – fogalmaz Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa, az ELTE tudományos főmunkatársa. 
https://mandiner.hu/cikk/20210623_ujra_berobbant_az_urverseny 
Megjelent még: Kossuth Rádió 
 
Népszava - 2021. június 27. 
A rabom vagy, légy hát szabad! 
Szvák Gyula történész, az ELTE Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ alapítója szerint a 
„rabszolgaság” szó az orosz történelemre használva közhelyszerűen végletes ítéleteket tartalmaz. 
Az egyiket még a XVI. század eleji Habsburg-követ, Sigmund Herberstein fogalmazta meg, 
miszerint „az oroszok mind rabszolgák”. 
https://nepszava.hu/3124289_a-rabom-vagy-legy-hat-szabad 
 
Szeged.hu - 2021. június 27. 
Elhunyt Pálfy Miklós, nyugalmazott egyetemi tanár 
Sokrétű szegedi és párizsi oktatói munkája mellett a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi 
doktori iskolájában és az ELTE Nyelvészeti PhD műhelyben is rendszeresen oktatott. 
https://szeged.hu/hirek/43270/elhunyt-palfy-miklos-nyugalmazott-egyetemi-tanar 
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Székelyhon.ro – 2021. június 27. 
Erdélyi kutató készül az űrbe 
Hantz Péter jelenleg tudományos főkutatóként és kutatóbúvárként dolgozik a magyarországi 
Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetében, emellett pedig egy innovációval és 
mikroprodukcióval foglalkozó startup vállalkozást működtet Kolozsváron, valamint az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kémiai Doktori Iskolájában is vendégoktató. 
https://szekelyhon.ro/vilag/erdelyi-kutato-keszul-az-urbe# 
Megjelent még: Katolikus Rádió 
 
Szeretlek Magyarország - 2021. június 27. 
Egyedülálló gyógyszermolekulát hoztak létre az ELTE kutatói, megelőzve az 
amerikaiakat 
A stroke és különböző neurológiai sérülések után kialakuló tartós izomgörcsök gyógyítását 
forradalmasíthatja a magyar felfedezés. 
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tudomany/egyedulallo-gyogyszermolekulat-hoztak-letre-
az-elte-kutatoi-megelozve-az-amerikaiakat/ 
 
Klubrádió „Utcafront” – 2021. június 27. 
Assisiből hattyúháton Berettyóújfaluig 
121 évvel ezelőtt, májusban avatták fel az ELTE központi épületét, a mai Egyetem téren, ahol az 
Állam- és Jogtudományi kar működik. Kelecsényi Kristóffal jártuk be a palotát. 
https://www.klubradio.hu/hirek/assisibol-berettyoujfaluig-utcafront-ajanlo-ma-1700-kor-119038 
 
Kemma.hu - 2021. június 28. 
A komáromiak bepillanthattak a Brigetio Öröksége Látogatóközpontba 
A látogatóközpont a komáromi múzeumnak ad majd otthont, amely előző helyét már kinőtte, 
valamint ide „költözik”, az Eötvös Loránd Tudományegyetem régészeti gyakorlati központja is. 
Emellett kulturális rendezvényeket is lehet majd itt tartani. 
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-komaromiak-bepillanthattak-a-brigetio-
oroksege-latogatokozpontba-4022555/ 
Megjelent még: Vas Népe – 24 Óra 
 
Szabad Európa.hu - 2021. június 28. 
A szexedukáció messze nem csak a szexről szól 
Azzal tényleg el lehet nyomni kisebbségeket, ha nem merik, tudják megmutatni magukat, és 
elhiszik a róluk sulykolt negatív képet. Urbán Róberttel, az ELTE Személyiség- és 
Egészségpszichológia Tanszékének vezetőjével beszélgettünk az új LMBTQI-ellenes hazai 
törvényekről. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/a-szexedukacio-messze-nem-csak-a-szexrol-
szol/31321041.html 
 
Hiros.hu – 2021. június 28. 
Együttműködési megállapodást írt alá a Neumann János Egyetem és az ELTE 
A Neumann János Egyetemen írta ma alá ünnepélyes keretek között dr. Fülöp Tamás rektor és az 
ELTE kancellára, dr. Scheuer Gyula azt a különleges, a gazdaságtudomány területét érintő 
együttműködési megállapodást, mely a jövőben hozzájárulhat mindkét egyetemen a minőségi és 
hatékony oktatás fenntartásához, továbbfejlesztéséhez. 
https://hiros.hu/kultura/oktatas/egyuttmukodesi-megallapodast-irt-ala-a-neumann-janos-
egyetem-es-az-elte 
Megjelent még: Baon.hu – Keol.hu – Petőfi Népe – Kecsup.hu 
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Vaol.hu – 2021. június 28. 
Sportolás kánikulában – Szakértőnk szerint csupán néhány alapvető szabályt kell 
betartani 
Patyi Alexandra tavaly júniusban végzett a szombathelyi ELTE sport- és rekreációszervezés 
szakán. Augusztusban lesz egy éve, hogy a sárvári fürdőben dolgozik sportanimátorként és 
spinracingoktatóként. Mint mondja, maga is szeret teniszezni, és rendszeresen jár futni. Habár 
mindkét sportág kimerítő ebben a nagy melegben, odafigyeléssel bátran ajánlja őket. 
https://www.vaol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/sportolas-kanikulaban-szakertonk-szerint-csupan-
nehany-alapveto-szabalyt-kell-betartani-5064815/ 
 
Mta.hu - 2021. június 28. 
Hazánk legpusztítóbb földrengése nem ott volt, ahol eddig sejtettük 
A kutatásának azonban nem csak tudománytörténeti jelentősége van, vélekedik interjúalanyunk, 
Timár Gábor egyetemi tanár az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék vezetője, a 
Seismological Research Letters szakfolyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzője, hiszen egy 
térség földrengésveszélyeztetettségének mértékét jelentősen befolyásolják a múltban történt 
legerősebb földrengések. 
https://mta.hu/tudomany_hirei/hazank-legpusztitobb-foldrengese-nem-ott-volt-ahol-eddig-
sejtettuk-111451 
 
Szimpatika.hu - 2021. június 28. 
Módszerek az iskolai bántalmazás leküzdéséhez 
Az iskolai konfliktusok és agresszió megelőzéséhez és kezeléséhez kaptak szakmai segítséget az 
érdeklődők az ELTE PPK és a Kerekasztal az Iskolai Biztonságáért (KERIB) három alkalomból 
álló rendezvénysorozatán. 
https://szimpatika.hu/cikkek/10875/modszerek-az-iskolai-bantalmazas-lekuzdesehez 
 
Zetapress.hu - 2021. június 28. 
Szovjet-kori emlékeink 
Az alapos, pontos forrásmegjelöléssel (ld. például a MÁV záhonyi üzemigazgatóságának közlése) 
elkészült tanulmány Daczi Péter Márton 2017-ben, az ELTE történelem szakán megvédett 
szakdolgozata alapján készült el. Az időrendi sorrendben felépített, olvasmányos stílusú írás 
történészi részletességgel járja körbe a témát, nem hagyván ki például a politikai pártok 
választások körüli reagálását, és a szovjet laktanyák környezetszennyező hagyatékát sem. 
http://www.zetapress.hu/kultura/122011 
Megjelent még: Amdala.hu 
 
Kossuth Rádió „Napközben” - 2021. június 28. 
A napokban korlátozták a vízhasználatot kilenc Budapest-környéki településen 
A vízfogyasztás a tavalyihz képest a duplájára nőtt. A téma hátteréről Kiss Annát, az ELTE 
Meteorológiai Tanszék tudományos munkatársát kérdeztük.  
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-28_09-05-00&enddate=2021-06-
28_11-10-00&ch=mr1 
(A felvételen 10:33:16-tól) 
 
Beol.hu – 2021. június 28. 
Történelemversenyen remekelt a csabai diák 
Pénteken rendezték az ünnepélyes díjátadót Pannonhalmán, ahol megtudtuk, hogy az országos 
IV. helyen végzett Alexandra. A díjátadón a első tíz helyezettet Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi 
főapát köszöntötte, majd Géra Eleonóra és Főnagy Zoltán, az ELTE BTK oktatói tartottak 
előadást. 
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https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tortenelemversenyen-remekelt-a-csabai-diak-
4092839/ 
 
Index - 2021. június 28. 
Szájbarágó: tornádó pusztított Kadarkúton? 
A megváltozott időjárási viszonyok közti eligazodásban dr. Pongrácz Rita, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem meteorológiai tanszékének tudományos munkatársa, illetve Tóth Gábor 
Gyula viharvadász segít. 
https://index.hu/tudomany/2021/06/28/szajbarago-akkor-most-tornado-pusztitott-
kadarkuton-/ 
 
HVG - 2021. június 29. 
Hajnalhasadás 1. – Az egyetemi autonómia értelme 
A sorozat az autonómia öt aspektusát tárgyalja, az egyetem, a tudomány, az egyház, a média és az 
önkormányzatiság témájában. A tematikát összekapcsolja az előadó személye, Fábri György, 
egyetemi docens, az ELTE volt rektorhelyettese, aki mindezen területeknek részint elismert 
tudományos kutatója, részint országos szinten gyakorlati szereplője/alakítója is. 
https://hvg.hu/kultura/20210629_Hajnalhasadas_1__Az_egyetemi_autonomia_ertelme 
 
Eduline – 2021. június 29. 
Megvan az első hivatalos Pont Ott Parti helyszíne: itt nézhetitek élőben a ponthatárokat 
Idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Lágymányosi campusán lesz a ponthatárváró 
buli - osztotta meg Facebookon a HÖOK . A belépés most is ingyenes, a ponthatárváró parti 
pontos helyszíne pedig a Pázmány Péter sétány 1/A lesz. 
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210629_Pont_Ott_Parti_2021 
 
Index – 2021. június 29. 
Japán bevezetné a négynapos munkahetet 
Az ELTE Szociológia Doktori Iskola doktorandusza azt mondta, hogy a magyar cégvezetőkkel 
felvett interjúk tapasztalatai azt mutatják, a járvány miatt engedélyezett otthoni munkavégzés 
várhatóan nem átmeneti jelenség lesz. Az átállást mind a munkáltatók, mind a dolgozók 
rugalmasan kezelték, és alapvetően pozitívan értékelték. 
https://index.hu/kulfold/2021/06/29/negynapos-munkahet-japan-kezdemenyezese/ 
 
Piac és Profit – 2021. június 29. 
Rengeteg pénzt fizetünk az európai űrközösbe, de aztán azt vissza is kapjuk 
A Debreceni Egyetemen – az ELTE és a BME közreműködésével- nemrég fejeződött be az első 
„Bevezetés az űreszközök üzemeltetésébe” című kurzus, melyen katonákat képeztek tovább 
űrkatonákká. A képzés fölött a Honvédelmi Minisztérium bábáskodik, ők pedig nem árultak el 
részleteket a kurzusról. 
https://piacesprofit.hu/gazdasag/rengeteg-penzt-fizetunk-az-europai-urkozosbe-de-aztan-azt-
vissza-is-kapjuk/ 
 
Telex - 2021. június 29. 
Három érmet is szereztek a magyar diákok a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián 
A magyar csapat versenyzőit a saját tanáraikon túl az ELTE Informatikai Karának, illetve a 
Neumann Társaság tehetséggondozó szakosztályának munkatársai (Dr. Zsakó László elnök, Dr. 
Horváth Gyula, olimpiákért felelős alelnök, Nikházy László, az ELTE Informatika Doktori Iskola 
hallgatója) készítették fel a megmérettetésre. A négytagú magyar delegáció tagjai az ELTE 
Informatikai Karának budapesti campusáról kapcsolódtak be a versenybe. 
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https://telex.hu/tudomany/2021/06/29/nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-ioi-ezusterem-
bronzerem 
 
Feol.hu – 2021. június 29. 
A verebi honfoglaló vitéz koponyája 
A koponyát nagyon sokáig Bartucz Lajos antropológus szakember tartotta magánál, de az ő 
halálát követően, valamikor az 1960-as években ez a lelet eltűnt, nem találtuk meg. Aztán egyszer 
Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pincéjében ezerötszáz koponyát kellett átvinni 
az egyik helyről a másikra, és szerencsésen előkerült ez is – mondta el Bernert Zsolt, a Magyar 
Természettudományi Múzeum főigazgatója, antropológus és humán biológus. 
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bernert-zsolt-a-nemzetnek-nincsenek-hatarai-
5065661/ 
 
Telex – 2021. június 29. 
Először fogtak neutroncsillag és fekete lyuk ütközéséből származó gravitációs 
hullámokat 
A most bejelentett két gravitációs hullámot még 2020 januárjában, a projekt harmadik 
megfigyelési fázisában észlelték, de az adatok feldolgozása és értékelése hosszú idő, az 
eredményeiket kedden tették közzé az Astrophysical Journal Letters nevű szaklapban – derül ki 
az ELTE LIGO-tagcsoportjának közleményéből. 
https://telex.hu/tudomany/2021/06/29/gravitacios-hullamok-eszleles-neutroncsillag-fekete-
lyuk-osszeutkozese-ligo-virgo-kagra 
Megjelent még: 24.hu – MTI – Bumm.sk – Ma.hu – Webradio.hu 
 
Vasárnap.hu - 2021. június 29. 
LMBTQ kisokost tett közzé Instagramján az ELTE BTK 
Összesen kilenc informatív képpel érzékenyítik a diákokat az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
bölcsészkarának hivatalos Instagram-oldalán. 
https://vasarnap.hu/2021/06/29/lmbtq-kisokost-tett-kozze-instagramjan-az-elte-btk/ 
Megjelent még: Mandiner – Magyar Nemzet – Pesti Srácok - Origo 
 
Kertészet és szőlészet - 2021. június 30. 
Rendhagyó helyszínen 
A sokak által nagyon várt hagyományos tavaszi orchidea- és broméliakiállításra végül június 
közepén került sor a Magyar Orchidea Társaság és az ELTE Botanikus Kert közös 
szervezésében. A járványügyi helyzetre való tekintettel azonban kivételesen nem a 
Vajdahunyadvárban, hanem nyitott térben, a Füvészkertben vonultatták fel a növényeket. 
Nyomtatott megjelenés, 26. oldal 
 
Index – 2021. június 29. 
Az oltatlanok sem tanulhatnak otthonról ősztől 
A dékán levele némileg azt sugallta, hogy a jelenléti oktatás igénybevételének feltétele lesz a 
védettségi igazolvány, sőt voltak, akik úgy vélték, hogy amennyiben ezzel nem rendelkeznek, 
automatikusan maradhatnak digitális oktatásban. Megkeresésünkre az egyetem ezt azonban 
cáfolta. 
https://index.hu/belfold/2021/06/29/egyetem-nyitas-jelenleti-oktatas-jarvany-vedettsegi-
igazolvany/ 
Megjelent még: Blikk 
 
Eduline - 2021. június 29. 
Megvan az első hivatalos Pont Ott Parti helyszíne: itt nézhetitek élőben a ponthatárokat 
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Idén az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Lágymányosi campusán lesz a ponthatárváró 
buli - osztotta meg Facebookon a HÖOK. A belépés most is ingyenes, a ponthatárváró parti 
pontos helyszíne pedig a Pázmány Péter sétány 1/A lesz. A programok még nem nyilvánosak, de 
várhatóan most is lesznek koncertek, egyetemi standok és hatalmas csocsó-partik július 22-én 
csütörtökön délután háromtól. A lényeg azonban este lesz: 8-tól kivetítőn nézhetitek a felvételi 
ponthatárokat. 
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210629_Pont_Ott_Parti_2021 
 
ATV „Start” – 2021. június 29. 
Autonómiák egykor és most - és holnap címmel szervez előadássorozatot az ELTE 
A sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az egyetemi, egyházi, önkormányzati és média 
autonómiára.  A műsor vendége Fábry György, az ELTE PPK egyetemi docense. 
https://www.youtube.com/watch?v=EX8apk8Q3LU 
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