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Kossuth Rádió „Jó reggelt, Magyarország” - 2021. június 30.  
Módosítható-e egyszerű többséggel az alaptörvény? 
Hack Péter, az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 
tanszékvezetője szerint válsághelyzetet eredményezhet, ha az ellenzék egy esetleges választási 
győzelem után felfüggesztené a jogállamot és átírná az alaptörvényt. 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-06-30_06-00-00&enddate=2021-06-
30_09-10-00&ch=mr1 
(A felvételen 07:18:30-tól) 
Megjelent még: Vasárnap.hu – M1 Ma Reggel 
 
Webradio.hu – 2021. június 30. 
ITM: az innováció a mindennapok része lett az egyetemeken 
Az innováció beépült a mindennapokba az egyetemeken - mondta Bódis József, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős 
államtitkára az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) online Innovációs Napján szerdán. 
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/itm-az-innovacio-a-mindennapok-resze-lett-az-
egyetemeken 
Megjelent még: Agrotrend - Demokrata - .hirado lapcsalád (50+ megjelenés) – Mandiner – 168 Óra 
 
Budaorsiinfo.hu – 2021. június 30. 
A Szakály Mátyás pedagógus díj díjazottjai 2021-ben 
Árendás Péter pedagógusi munkája mellett több egyesületnek és alapítványnak is alapító, vagy 
kuratóriumi tagja, 16 éve a Budaörsi Diáksport Egyesület elnöke. 2008-tól kezdve az ELTE PPK-
n óraadó tanár. 
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2021/06/30/a-szakaly-matyas-pedagogus-dij-dijazottjai-2021-
ben/ 
 
Katolikus Rádió – 2021. június 30. 
Gulyás Gergely a nemzeti kisebbségek védelméről 
A 47 tagállamot számláló Európa Tanácsnak számos olyan elfogadott egyezménye, dokumentuma 
van, amely kellő súlyt helyez a nemzeti kisebbségek helyzetére. Az ELTE-ben ebből a 
szempontból lényegesen jobb a helyzet, mint az Európai Unióban, amely érzéketlen e téma iránt - 
hangsúlyozta a miniszter. 
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2021&mho=06&mnap=30
&mora=06&mperc=30 
 
Index – 2021. június 30. 
A sportolók lázadása: a sport és a politika összeütközése – Vélemény 
A sport és a politika találkozása megosztó téma a közvélemény számára, és számos kérdést vet fel 
a sportrajongók körében. A szerző, Cseh Dániel az ELTE BTK Amerikanisztika Tanszékének 
oktatója. 
https://index.hu/velemeny/2021/06/30/sport-politika-konfrontacio-blm-terdeles/ 
 
Mandiner – 2021. június 30. 
Pszichológus: Problémát jelent, ha politikai, ideológiai befolyás alá kerülnek az 
egyetemek 
Hal Melinda szerint az is elfogadhatatlan, ha valaki a katedráról politizál vagy hirdet ideológiai 
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tanokat, ehelyett meg kell őrizni a semlegességet. 
https://mandiner.hu/cikk/20210630_elte_hal_melinda 
 
Papageno.hu – 2021. június 30. 
Könyv dolgozza fel Török Sophie és Babits Ildikó pereskedését 
A szerző, Székely László 1982-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
(ÁJK). 1982 óta tanít az ELTE ÁJK polgári jogi tanszékén, 1992-ben beválasztották a Szerzői 
Jogi Szakértői Testület tagjai közé, 1996 óta oktat a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Karán, 2008 óta az ELTE Jogi Továbbképző Intézet igazgatója. 
https://papageno.hu/intermezzo/2021/06/konyv-dolgozza-fel-torok-sophie-es-babits-ildiko-
pereskedeset/ 
 
Magyar Narancs – 2021. június 30. 
A haver haverjai 
„Az az elképzelésem, hogy a kutyák alapvetően nem szeretik az újabb kutyákat a környezetükben, 
de jól bírják az ilyen helyzeteket” – mondja Pongrácz Péter biológus, az ELTE etológia 
tanszékének docense. 
https://magyarnarancs.hu/tudomany/a-haver-haverjai-239710 
 
Jku.hu – 2021. július 1. 
Podmaniczky-díjas jászságiak 
Az ELTE könyvtárában, június 18-án délután adták át a Podmaniczky-díjakat, a városvédők 
legnagyobb kitüntetését. 
http://jku.hu/2021/07/01/podmaniczky-dijas-jaszsagiak/ 
 
Vasárnap.hu – 2021. július 1. 
Az ELTE BTK eltávolította Instagramjáról az LMBTQ-propagandát 
A CitizenGO által indított telefonos kampány hatására 2 óra alatt törölte a tudománytalan és 
valóságtagadó transzgender propagandát az ELTE BTK. 
https://vasarnap.hu/2021/07/01/az-elte-btk-eltavolitotta-instagramjarol-az-lmbtq-propagandat/ 
Megjelent még: Magyar Hírlap - Vadhajtások.hu – Mandiner – Mérce.hu – Napiujsag.hu – 444.hu 
 
HVG – 2021. július 1. 
Hajnalhasadás 3. – Maradhat-e érintetlen a politika világától a keresztény egyház? 
Fábri György, egyetemi docens, az ELTE volt rektorhelyettese aki mindezen területeknek részint 
elismert tudományos kutatója, részint országos szinten gyakorlati szereplője/alakítója is. A 
harmadik részben Fábri arról beszél többek közt, hogy maradhat-e érintetlen a politika világától a 
keresztény egyház? 
https://hvg.hu/elet/20210701_Hajnalhasadas_3__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus 
Megjelent még: Klubrádió 
 
Magyar Narancs - 2021. július 1. 
A kelet indiánjai - Finnugor népek Oroszországban 
Ebben a kontextusban a világkongresszus, amelyen felszólal a magyar, a finn és az észt államfő, 
fontos nyelvpolitikai esemény is” – magyarázta Salánki Zsuzsanna nyelvész, az ELTE finnugor 
tanszékének adjunktusa, a magyar delegáció egyik szervezője. 
Nyomtatott megjelenés, 21-22-23. oldal 
 
Index – 2021. július 1. 
Megisszuk, megesszük, belélegezzük, de a hatását nem tudjuk 
A mikroműanyagok tulajdonságairól és veszélyeiről beszélt az Indexnek Jurecska Laura 
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környezetkémikus, az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének tudományos munkatársa. 
https://index.hu/techtud/2021/07/01/jurecska-laura-interju-mikromuanyag-veszelyei-
kornyezettudatossag/ 
 
Zalaegerszegi 7 Nap - 2021. július 1. 
Minőségi szakemberek képzése a cél 
Együttműködési megállapodást kötött a Willis Hotel és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Savaria Egyetemi Központja. Az ünnepélyes aláíráson Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi 
Központ rektori biztosa köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az intézmény missziója, hogy régiós 
együttműködéseket kössön és hallgatóik minél nagyobb és minél szélesebb körű tudást 
szerezzenek. 
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 
 
HVG – 2021. július 2. 
Hajnalhasadás 4. – A média autonómiája és a mérték 
Lehetséges-e a szólásszabadság eredeti funkcióit érvényesítő médiaszabályozás a kommunikációs 
közösség végletes szétszabdaltságának világában? Erről értekezik Fábry György, az ELTE PPK 
habilitált egyetemi docense a sorozat következő részében. 
https://hvg.hu/kultura/20210702_Hajnalhasadas_4__A_media_autonomiaja_es_a_mertek 
 
HVG - 2021. július 2. 
Hajnalhasadás 5. – Az önkormányzatok autonómiája 
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/20210702_Hajnalhasadas_5__Az_onkormanyzatok_autonomiaja 
 
Magyar Nemzet - 2021.július 2. 
Kecskeméten is tartanak órát az ELTE oktatói 
Már nem csak a főváros kiváltsága a világszínvonalú gazdasági képzés. Oktatási együttműködési 
megállapodást kötött a Neumann János Egyetem (NJE) és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Gazdálkodástudományi Intézete (ELTE-GTI) – értesült lapunk. 
https://magyarnemzet.hu/belfold/kecskemeten-is-tartanak-orat-az-elte-oktatoi-10018094/ 
Megjelent még: Hirös.hu 
 
Life.hu – 2021. július 2. 
Egy régi mesefilm, amely szórakoztatva tanít - Vízipók-csodapók 
A mese megalkotásában ugyanis az ELTE Állatrendszertani Tanszék egykori docense, Kertész 
György is aktívan részt vett, ő gondoskodott arról, hogy a szereplőket mind kinézetre, mind 
viselkedésre, valósághűen ábrázolják a készítők - persze ésszerű keretek között. 
https://www.life.hu/eletmod/20210623-egy-regi-mesefilm-amely-szorakoztatva-tanit-vizipok-
csodapok-csalad-gyerekek.html 
 
Eduline - 2021. június 2. 
Hat ingyenes mintafeladat, hogy ne érjen benneteket meglepetés a nyelvvizsgán 
Ha az ELTE Origo nyelvvizsgájára készültök, akkor itt oldhattok meg pár gyakorló feladatsort. 
Ha még nem választottatok konkrét nyelvvizsgát, csak a felkészülés első szakaszában jártok, 
akkor ezeket az appokat érdemes kipróbálni. 
https://eduline.hu/nyelvtanulas/20210702_proba_nyelvvizsga_feladatok 
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Eduline - 2021. június 2. 
Egymással kommunikáló drónok nyertek idén az ELTE Innovatív Kutatói díján 
2021-ben az ELTE TTK Biológiai Fizikai Tanszékhez kötődő kutatócsoport nyerte el az ELTE 
díját. A biológia, fizika és robotika területein dolgozó kutatók az élőlények csoportos 
döntéshozatali mechanizmusait vizsgálták, majd ez alapján önszerveződő, egymással 
kommunikáló drónokat építettek. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210702_Innovacios_dijat_kaptak_az_ELTE_dronjai_video 
Megjelent még: Növekedés.hu 
 
Elitemagazin.hu – 2021. július 2. 
Inzulin nélkül nincs élet 
A hagyományos pedagógus diabétesz képzések és érzékenyítő programok is folytatódnak. Ősszel 
21 képzési helyszínen valósul meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány oktatási programja, a 8 éve 
indított „ Belevalók”. A programban eddig több mint 4300 pedagógus vett részt. Szakmai partner 
a Magyar Diabetes Társaság és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége. A Belevalók részévé 
vált az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hivatalos képzési programjának. 
https://elitemagazin.hu/egeszseg/egeszsegmegorzes/inzulin_nelkul_nincs_elet 
 
Ujkor.hu – 2021. július 3. 
A jövő középkorászai 
Az idei Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciáját 2021. június 24–25-én rendezte 
meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi 
Doktori Iskolájá nak három doktori programja; a Középkori magyar történelem, a Történelem 
segédtudományai , valamint a Középkori és kora újkori egyetemes történelem doktori program. 
https://ujkor.hu/content/a-jovo-kozepkoraszai-beszamolo-a-kozepkorral-foglalkozo-
doktoranduszok-konferenciajarol 
 
Agrárágazat.hu – 2021. július 3. 
Kártevők elleni védekezési szokások Magyarországon 
Segítsük egy leendő növényvédős kolléga munkáját egy 5 perces kérdőív kitöltésével. Varga-Szilay 
Zsófia jelenleg az ELTE Biológia Doktori Iskola PhD hallgatója, és a kutatómunkája során arra 
keresi a választ, hogy milyen növényvédelmi szokások jellemzőek Magyarországon, és ezek 
hogyan változnak a növényvédő szerek (pl. gombaölők, rovarölők, gyomirtók) forgalmi 
engedélyeinek módosításaival és az integrált növényvédelmi módszerek egyre szélesebb körű 
alkalmazásával. 
https://agraragazat.hu/hir/kartevok-elleni-vedekezes-mezogazdasag/ 
 
G7.hu - 2021. július 3. 
Az EU-csatlakozás hiú reményei is fűtik a keleti tagállamok LMBT- és genderellenes 
mozgalmait 
Kováts Eszter politológus, az ELTE ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje, 
az elmúlt évben a berlini Humboldt Egyetem vendégkutatója volt, és az egyik kutatási témája a 
gender- és LMBT-ellenes mozgalmak, illetve az EU-n belüli egyenlőtlenségek kapcsolata. A mai 
adásban erről beszélgettünk vele többek között az idén megjelent, visegrádi országok mozgalmait 
elemző tanulmánya alapján. 
https://g7.hu/podcast/20210703/az-eu-csatlakozas-hiu-remenyei-is-futik-a-keleti-tagallamok-
lmbt-es-genderellenes-mozgalmait/ 
 
Vaol.hu - 2021. július 3. 
Szülésről, születésről a szombathelyi kerekasztal-beszélgetésen 

A Séta a Szüle ́Születe ́S Mino ̋se ́ge ́ért címmel az Őrségben zajló többnapos program részeként 
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tegnap kerekasztal-beszélgetés helyszíne volt az ELTE SEK C épületének aulája. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szulesrol-szuletesrol-a-szombathelyi-kerekasztal-
beszelgetesen-5080085/ 
 
Vaol.hu - 2021. július 3. 
Átvették oklevelüket az ELTE Savaria Egyetemi Központ frissdiplomásai  
Prof. Dr. Borhy László akadémikus, rektortól vehették át okleveleiket a frissen végzettek az 
ELTE Savaria Egyetemi Központ (SEK) szombat délelőtti diplomaosztó ünnepségén. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/atvettek-okleveluket-az-elte-savaria-egyetemi-
kozpont-frissdiplomasai-fotok-5081321/ 
Megjelent még: Vas Népe 
 
Webradio.hu – 2021. július 3. 
Augusztusban rendezik a Bujtor István Filmfesztivált 
A szakmai zsűri elnöke Ferenczi Gábor Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, az SZFE, 
az ELTE és a Metropolitan Egyetem tanára. 
https://webradio.hu/hirek/kultura/augusztusban-rendezik-a-bujtor-istvan-filmfesztivalt 
Megjelent még: MTI – Nullahategy.hu – Demokrata.hu – Balatontelevizio.hu – Vasarnap.hu – Hirbalaton.hu 
– Kapos.hu – Demdia.hu – Kultúra.hu - Filmsor.hu – Szegedma.hu – Life.hu - .info lapcsalád (5 megjelenés) – 
megyei sajtó (19 megjelenés) 
 
Zaol.hu - 2021. július 3. 
Máriás Zsolt: Emberi és szakmai erényből fakad a hosszú távú működőképesség 
Pécsi zeneművészeti tanulmányok után zongoratanár és kamaraművész, majd a grazi 
Zeneakadémián zongoraművész-diplomát szerzett. Szombathelyen él, ahol az ELTE Savaria 
Zenepedagógiai Intézet oktatója, valamint a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és a Kvártélyház 
zenei vezetője. 
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/marias-zsolt-emberi-es-szakmai-erenybol-fakad-a-
hosszu-tavu-mukodokepesseg-5352482/ 
 
Alföld Online – 2021. július 4. 
Gondban lenni 
A szerző irodalomtörténész, kritikus. A kolozsvári BBTE-n, majd az ELTE-n végezte egyetemi 
tanulmányait. Jelenleg az ELTE BTK ITDI Az irodalmi modernség program doktori hallgatója. 
http://alfoldonline.hu/2021/07/gondban-lenni/ 
 
Civilhetes.net – 2021. július 4. 
"Kormányaink homofób törekvései elfogadhatatlanok a 21. századi Európai Unióban" 
Ebből a zavart tudatból fakad az is, hogy Magyarországon az ELTE dzsenderképzését betiltották, 
és helyette családtudományi képzést próbáltak bevezetni. Mindez nonszensz, hiszen a 
társadalomtudósok számára egyértelmű, hogy a családi viszonyok és a dzsenderviszonyok 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz. 
https://www.civilhetes.net/kormanyaink-homofob-torekvesei-elfogadhatatlanok-a-21-szazadi-
europai-unioban 
 
Életforma.hu – 2021. július 4. 
A Balaton krónikása – Kovács Emőke 
Jómagam 19. századi magyar történelemből doktoráltam az ELTE BTK-n, majd lassan azt 
vettem észre, hogy egyre több, általam feltárt téma átnyúlik a 20. század első, majd második 
felébe. S a legtöbbnek akadt természetesen 21. századi folytatása is. Így találkoztam a Bittera 
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családdal és Bittera Gyula tihanyi levendulanemesítő érdekes életútjával. 
https://eletforma.hu/kul-tour/a-balaton-kronikasa-kovacs-emoke/ 
 
Humenonline.hu - 2021. július 4. 
Szivárványos mocsoknak tartja a magyar szélsőjobb az ELTE tudományos tényközlését 
A hét elején az ELTE BTK megosztott egy 9 képből álló posztot az Instagram-oldalán. Az 
LMBTQ kisokos alapvető ismereteket közölt a szexuális identitásokkal kapcsolatban, mindezt a 
mentális egészségügyi kérdésekre figyelmet felhívó #mentalhealthmonday sorozat részként. 
https://humenonline.hu/szivarvanyos-mocsoknak-tartja-a-magyar-szelsojobb-az-elte-
tudomanyos-tenykozleset/ 
 
Mandiner - 2021. július 4. 
Grandpierre Attila 70 
Hetvenéves lett a Vágtázó Halottkémek énekese, csillagász, fizikus, a magyar underground 
megkerülhetetlen alakja. Grandpierre Atilla egyetemi doktor (1977, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Kar), a fizikai tudományok (csillagászat) kandidátusa 
(1984, Magyar Tudományos Akadémia), az MTA köztestületének tagja. 
https://mandiner.hu/cikk/20210704_grandpierre_attila_70 
 
Klubrádió – 2021. július 5. 
Sajtószabadság: még mindig nagyon sok mindent lehet félteni 
Hammer Ferenc médiakutató, az ELTE tanszékvezetője szerint ez nem one-man show, az 
elhallgattatások rendszere mindig hálózatban működik. „Nemzeti büszkeség, hogy bekerültünk 
egy szűk hozzáférésű klubba” – ironizált. 
https://www.klubradio.hu/hirek/sajtoszabadsag-meg-mindig-nagyon-sok-mindent-lehet-felteni-
119259 
 
Vehir.hu - 2021. július 5. 
Perlakiné Scharf Claudia kapta a Véghely-díjat 
Perlakiné Scharf Claudia az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumában érettségizett 
Budapesten 1981-ben, majd magyar nyelv és irodalom, történelem szakon végzett 1988-ban az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A közigazgatási alap- és szakvizsgát 2008-ban teljesítette. 
https://vehir.hu/cikk/60796-perlakine-scharf-claudia-kapta-a-veghely-dijat 
 
Bama.hu - 2021. július 5. 
A jól zengő hangszer apró titkait is elárulja Zoltán Csaba 
Zoltán Csaba az ELTE fizika tanszékén 1982-ben doktorált. Évekig foglalkozott meteorológiával, 
később egy közvélemény-kutató cégnél kamatoztatta tudását. Papíron már nyugdíjas, de aktív 
életet él, vállalkozó, miközben szabadidejében hegedűt készít. 
https://vehir.hu/cikk/60796-perlakine-scharf-claudia-kapta-a-veghely-dijat 
Megjelent még: Dunántúli napló 
 
Eduline – 2021. július 5. 
Indul az újabb szavazás: döntsétek el, melyik Budapest legkülönlegesebb egyetemi 
épülete 
Gólyavár: az ELTE Múzeum körúti campusának legkülönlegesebb épülete a 130 éves Gólyavár, 
amely kívülről úgy fest, mint egy kisebb kastély. 
https://eduline.hu/campus_life/20210705_kulonleges_egyetem_szavazas_budapest 
 
Eduline - 2021. július 6. 
Már több ezer diplomát állítottak ki nyelvvizsga nélkül  
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) a 2021-es tavaszi szemeszter végén körülbelül 
700 olyan hallgató veheti majd át a diplomáját, akinek az egyetemi rendszerben még nem 
rögzítettek nyelvvizsgát. Az intézmény azt is közölte: közöttük lehetnek olyan hallgatók is, akik 
már megszerezték a nyelvvizsgát, de ezt hivatalosan még nem jelentették az egyetemnek. 
https://eduline.hu/nyelvtanulas/20210705_nyelvvizsgaamnesztia_20 
Megjelent még: Hellodelsomogy.hu 
 
Magyar Nemzet.hu - 2021. július 6. 
Tudás és technológia is szolgálja a haza védelmét 
A magyar hadiipar újjáépítése új dimenziót nyit több térségben is. Palkovics László beszámolója 
szerint létrejön egy Védelmi Innovációs Kutató Intézet, amely a Műszaki Egyetem és az ELTE 
Infoparkjában kap helyet. 
https://magyarnemzet.hu/belfold/tudas-es-technologia-is-szolgalja-a-haza-vedelmet-10038071/ 
 
FemCafe.hu – 2021. július 6. 
Akkor és most: elbűvölő képet mutatott Kapás Boglárka 
Az úszónő mostanra olimpiai bronzérmes, világbajnok és hétszeres Európa-bajnok, rövid pályás 
Európa-bajnok és kétszeres ifjúsági olimpiai bajnok, közben pedig nem mellesleg az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem pszichológia szakos hallgatója is. 
https://www.femcafe.hu/cikkek/sztarok/kapas-boglarka-gyerekkori-foto 
 
Klubrádió – 2021. július 6. 
Az egyetemek csak papíron akadálymentesek 
A tanulmány egyik szerzője, Markos Balázs szintén kerekesszékes. Néhány éve az ELTE jogi 
karán élte át a mozgássérült hallgatók nehézségeit. Az egyetemi segítő legfeljebb heti egy-két 
alkalommal ért rá, ezért folyamatosan az édesanyjára volt utalva. 
https://www.klubradio.hu/hirek/csak-papiron-akadalymentesek-az-egyetemek-119269 
 
Mandiner - 2021. július 6. 
„Feltétlenül hiba lenne lemondani a Fudanról” – Vancsó Gyula professzor a 
Mandinernek 
Az, hogy a magyar egyetemek nincsenek benne a top százas ligában, szervezeti kérdés is, mert a 
potenciál meglenne rá, csak mind az ELTE, mind az SZTE, mind a SOTE vagy a BME hurcol 
magával hozzácsatolt részeket, amelyek az általános színvonalat lehúzzák. 
https://mandiner.hu/cikk/20210630_hiba_lenne_lemondani_a_fudanrol_vancso_gyula_profess
zor_a_mandinernek 
 
Növekedés.hu - 2021. július 6.  
Bemutatkozott a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projekt 
Átadták az ELTE Innováció napján az ELTE Innovatív Kutatója és az Innovatív Hallgatói 
Ötletpályázat díjakat. Számos tehetséges fiatal kutató egyetemista nyert el komoly ösztöndíjakat. 
Az esemény idén rendkívül különleges volt, ugyanis bemutatkozott a Nemzeti Kutatási Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal (NKFI) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
támogatásával elindult TINLAB azaz a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium projekt. 
https://novekedes.hu/siker/innovacio-napja-az-elte-n-bemutatkozott-a-tarsadalmi-innovacios-
nemzeti-laboratorium-projekt 
 
Marie Claire - 2021. július 6. 
Női tárca: fizetett munka és a kelet-európai nők 
A podcast legújabb részében dr. Bartha Anikó Eszterrel, az ELTE Történeti Intézetének 
oktatójával beszélgettünk arról, hogyan kerültek a munkaerőpiacra a nők, és hogyan befolyásolta a 
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kommunizmus a nők fizetett és láthatatlan munkáját. 
https://marieclaire.hu/marieclaire-podcast/2021/07/06/noi-tarca-fizetett-munka-es-a-kelet-
europai-nok-penzugyi-podcast-4-resz/ 
 
Média1.hu – 2021. július 7. 
Rádiós pályázatokkal foglalkozott a Médiatanács 
A Budapest – Astoria (belváros) elvi telephelyű kisközösségi rádiós lehetőség pályázati felhívására 
egyetlen ajánlat érkezett, a testület elvégezte az alaki vizsgálatot és hiánypótlásra szólította fel a 
benyújtót, a Media Universalis Alapítványt – derül ki az NMHH a Media1-hez eljuttatott 
összefoglalójából. (A belvárosi rádiós frekvencia eddig az ELTE-s EPER Rádióé volt. Az 
alapítvány ugyancsak ELTE-s.) 
https://media1.hu/2021/07/07/radios-palyazatokkal-foglalkozott-a-mediatanacs/ 
 
MTI - 2021. július 7. 
Magyar kutatók eredményei alapján tehető biztonságossá a gombatermesztés 
A projektben a Bio-Fungi Kft. és Mutsy Árpád projektvezető irányításával, valamint a MATE 
több intézetének és az ELTE Mikrobiológiai Tanszékének részvételével egy konzorcium állt 
össze, amelynek tagjai alap- és alkalmazott kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket végeztek, 
összesen 1,015 milliárd forint támogatással - ismertetik a közleményben. 
 
Wmn.hu - 2021. július 7. 
Mitől függ, hogy jó vagy rossz ügyek szolgálatába állunk? 
Etikai dilemmákról, a replikációs válság megoldásáról, és a szociálpszichológia híres-hírhedt 
kísérleteinek tanulságairól beszélgettem dr. Krekó Péter szociálpszichológussal, az ELTE PPK 
egyetemi docensével. 
https://wmn.hu/wmn-life/55432-az-emberek-tobbsege-nehezen-fogadja-el-hogy-konnyen-
iranyithato-es-befolyasolhato-akar-alhirekkel-is--mitol-fugg-hogy-jo-vagy-rossz-ugyek-
szolgalataba 
 
Magyar Hírlap - 2021. július 7. 
Hatalmas lehetőség előtt az egyetemek 
Stumpf István: „Egyes részterületeken mind az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mind a 
Semmelweis Egyetem, valamint a vidéki tudományegyetemek érnek el sikereket, de összességében 
komoly lemaradásban vagyunk még a regionális élmezőnyhöz képest is.” 
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20210707-hatalmas-lehetoseg-elott-az-egyetemek 
 
Kossuth Rádió „Krónika” – 2021. július 2. 
Már az egész unióban elérhető az uniós oltási igazolás az EU-n belüli utazásokhoz 
A hivatalos nevén Uniós digitális Covid igazolványt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 
Tér lakossági portálján keresztül ügyfélkapus hozzáféréssel lehet letölteni. Hamarosan pedig az 
ELTE mobilapplikációjában is elérhető lesz. 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-02_07-01-00&enddate=2021-07-
02_07-25-00&ch=mr1 
Megjelent még: Rádió1 „Balázsék” 
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