
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 
M1 Híradó – 2021. július 14. 
Új magyar gyógyszer születhet 
Hamarosan elkezdődhetnek a klinikai vizsgálatai annak a gyógyszernek, amely a stroke utáni 
izomgörcsök kezelésében jelenthet megoldást. A stroke utóhatását kezelő MPH molekulacsalád 
szabadalmának felhasználási és fejlesztési joga a július 13-án aláírt szerződés keretein belül 
átkerült az ELTE kutatói által alapított Motorpharmához. 
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2021-07-14-i-adas-7/ 
Megjelent még: MTI – Webrádió -  beol.hu - veol.hu - bama.hu - kisalfold.hu - duol.hu - boon.hu 
- feol.hu - zaol.hu - nool.hu - baon.hu - vaol.hu - sonline.hu - szoljon.hu - delmagyar.hu - heol.hu 
- teol.hu - kemma.hu - haon.hu - szon.hu - pharmaonline.hu - profitline.hu - weborvos.hu – 
marketingpirula.hu – librarius.hu 
 
Hír TV – 2021. július 14. 
Milyen eredményei lehetnek itthon a koronavírus negyedik hullámának? 
Azt látjuk, hogy körülbelül 60 napja emelkedik az eseteknek a száma. Már közel egymillió ember 
kapta el ezt az új variánst ebben a 60 napban, és lassan emelkedik a kórházba kerülők és az 
elhalálozottak száma, de korántsem olyan mértékben, mint a korábbi hullámokban – mondta el 
Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája tanszék vezetője a Magyarország 
Élőben című műsorban. 
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/vattay-gabor-mar-kozel-egymillioan-kaptak-el-az-uj-
varianst-2524879 
 
Eduline - 2021. július 14. 
Ingyenes fesztiváljegyet kapnak a járvány elleni védekezésben részt vevő egyetemisták 
Voltak, akik oltóponti adminisztrátorként vagy telefonos diszpécserként dolgoztak, mások 
korrepetálást, pszichológiai tanácsadást tartottak, ELTE-s informatikushallgatók pedig önjáró, 
mesterséges intelligenciát alkalmazó fertőtlenítő robot fejlesztésében segítettek. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210714_fesztival_belepo 
 
Medical Online – 2021. július 14. 
Új funkciókkal bővült a kommunikációs nehézséggel élőket segítő AVAZ 
Az eredetileg indiai AVAZ magyar fejlesztését a tízéves Vince szülei, a Németh család 
kezdeményezte, akik az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakembereivel – többek 
között nyelvészek, pszichológusok és AAK-szakértők, valamint a Kis Hőseink Alapítvány 
közreműködésével – dolgoznak az AVAZ magyar nyelvű változatának fejlesztésén, amihez a 
Telenor támogatóként csatlakozott. 
http://medicalonline.hu/cikk/uj_funkciokkal_bovult_a_kommunikacios_nehezseggel_eloket_se
gito_avaz 
 
Baon.hu - 2021. július 14. 
Simon Zsófia harmadik lett a helyesírási versenyen 
E verseny immár negyed évszázada kínál rangos megmérettetést helyesírásból az általános iskolák 
felső tagozatos tanulói számára, határon innen és túl. Antalné dr. Szabó Ágnes vezetésével az 
ELTE Bölcsészettudományi Karának tanárai lankadatlan energiával szervezték évről évre a 
versenyt. 
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/simon-zsofia-harmadik-lett-a-helyesirasi-versenyen-
4066715/ 
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Civilhetes.net – 2021. július 14. 
Öt éve hagyott itt minket Esterházy Péter 
Ma öt éve hunyt el korunk egyik legnagyobb nevű magyar írója, a magyar posztmodern irodalom 
egyik legjelentősebb alakja, Esterházy Péter A Kossuth- és József Attila díjas magyar író, 
publicista 1950. április 14-én született Budapesten. Érdekesség róla, hogy bár matematikusként 
végzett az ELTE-n, végül szabadfoglalkozású íróként élte élete nagyrészét. 
https://www.civilhetes.net/ot-eve-hagyott-itt-minket-esterhazy-peter 
 
Magyar Narancs – 2021. július 14. 
Alighanem ez Esterházy Péter nyomtatásban megjelent első írói alkotása  
Egy későbbi, Mándy előtt tisztelgő esszéjében (Irodalmunk, amely – A halacska csodálatos élete 
című kötetben) Esterházy megemlíti, amit egyébként már Bata is szóba hozott, hogy ennél már 
korábban is megjelent néhány írása, csak éppen nem irodalmi folyóiratban, hanem az ELTE 
Egyetemi Lapok című újságjában. 
https://magyarnarancs.hu/sorkoz/alighanem-ez-esterhazy-peter-nyomtatasban-megjelent-elso-
iroi-alkotasa-240133 
 
Magyar Nemzet - 2021.július 14. 
Rangos vetélkedővel jubilál a Francia Becsületrend társasága 
Magyar résztvevője is lesz a megméretésnek, amelynek mottója: az utazás alakítja az ifjúságot. 
Támogatást ad a vetélkedőhöz a francia nagykövetség, az ELTE, a Francia Intézet és a Francia–
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is. A verseny döntőjét szeptemberben tartják. 
https://magyarnemzet.hu/belfold/rangos-vetelkedovel-jubilal-a-francia-becsuletrend-tarsasaga-
10078901/ 
 
Magyar Nemzet.hu - 2021. július 15. 
Hamarosan kihirdetik az idei felsőoktatási ponthatárokat 
Július 22-én hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat, a hivatalos 
eredményváró rendezvényt az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) lágymányosi campusán 
tartják – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai 
államtitkára a Facebook-oldalán. 
https://magyarnemzet.hu/belfold/iden-tizedevel-tobb-diak-jelentkezett-a-felsooktatasba-
10081292/ 
Megjelent még: Ripost – Unilife.hu – Vörösmarty Rádió – Kidsnews.hu – Dunántúli Napló - Nógrád Megyei 
Hírlap - Dunaújvárosi Hírlap - Petőfi Népe - Somogyi Hírlap - Tolnai Népújság - 24 óra - Békés Megyei 
Hírlap - Új Néplap - Heves Megyei Hírlap - Délmagyarország -  
 
Unilife.hu – 2021. július 15. 
Kiknek kell leginkább izgulniuk? Íme, a legmagasabb ponthatárok tavalyról 
Egy évvel ezelőtt az ELTE egyik szakára 490 pont árán lehetett bejutni – egyelőre csak találgatni 
lehet, hogy az idén, jóval több jelentkező mellett mely egyetemekre és szakokra kellhet a legtöbb 
pont. Unaloműzésként következzen egy gyűjtés a tavalyi brutál bejutási küszöbökről. 
https://unilife.hu/ponthatarok-2021/20210714-legmagasabb-ponthatarok-2020.html 
 
Magyar Narancs - 2021. július 15. 
Hullám 
A gravitációs hullámok detektálására létrejött nemzetközi kollaborációban magyar kutatók is részt 
vesznek, az ELTE-n és az SZTE-n egy-egy LIGO-tagcsoport működik, a Wigner Fizikai 
Kutatóközpont munkatársai pedig a Virgo-csoport tagjai.  
Nyomtatott megjelenés, 7. oldal 
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24.hu – 2021. július 15. 
Véletlenül fedeztek fel egy bolygót egy közeli rendszerben 
A Cheops (CHaracterizing ExOPlanet Satellite) egy európai üzemeltetésű űrteleszkóp, melynek 
elsődleges célja a már ismert exobolygók mélyebb megismerése. A nemzetközi együttműködésben 
magyar részről Kiss László mellett Szabó M. Gyula, a szombathelyi Gothard Asztrofizikai 
Obszervatórium igazgatója is részt vesz – áll az ELKH közleményében. A Cheops ezúttal a 
Farkas (Lupus) csillagképben található közeli, Napunkhoz hasonló csillag, a Nű2 Lupi bolygóit 
vizsgálta. 
https://24.hu/tudomany/2021/07/15/cheops-urtavcso-exobolygo-csillagaszat/ 
Megjelent még: Origo – Webradio.hu – MTI – M1 Híradó - Civilhetes.net – Kronikaonline.ro – duol.hu – 
nool.hu - veol.hu - boon.hu - beol.hu - baon.hu - kisalfold.hu - zaol.hu - szoljon.hu - bama.hu - vaol.hu - feol.hu - 
sonline.hu - delmagyar.hu - heol.hu - teol.hu - szon.hu - haon.hu - kemma.hu - magyarnemzet.hu - alon.hu - 
budaorsiinfo.hu – femina.hu – ma.hu – bumm.sk – Librarius.hu 
 
Azenpenzem.hu – 2021. július 15. 
Hamarosan indulhat a roham az egyetemvárosokban 
Budapesten a XI. kerületi lakáspiac már felpörgött. Hagyományosan a főváros VIII., IX. és XI. 
kerületei – az ELTE, a BME, a Semmelweis Egyetem, illetve a Budapesti Corvinus Egyetem 
campusainak környéke – a legnépszerűbbek az egyetemisták körében. 
https://www.azenpenzem.hu/cikkek/hamarosan-indulhat-a-roham-az-
egyetemvarosokban/7867/ 
Megjelent még: Napi.hu – Penzcentrum.hu – Vg.hu – Piac és Profit – Profitline.hu – 24.hu – Magyar Hírlap 
 
bdpst24.hu - 2021. július 15.  
Kutatás: így alakultak át a magyar otthonok a járvány alatt  
A JYSK kutatását értékelve Dúll Andrea környezetpszichológus, az ELTE PPK Ember-
Környezet Tranzakció Intézetének vezetője elmondta: „Az otthon pszichológiai értelemben 
elsődleges territórium, vagyis a pszichológiailag hozzánk legközelebb álló tér, amelyet egyénileg és 
családilag is leginkább személyre szabunk. Ez az erős lélektani birtoklásérzet és kontroll adja az 
otthon egyik legfontosabb pszichológiai jelentését.” 
https://bdpst24.hu/kutatas-igy-alakultak-at-a-magyar-otthonok-a-jarvany-alatt/ 
Megjelent még: Storeinsider.hu – Blikk - epulettar.hu - bolygonkesvarosunk.hu 
 
Telex – 2021. július 15. 
Doktori végzettséggel kevesebb mint 200 ezres fizetést kapott az ELTE oktatója 
„542 EUR (192 506 forint). Ennyit keres ma Magyarországon egy egyetemi adjunktus, doktori 
végzettséggel, folyamatos kutatói és publikálási kötelezettséggel” – írta pár napja az elutalt 
fizetéséről szóló kép mellé az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik adjunktusa. 
https://telex.hu/belfold/2021/07/15/egyetem-adjunktus-fizetes-elte-doktori-vegzettseg 
Megjelent még: Eduline – Propeller.hu – Szeretlek Magyarország – Szakszervezetek.hu – Hungary Today – 
M1 Ma Délelőtt – RTL Híradó - Színes Ász – Hungary Today 
 
Növekedés.hu – 2021. július 15. 
A távmunka állandó készültsége stresszt jelent, lekapcsolódási időre lenne szükség 
A pandémia és az azzal járó korlátozások jelentős, hosszútávú stresszforrást jelentenek, 
megjelenhetnek vagy fokozódhatnak a depresszív és a szorongásos tünetek. Ez a hatás a mentális 
betegségekkel, valamint a függőségekkel küzdők körében hatványozottan érvényesül, hiszen ők 
kiemelten veszélyeztetettek a fenti tünetek tekintetében – hangsúlyozta Demetrovics Zsolt, az 
ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője. 
https://novekedes.hu/hr/a-tavmunka-allando-keszultsege-stresszt-jelent-lekapcsolodasi-idore-
lenne-szukseg 
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Hír TV – 2021. július 15. 
Kacskovics Imre: 3-4 hét múlva valószínűleg itt is domináns lesz a delta mutáns 
Kacskovics Imre immunológussal Földi-Kovács Andrea beszélgetett a Magyarország élőben című 
műsorban. 
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-3-4-het-mulva-valoszinuleg-itt-is-
dominans-lesz-a-delta-mutans-2524931 
 
Magyar Kurír – 2021. július 16. 
„Aki az Isteni színjátékban nincs benne, nem is létezik” – Beszélgetés Hoványi Márton 
teológussal 
Hubai Gergely, az ELTE BTK Filmtudományi Tanszékének előadója a film és az Isteni színjáték 
kapcsolatával, ezen belül az 1911-ben készült L’inferno című filmtörténeti jelentőségű alkotással 
foglalkozott, amely a Pokol canticáját vitte színre. A kurzus utótalálkozóján pedig a Commedia új 
fordítója, Nádasdy Ádám professzor is előadást tartott. 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/-aki-az-isteni-szinjatekban-nincs-benne-nem-is-letezik-
beszelgetes-hovanyi-marton-teologussal 
 
Jelen – 2021. július 16. 
Szépséges szenvedés – Mentális betegségek a közösségi médiában 
Mivel jár, ha a mentális problémák közösségimédia-tartalommá válnak? Milyen előnyei és milyen 
veszélyei vannak ennek a helyzetnek? Kőváry Zoltán klinikai szakpszichológust, az ELTE klinikai 
és addiktológiai tanszékének docensét Kormos Lili kérdezte. 
https://jelen.media/podcast/szepseges-szenvedes-mentalis-betegsegek-a-kozossegi-mediaban-
2039 
 
Élet és Irodalom – 2021. július 16. 
Ami nem kötelező, az tilos 
A harmadik és egyben utolsó idézet a Magyar Pædagogiai Társaság 1922-ben tartott harmincadik 
közgyűlésének elnöki megnyitójából való, szerzője Felsővisói Fináczy Ernő (1860–1935) 
akadémikus, egyetemi tanár, a magyarországi neveléstörténeti kutatások kiemelkedő alakja, az 
ELTE BTK egykori dékánja. „Tévedés azt hinni, hogy a leendő középiskolai tanárnak, mint 
ilyennek, kevesebb tudományos előkészületre van szüksége, mint annak, aki tudósnak készül. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
 
Kossuth Rádió - 2021. július 16. 
Az országos statisztikák szerint a lányok húsz, a fiúk harminc százaléka túl van már az 
első szexuális együtt léten kilencedik osztályos korában 
Itt az egyik legfontosabb tényező a serdülő önbizalma, mert egy jó magabiztossággal rendelkező 
fiatal tényleg akkor lép párkapcsolatba - Dr. Hevesi Krisztina szexuálpszichológus, az ELTE 
adjunktusa. 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-16_09-05-00&enddate=2021-07-
16_11-10-00&ch=mr1 
 
Vasárnap Reggel – 2021. július 17. 
Klímától függ az agyméretünk 
A Homo nemzetségű emberelődök fejlődése is 3 millió éves, ami szintén olyan hosszú idő, hogy 
a fejlődésnek csak néhány elemét ismerhetjük. Olyan, mintha egy 12 részes filmsorozat 
különböző epizódjaiból néhány kockát vetítenének le nekünk, és aztán meg kellene mondani, mi 
a történet – vázolta a tudósok gondjait Mester Zsolt, az ELTE régésze. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
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24 Óra – 2021. július 17. 
Jogtudós írt nívós könyvet a hagyaték történetéről 
Így civakodtak Babits Mihály halála után a költő örökségén - Az 1958-as születésű Székely  László 
1982-ben diplomázott  az ELTE-n, ugyanezen évtől tanít itt, ma már, mint egyetemi  docens, 
címzetes egyetemi tanár. Szakterülete többek között a szerzői jog. 
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 
 
Marie Claire – 2021. július 17. 
L. Ritók Nóra: Az oktatás gyakorlatilag tovább termeli azokat a tényezőket, amik miatt 
létrejön a társadalmi leszakadás 
A riport az Európai Parlament Kapcsolattartó Irodája által szervezett szemináriumra készült és az 
ELTE Média honlapján jelent meg. 
https://marieclaire.hu/riporter/2021/07/16/l-ritok-nora-az-oktatas-gyakorlatilag-tovabb-
termeli-azokat-a-tenyezoket-amik-miatt-letrejon-a-tarsadalmi-leszakadas/ 
 
Likebalaton.hu - 2021. július 17. 
Alkotások bab, pohár és nejlonzsacskó felhasználásával 
A falra mintegy két méter magasan, vízszintesen rögzítve van rengeteg borospohár, amelyek egy 
hatalmas poharat formálnak. Néhányban vörösbor van, azonban ez nem hozzáférhető, ami az 
elérhetetlenség utáni vágyat fejezi ki, magyarázta a megnyitón Bordács Andrea ELTE SEK 
Vizuális Művészeti Tanszék vezetője, a tárlat kurátora. 
https://likebalaton.hu/telepules/veszprem/hireink/alkotasok-bab-pohar-es-nejlonzsacsko-
felhasznalasaval-200151/ 
Megjelent még: Veol.hu – Vehir.hu 
 
Szemlélek.net - 2021. július 17. 
Kiabálás helyett beszélgetni szeretnénk - egyetemisták kérdezték a Szemlélek 
főszerkesztőjét 
Sáhó Eszterrel az ELTE újságírást tanuló hallgatói készítettek interjút az Első Pesti Egyetemi 
Rádió, az EPER podcastjában. Bátor kérdések, nyílt válaszok kereszténységről, politikáról és 
arról, szabad-e egy katolikus fiatalnak az Ötkertben buliznia. 
https://szemlelek.net/kiabalas-helyett-beszelgetni-szeretnenk-egyetemistak-kerdeztek-a-
szemlelek-foszerkesztojet/ 
 
Szeretlek Magyarország.hu - 2021. július 17. 
Állatokat tanulmányoztak a drónrajok irányításához magyar kutatók - sok helyen 
felfigyeltek rájuk 
Az ELTE kutatóinak egymással kommunikáló drónjai számos területen lehetnének hasznosak, a 
csomagküldéstől a határvédelemig. 
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/jovo/allatokat-tanulmanyoztak-a-dronrajok-
iranyitasahoz-magyar-kutatok-sok-helyen-felfigyeltek-rajuk/ 
 
Klubrádió – 2021. július 17. 
Válaszol a világ egyik legjobb matematikusa és egyik legjobb zeneszerzője 
Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke, Abel-díjas matematikus professzor. 
Az ELTE professzor emeritusa idén márciusban kapta meg a matematikusok Nobel-díjaként 
jegyzett elismerést. 
https://www.klubradio.hu/hirek/valaszol-a-vilag-egyik-legjobb-zeneszerzoje-es-matematikusa-
119538 
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24.hu – 2021. július 18. 
Kiengedték a kelepcéből a magyarokat 
Az ELTE vezetésével és számos más intézmény részvételével „Tatárjárás 1241 – A tatárjárás 
Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései” néven alakult kutatócsoport, amely 
hosszú idő után modern szemlélettel, tudományágak összefogásával vizsgálja újra a magyarországi 
tatárjárás eseményeit és következményeit. 
https://24.hu/tudomany/2021/07/18/tatarjaras-szekertabor-muhi-csata/ 
 
NLC – 2021. július 19. 
A vízhiány már az ajtónkon kopogtat 
Ésszerűbb önként korlátozni magunkat, mint egyszer csak azt hallani, hogy üresen szörcsög a 
csap – nyilatkozta Kajner Péter, az ELTE TáTK oktatója. 
https://nlc.hu/eletmod/20210719/vizhiany-magyarorszag-ivoviz-keszlet-vizkorlatozas/ 
 
Rakéta.hu - 2021. július 19. 
Kilencszázmillió fényévet meghaladó távolságból észleltek gravitációs hullámokat 
A szerveződésnek magyar tagjai is vannak az ELTE fizikusai személyében, munkájukat Frei 
Zsolt, a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program Asztro- és Részecskefizikai Tématerület 
vezetője és Raffai Péter, az ELTE Gravitációshullám- és Kozmológiai Kutatócsoport vezetője 
koordinálja. A kutatók az eredményeket 2021. június huszonkilencedikén publikálták a The 
Astrophysical Journal Letters szaklapban. 
https://raketa.hu/kilencszaz-millio-fenyevet-meghalado-tavolsagbol-eszleltek-gravitacios-
hullamokat 
 
Index - 2021. július 19. 
Autónk védelmében 
A villámárvizek térben és időben is meglehetősen koncentrált jelenségek, melyeket nagyon rövid 
idő alatt 10-200 négyzetkilométernyi területre lehulló nagyon sok csapadék alakít ki – magyarázza 
Kiss Anna, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa. 
https://index.hu/techtud/2021/07/19/villamarvizek-kialakulasa-autok-vedelme/ 
Megjelent még: Klubrádió 
 
Olkt.net – 2021. július 19. 
„Ingyenes, azonnali állami tesztelést követelünk a Sinopharmosoknak” 
Föl kell emelni a hangunkat és ingyenes tesztelést kell biztosítani minden 60 év feletti, 
Sinopharmmal oltott személynek! – fogalmazott prof. Dr. Erdei Anna, az MTA-ELTE 
Immunológiai Kutatócsoportjának vezetője. 
https://olkt.net/prof-dr-erdei-anna-az-mta-elte-immunologiai-kutatocsoportjanak-vezetoje-
ingyenes-azonnali-allami-tesztelest-kovetelunk-a-sinopharmosoknak/ 
Megjelent még: Ezalanyeg.hu 
 
Infostart / InfoRádió - 2021. július 20. 
Negyedik hullám: két hónapnyi előnyünk lehet a britekhez képest 
A koronavírus-járvány kínai, majd olaszországi adataiban is fel lehetett fedezni szabályszerűséget 
– mondta el az InfoRádiónak az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője. 
Vattay Gábor szerinte a negyedik hullám lesz az utolsó nagy köre a vírusnak. Hozzátette: a delta 
variánsnál két hónap is eltelhet úgy, hogy ugyan sok esetet észlelünk, de alig halnak majd meg 
emberek. 
https://infostart.hu/tudomany/2021/07/20/negyedik-hullam-ket-honapnyi-elonyunk-lehet-a-
britekhez-kepest 
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Megjelent még: Weborvos.hu – Civilhetes.net – Portfolio.hu - Pesti Hírlap - Ezalenyeg.hu - Olkt.net – 
FemCafe.hu 
 
Webradio.hu - 2021. július 20. 
ITM: külhoni magyar tehetségeket segít a Hunyadi János ösztöndíj 
A külhoni fiatalok számára elérhető ösztönzők rendszere az elmúlt években az igényekhez 
igazodva formálódott, számos lehetőséget kínálva az érintetteknek. Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által megbízott Eötvös Loránd Tudományegyetem 2016 óta vállal 
szerepet a külhoni felsőoktatási támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában, adminisztratív 
lebonyolítóként, a Márton Áron Szakkollégium és a kollégiumi hálózat működtetőjeként. 
https://webradio.hu/hirek/belfold/itm-kulhoni-magyar-tehetsegeket-segit-a-hunyadi-janos-
osztondij 
Megjelent még: MTI - magyarhirlap.hu - hirado.hu - demedia.hu - heol.hu - kemma.hu - boon.hu - kisalfold.hu - 
haon.hu - teol.hu - nool.hu - orientpress.hu - hrportal.hu - duol.hu - vaol.hu - delmagyar.hu - zaol.hu - feol.hu - 
sonline.hu - szon.hu - veol.hu - bama.hu - szoljon.hu - beol.hu – baon.hu - .hirado lapcsalád (60+ megjelenés) – 
Karpathir.com - Krónika 
 
Kossuth Rádió – 2021. július 19. 
Milyen előnyei/hátrányai lehetnek a négynapos munkahétnek? 
A munkaidő-csökkentés lehetőségeivel foglalkozó riportban szólalt meg Antal Miklós (MTA–
ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoport - New Vision Research Community ) a Napközben című 
műsorában. 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-07-19_09-05-00&enddate=2021-07-
19_11-10-00&ch=mr1 
 
Szombathelyi Televízió - 2021. július 19. 
Víztorony nyitogató családi nap 
Egészségügyi mérést végeztek az ELTE Sporttudományi Tanszékének munkatársai. “Tíz 
másodpercen keresztül a gép érzékel, utána pedig egy percig történik a mérés, ami tulajdonképpen 
egy mini EKG, valamint az oxigén saturatiot is meg fogjuk tudni mutatni.” A víztorony tetejére 
elsősorban a kilátás vonzotta a családokat, legtöbben a saját otthonukat szerették volna megnézni 
a város egyik legmagasabb pontjáról. 
http://www.sztv.hu/hirek/viztorony-nyitogato-csaladi-nap-20210719 
 
Szombathelyi Televízió - 2021. július 19. 
Ezüstérmes lett a magyar csapat az ifjú fizikusok nemzetközi versenyén 
Négy budapesti gimnazista mellett mellett egyetlen vidéki diákként a szombathelyi Nagy Lajos 
Gimnázium tanulója, Kalocsai Zoltán jutott be a csapatba, és képviselhette hazáját. A felkészítést 
az ELTE Fizikai Intézetének munkatársai és hallgatói végezték. Kalocsai Zoltán az ezüstérem 
mellett a zsűri különdíját is megkapta. 
http://www.sztv.hu/hirek/ezustermes-lett-a-magyar-csapat-az-ifju-fizikusok-nemzetkozi-
versenyen-20210719 
Megjelent még: Nyugat.hu 
 
Demokrata - 2021. július 20. 
„Ha per, úgymond, hadd legyen per!” 
Az ELTE csapata nyerte meg a King’s College London által meghirdetett Herbert Smith Freehills 
Competition Law Moot versenyjogiperbeszéd-versenyét. A magyarok maguk mögé utasították az 
Oxfordi Egyetem joghallgatóit is, akik pedig angol anyanyelvűként jelentős előnnyel indultak. 
https://demokrata.hu/magyarorszag/ha-per-ugymond-hadd-legyen-per-404062/ 
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Index - 2021. július 20. 
Minden ötödik pedagógus a pályaelhagyáson gondolkodik 
“Szó szerint luxus ma tanárnak lenni, hiszen aki ezt a hivatást választja, az tulajdonképpen 
elfogadja, hogy házastársi segítség nélkül nem tudja a családját eltartani” – reagált az Indexnek 
Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke arra a megdöbbentő kutatásra, amelyet 
nemrég az ELTE egy kutatócsoportja készített. A felmérésből kiderült többek közt az is, hogy a 
tanárok 89 százaléka érzi úgy, hogy a munkája nincs megbecsülve. 
https://index.hu/belfold/2021/07/20/pedagogusok-palyaelhagyas-beremeles-oktatas-gyerekek/ 
Megjelent még: Kárpáthír.com 
 
Autopro.hu - 2021. július 20. 
Könnyen készíthető „önvezető autó” Fuzzy logikával 
Az autós világban egyre többször szóba kerülő önvezető járműveknek sok különböző érzékelőből 
származó, eltérő formátumú adatot kombinálva kell algoritmusok mentén döntést hoznia. Egy, a 
Savaria Műszaki Intézetben (ELTE-IK) hallgatói szakdolgozati feladat részeként végzett kísérlet 
során azt vizsgálták meg, hogy a Fuzzy logika mennyire alkalmas egy jármű végig vezetésére egy 
előre felrajzolt útvonalon. Cikkünkben a kísérletet bemutató „Fuzzy logikát alkalmazó 
vonalkövető autó viselkedésének vizsgálata” című írást közöljük. 
https://autopro.hu/trend/konnyen-keszitheto-onvezeto-auto-fuzzy-logikaval/517087 
 
Eduline - 2021. július 20. 
A 2021-es számok: ezekre az egyetemi karokra lesz a legnehezebb bejutni 
A jelentkezési adatokból kiderül: az összes jelentkezőt tekintve a 2021-ben is a Corvinus Egyetem 
vezeti, de a top karok közé került a BGE, az ELTE és a BME több kara is. 
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210720_nepszeru_egyetemi_karok 
 
Kreativ.hu - 2021. július 21. 
Az ELTE kutatói jelentést készítettek a médiapluralizmus helyzetéről 
A Media Pluralism Monitor 2021 az EU-s, illetve néhány más európai ország médiahelyzetét méri 
fel. A jelentést korábban a CEU kutatóközpontja, a Center for Media, Data and Society - CMDS 
vitte itthon, 2019 óta az ELTE médiaszakán fut a kutatás, Bátorfy Attila vezetésével és Szabó 
Krisztián közreműködésével (2019-ben Galambosi Eszter segítette a munkát). 
https://kreativ.hu/cikk/az-elte-kutatoi-jelentest-keszitettek-a-mediapluralizmusrol 
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