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hirextra.hu - 2021. augusztus 11. 
Élre törnek az online szolgáltatások 
A kultúráról sem mondtunk le a pandémia alatt. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a könyvtárak 
online szolgáltatásai iránt is megnőtt az igény. Meliusz.hu, az ELTE online katalógusa, vagy az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár oldalain mára jelentős mennyiségű online tartalom érhető el.  
https://www.hirextra.hu/2021/08/11/elre-tornek-az-online-szolgaltatasok/ 
 
Űrvilág - 2021. augusztus 11. 
GRB 210807A  
Ez annak a gamma-kitörésnek a jelölése, amelyet először detektált a magyar vezetéssel fejlesztett 
GRBAlpha nanoműhold, az első magyar asztrofizikai űreszköz. Az Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat (ELKH) Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja (CSFK) Konkoly Thege 
Miklós Csillagászati Intézetében, a japán Hirosimai Egyetemen, illetve a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Karának Fizikai Intézetében dolgozó munkatársakkal 
tervezték és építették meg azt a detektort, amely képes ilyen kis méretű rendszeren belül is 
megvalósítani a gamma-sugárzás mérését. 
https://www.urvilag.hu/hazai_kutatohelyek_es_uripar/20210811_grb_210807a 
Megjelent még: MTI – Gondola.hu – Híradó.hu – Ma.hu – Pesti Srácok – Hírklikk – Kozszolgalat.hu – 
webradio.hu - kuruc.info - origo.hu - vaol.hu - kisalfold.hu - sonline.hu - feol.hu - zaol.hu - szoljon.hu - baon.hu - 
duol.hu - nool.hu - boon.hu - veol.hu - bama.hu - beol.hu - delmagyar.hu - 888.hu - heol.hu - teol.hu - haon.hu - 
kemma.hu - szon.hu - hirmondo.ro – nuus.hu – Hungary Today – Korkep.sk – Karpatinfo.net – Mediapiac.com 
– Budapest Herald – Debrecen Sun - .hirado lapcsalád (60+ megjelenés) 
 
Trend FM - 2021. augusztus 11. 
Járvány és lángok Görögországban 
Az ELTE TÁTK oktatója hozzátette, Olümpia kivételével turistacélpontokat gyakorlatilag nem 
érintenek a lángok. Fokasz Nikosz azt mondta, Athénban az utcákat ellepő füst zavarhatta a 
turistákat, de ezen kívül nincs jelentősebb probléma a turisztikai régiókban. A tűzesetekben 
érintett helyi lakosok számára azonban másképp néz ki a helyzet, egyes helyeken egyedül a tenger 
fékezi meg a lángok továbbterjedését. A szakértőt Somody Evelin kérdezte a részletekről. 
https://trendfm.hu/cimlap/jarvany-es-langok-gorogorszagban-16321 
 
Szabad Európa – 2021. augusztus 11. 
Perelhető-e a kormány a klímaváltozás miatt? 
A klímaper gyűjtőfogalom: olyan peres eljárásokat jelöl, amelyek „ egyrészt a hiányzó, illetve nem 
kellőképpen ambiciózus kibocsátáscsökkentési intézkedések meghozatalát kívánják 
kikényszeríteni a jogalkotótól, másrészt a klímaváltozás okozta károkért való felelősség 
megállapítását célozzák” – írja A klímaperek kihívásai és sikerei – az Urgenda-ítélet tanulságai 
című, a Közjogi Szemlében tavaly megjelent tanulmányában Sulyok Katalin, az ELTE 
Nemzetközi Jogi Tanszékének oktatója. 
https://www.szabadeuropa.hu/a/klimavaltozas-magyarorszag-jog-hollandia/31404892.html 
Megjelent még: Greendex.hu 
 
Kossuth Rádió - 2021. augusztus 11. 
Az emberiség minden korábbinál erőteljesebben idézi elő a klímaváltozást 
A globális felmelegedés már a Föld minden részén szélsőséges időjárási körülményeket idéz elő - 
ezt állapította meg az ENSZ kormányközi klímaváltozási bizottsága a legújabb jelentésében. 
Ferencz Orsolya egyetemi tanárral (ELTE) Király Levente beszélgetett. (A felvételen 08:50:46-
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tól.) 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-11_06-00-00&enddate=2021-08-
11_09-10-00&ch=mr1 
 
Ujkor.hu - 2021. augusztus 11. 
A mártír dékán, aki a hallgatói mellé állt 1956-ban – I. Tóth Zoltán emlékére 
1956. október 23-án reggel 9 órakor rendkívüli ülést tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Rektori Tanácsa. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy az egyetem „bölcsészkarain és a 
művészeti főiskolákon nagyfokú nyugtalanság tapasztalható”. 
https://ujkor.hu/content/a-martir-dekan-aki-a-hallgatoi-melle-allt-1956-ban-i-toth-zoltan-
emlekere 
 
Magyar Kurir - 2021. augusztus 11. 
Egyháztörténet és közösségformálás – Győrben és Pannonhalmán rendezték a Fraknói 
Nyári Akadémiát 
A tudomány sokoldalú művelése mellett egyháztörténeti vetélkedővel tarkított szabadidős 
programokkal, közös étkezésekkel igyekezett a rendezvény a Pázmány mellett Pécsről, 
Debrecenből, az ELTE-ről és az NKE-ről érkezett egyetemi ifjúságot közönségből közösséggé 
formálni. 
https://www.magyarkurir.hu/hirek/egyhaztortenet-es-kozossegformalas-gyorben-es-
pannonhalman-rendeztek-fraknoi-nyari-akademiat 
Megjelent még: Ujkor.hu – Magyar Kurir 
 
Mandiner.hu - 2021. augusztus 11. 
Ezt az MCC történetet próbáljuk most más megvilágításba helyezni 
Jóllehet valós tudományos teljesítményt nemigen tudnak felmutatni, ám szép pénzt kaszálnak, s 
akad köztük, akinek kijár a »professzor« megszólítás, éppen úgy, mint Orbán egykori kedvenc 
seftelő partnerének, Ghaith Pharaonnak, vagy Polt Péternek, akinek az ELTE ÁJK Kari Tanácsa 
nem szavazta ugyan meg az egyetemi tanári címet, de Áder János kedélyesen odaajándékozta neki, 
elismerve a hatalomnak nyújtott gáláns szolgálatait. 
https://mandiner.hu/cikk/20210811_ezt_az_mcc_tortenetet_probaljuk_most_mas_megvilagitas
ba_helyezni 
 
168.hu – 2021. augusztus 11. 
Kötelező oltás: életet ad, vagy jogot sért? 
„Immunológusként és egy nagy egyetemi kar dékánjaként is úgy gondolom, hogy indokolt lenne 
kötelezővé tenni az oltást, különösen olyan munkahelyeken, oktatási intézményekben, ahol nagy a 
fertőzés terjedésének lehetősége. A COVID-19 ugyanis a társadalom egészét veszélyezteti, 
miközben a tapasztalatok azt mutatják, hogy az oltások súlyos mellékhatást nem okoznak”. Így 
vélekedik Kacskovics Imre professzor, az ELTE immunológiai tanszékének vezetője, a 
Természettudományi Kar dékánja. A szakértő szerint a vakcina az egyén és a társadalom 
egészségének legfőbb biztosítéka. 
https://168.hu/tudas/kotelezo-oltas-eletet-ad-vagy-jogot-sert-210282 
Megjelent még: Pesti Hírlap 
 
Digital Hungary - 2021. augusztus 12. 
Az egyensúlyt kell megtalálni az online és nem online lét között 
Demetrovics Zsolt pszichológus, addiktológus, az ELTE Pszichológiai Intézet professzora a 
Digital Hungary-nek elmondta, hogy a koronavírus-járvány hatására megnőhetett ugyan az 
addiktív magatartások kockázata, de az, hogy sokkal több időt töltöttünk az online térben a 
bezártság miatt, még nem jelent függőséget. A szakember bízik abban, hogy a nyitással az 
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emberek többsége vissza tud térni a nem online aktivitásokhoz. 
https://www.digitalhungary.hu/interjuk/Az-egyensulyt-kell-megtalalni-az-online-es-nem-online-
let-kozott/12921/ 
 
Telex - 2021. augusztus 12. 
Orbán hintapolitikával növelné a mozgásterét. De sikerült? 
Dunay Pál, a George C. Marshall Európai Biztonsági Központ NATO-val és európai biztonsági 
kérdésekkel foglalkozó professzora, az ELTE docense szerint az Orbán-kormány külpolitikája „a 
befolyás maximalizálásra épül, nem elégszik meg a status quóval. 
https://telex.hu/belfold/2021/08/12/orban-kulpolitika-keleti-nyitas-vakcinabeszerzes-kina-
oroszorszag-sinopharm-mozgaster-befolyas-eu-brusszel-usa-szovetseg-hintapolitika-pavatanc 
 
Vaol.hu - 2021. augusztus 12. 
Gaján Réka, a Bolyai diákja a szombathelyi Zonta klubot képviselte a nemzetközi 
versenyen 
Harmadik lett Gaján Réka, az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium 12. osztályos 
tanulója egy nemzetközi versenyen, ahol a Szombathelyi Zonta Klubot képviselte. A témája az 
volt, hogy az önkéntes munka milyen hatással van a közösségre. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gajan-reka-a-bolyai-diakja-a-szombathelyi-zonta-
klubot-kepviselte-a-nemzetkozi-versenyen-5194868/ 
Megjelent még: Vas Népe 
 
Magyar Nemzet - 2021. augusztus 12. 
Világversenyt nyert az ELTE matematikusa 
Az ELTE matematika alapszakán végzett diák nyerte a 28. International Mathematics 
Competition for University Students (IMC) elnevezésű, kifejezetten egyetemistáknak 
megrendezett nemzetközi versenyt. Gáspár Attila 590 diák közül végzett az első helyen, és 
egyedüliként vehette át a verseny kiemelt első díját, a Grand Grand First Prize-t. 
Nyomtatott megjelenés, 16. oldal - Megjelent még: Kossuth Rádió 
 
Veol.hu - 2021. augusztus 12. 
Három egyházzenész adott koncertet a pápai református ótemplomban 
Hamar Dávid tatabányai kántor barokk, impresszionista darabokkal és korálimprovizációkkal 
készült Hamar Dávid református családban nevelkedett, lelkész édesapja gyülekezetében kántor, 
jelenleg az ELTE-n fizikusnak tanul. 
https://www.veol.hu/kultura/helyi-kultura/harom-egyhazzenesz-adott-koncertet-a-papai-
reformatus-otemplomban-4920125/ 
 
Reformatus.hu - 2021. augusztus 12. 
Kettesben lenni önmagunkkal 
Megható látni, ahogyan az idősebb résztvevők foglalkoznak a gyerekekkel és együtt tanulják velük 
az énekeket, vagy ahogyan a fiatalabb diákok magyarázzák az idősebbeknek a szolfézst. 
Számítanak egymásra. Most, a pandémia után kifejezetten érzékelhető a kamaszok részéről, hogy 
szükségük van a közösségre” – mondta. Pölcz Ádám fiatalon lett az ELTE Tanító- és Óvóképző 
Karának adjunktusa, majd a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék tanszékvezetője. 
https://reformatus.hu/oktatas/hirek/kettesben-lenni-onmagunkkal/ 
 
ATV – 2021. augusztus 13. 
Szakértő: felkészületlenek voltak a görögök egy ekkora katasztrófára 
Az ELTE egyetemi tanára szerint hiába rendszeresek a kisebb-nagyobb tűzvészek, a mostani 
katasztrófához elégtelenek voltak az erőforrások, ráadásul az Eva-szigetén élők úgy érzik, későn 
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kaptak segítséget. Fokasz Nikosz a helyi viszonyokról azt mondta, nehezítő körülmény a 
mentésnél, hogy ezen a szigeten rendkívül dús, gazdag növényzet van, így gyorsabban terjedhet a 
tűz. 
http://www.atv.hu/belfold/20210812-szakerto-felkeszuletlenek-voltak-a-gorogok-egy-ekkora-
katasztrofara 
Eredeti megjelenés: Spirit FM – Megjelent még: Trend FM 
 
Magyar Hang - 2021. augusztus 13. 
Több száz tanárt fizetés nélkül foglalkoztatnak a felsőoktatásban 
A 11 egyetem közül a legnagyobb tanári karral az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem 
rendelkezik, mindkét helyen több mint 2400 oktató tanít. A legkevesebb oktató a Debreceni 
Református és Hittudományi Egyetemen van, mindössze 82 tanár dolgozik az intézményben. A 
legtöbb helyen túlnyomórészt főállású oktatók dolgoznak, vagyis azok, akik teljes munkaidőben 
látják el feladataikat. 
Nyomtatott megjelenés, IV. oldal 
 
Világgazdaság – 2021. augusztus 13. 
Kevesebb az egyetemista, de több a lehetőség 
A fővárosban és Pécsett indult a legtöbb új képzés az idén a felsőoktatásban: a legtöbb új szakot a 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetemen választhatták a felvételizők – válaszolta 
a VG megkeresésére az Innovációs és Technológiai Minisztérium. 
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/08/kevesebb-az-egyetemista-de-tobb-
a-lehetoseg 
Megjelent még: Szakszervezetek.hu – Behir.hu – Mizumiskolc.hu 
 
Új Néplap - 2021. augusztus 13. 
Külföldi kutatók keresték fel a világhírű lelőhelyet 
Tanulmányútjuk során a két régész térségünk világhírű bronzkori lelőhelyével is 
megismerkedett.Elsőként Öcsödre mentek, ahol jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem és 
a Römisch-Germanische Kommission kutatóintézet végez ásatásokat. 
Nyomtatott megjelenés, 3. oldal 
 
Vital.hu - 2021. augusztus 13. 
A COVID-19-világjárvány hatása a mentális egészségre 
Milyen mentálhigiénés kihívást jelent az emberiség számára az elhúzódó járványhelyzet? Melyek a 
leggyakoribb problémák, és milyen megoldási javaslataik vannak rájuk a szakembereknek? Ezekre 
a kérdésekre válaszol az mta.hu számára írott összefoglalójában Demetrovics Zsolt egyetemi 
tanár, az MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Klinikai 
Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője és Király Orsolya, a tanszék adjunktusa. 
https://www.vital.hu/covid_lelkiteher 
 
Computer World - 2021. augusztus 13. 
Robotika - autógyártól pékségig 
Miközben folyik az MI-ben rejlő lehetőségek társadalmi tudatosítása, a szakmai műhelyek - 
például a BME és az ELTE kutatóközpontjai, tanszékei - nyomon követik a trendeket, és nagy 
erőket fordítanak az MI-5G-robotika témájú fejlesztésekre. Nyáron több műegyetemi 
kapcsolódású fejlesztés mutatkozott be a BME-n, az MI Koalíció rendezvényén, nemrégiben 
pedig az ELTE bejelentette, hogy ipari résztvevővel leltározó robotot készít. 
https://computerworld.hu/tech/robotika-autogyartol-peksegig-298160.html 
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Szoljon.hu - 2021. augusztus 13. 
Tószeg világhírű lelőhelyét is felkeresték a külföldi kutatók 
Elsőként Öcsödre mentek, ahol jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Römisch-
Germanische Kommission kutatóintézet végez ásatásokat. Ezután Nagyrév következett, ahol egy 
bronzkori tell település található. 
https://www.szoljon.hu/kultura/helyi-kultura/toszeg-vilaghiru-lelohelyet-is-felkerestek-a-
kulfoldi-kutatok-3756116/ 
 
Papageno.hu - 2021. augusztus 13. 
Elhunyt Vilcsek Béla irodalomtörténész 
Vilcsek Béla 1956. szeptember 12-én született Budapesten. 1976–1980 között a budapesti Ho Si 
Minh Tanárképző Főiskola hallgatója volt magyar-angol szakon. 1980–1983 között az ELTE 
Bölcsészettudományi Kar magyar szakán tanult, és ugyanebben az időben a Ho Si Minh 
Tanárképző Főiskola közművelődési előadója is volt. 1983-tól öt évig az ELTE Tanárképző 
Főiskolai Karának titkárságvezetője, 1988–2003 között docense volt. 2004-től oktatott az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán. 
https://papageno.hu/intermezzo/2021/08/elhunyt-vilcsek-bela-irodalomtortenesz/ 
 
Mérce.hu – 2021. augusztus 13. 
Az igazságosságtól az antikapitalizmusig - Száz éve született John Rawls – I. rész 
Ajánljuk Olvasóink figyelmébe az ELTE BTK Filozófia Intézet és a TK Politikatudományi 
Intézet Rawls100 tanévnyitó konferenciáját, amelyre a jelentkezés augusztus 15-ig tart. 
https://merce.hu/2021/08/13/az-igazsagossagtol-az-antikapitalizmusig/ 
 
Gondola.hu - 2021. augusztus 13. 
Ásatás Ipolyság legrégebbi épületében 
Mint hozzátette: a feltáró ásatás számos új információval gazdagított bennünket, melyek 
kiértékelésére a kutatás további szakaszában kerül sor. A kültéri ásatás július utolsó napjaiban 
kezdődött el és szeptember közepéig tart. A feltárás Bali Henrietta régész, a lévai Barsi Múzeum 
igazgatójának szakmai felügyelete mellett történik. Az ásatásban részt vállaltak az ELTE 
régészhallgatói, valamint szlovákiai szakemberek, régészhallgatók és önkéntesek. 
https://gondola.hu/hirek/277115-Asatas_Ipolysag_legregebbi_epuleteben.html 
 
Trend FM - 2021. augusztus 13. 
A magyar küldöttség által nyert 20 éremből 13 érmet aktív egyetemi vagy főiskolai 
hallgatók nyertek el a tokiói olimpián 
Az intézmény is büszke lehet arra, hogy ilyen hallgatókat tudhatott soraiban, úgyhogy én azt 
gondolom, hogy ezzel mindenki csak nyer. - Egyébként készült egy intézményi eredményességi 
rangsor is, ahol a dobogón, ha jól emlékszem, az Eductus Egyetem, a Testnevelési Egyetem és az 
ELTE áll. 
https://trendfm.hu/napi_musor?current=2021-08-13 
 
24.hu - 2021. augusztus 14. 
Ez a csel mentette meg a magyar király életét 
Az ELTE vezetésével számos intézmény részvételével alakult kutatócsoport „Tatárjárás 1241 – A 
tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései” néven, amely hosszú idő 
után modern szemlélettel, tudományágak összefogásával vizsgálja újra a magyarországi tatárjárás 
eseményeit és következményeit. 
https://24.hu/tudomany/2021/08/14/tatarjaras-csata-bela-kiraly-menekules-sajo/ 
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Katolikus Rádió - 2021. augusztus 14. 
Új projekt indul az Eötvös Lóránd Egyetem Informatikai Karának vezetésével 
Az ELTE Informatikai Kar konzorciumi vezető által beadott pályázat, az mint közvetlen uniós 
pályázat sikeres és elindul az a tevékenység, hogy egyrészt a mi elmúlt időszakban kidolgozott 
innovációs vállalkozási, oktatási moduljainkat át tudjuk adni és tovább tudjuk fejleszteni, illetve 
egy olyan egyetemi innovációs modellt alakíthatunk ki európai uniós támogatással, amely nem a 
kutatási eredmények utólagos hasznosítását teszi központi helyre, mint ahogy ez szokás, hanem 
egy olyan új modellt kezdtünk el megvalósítani, amelyben az innovációs menedzser, az 
innovációért, az üzleti hasznosításért felelős kolléga, az folyamatosan ott van a kutatócsoportban 
mondta el Horváth Zoltán, a kar dékánja. 
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2021&mho=08&mnap=15
&mora=06&mperc=30 
 
Katolikus Rádió - 2021. augusztus 15.  
Tovább erősítette pozícióját a felsőoktatásban az ELTE Informatikai Kara 
A tavalyi 395-ről 411-re nőtt idén a bejutáshoz szükséges pontszám, ami országosan a 
legmagasabb a programtervező és mérnökinformatikus szakok körében - hangsúlyozta Horváth 
Zoltán dékán a héten történt című műsorunkban. - Nagyon nagy örömmel állapítottuk meg, hogy 
a felvételi ponthatárunk az ebben az évben is emelkedett. Emögött az a folyamat húzódik meg, 
hogy évről évre többen válasszanak minket első helyen. 
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2021&mho=08&mnap=1
5&mora=18&mperc=30 
 
Rakéta.hu - 2021. augusztus 15. 
A bioszénnel ki lehet vonni a CO2-t a légkörből, és százezer évekre meg lehet kötni a 
talajban 
Ezen tulajdonsága(i) miatt nem is csoda, hogy az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület is 
számol a bioszénnel a globális klímacélok eléréseben, mint az a Testület legfrissebb jelentéséből 
kiderült (erről a jelentésről a fentebb linkelt cikkünkben írtunk részletesebben). Szabó Amanda 
Imola, meteorológus-éghajlatkutató, doktorandusz az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékén, 
azonban a Másfékfokon publikált cikkében felhívja a figyelmet arra is, hogy a hasonló eljárásoktól 
nem szabad csodát várni. 
https://raketa.hu/a-bioszennel-ki-lehet-vonni-a-co2-t-a-legkorbol-es-szazezer-evekre-meg-lehet-
kotni-a-talajban 
 
Daily News Hungary.com - 2021. augusztus 16. 
Tenfold pay gap between teachers at Hungarian universities? 
A month ago, Telex reported that Urkom Aleksander, an assistant professor at ELTE, disclosed 
the information that in Hungary, an assistant teacher with a PhD and obligations to do research 
and have publications earns as little as 542 euros a month at a university. 
https://dailynewshungary.com/unfair-pay-gap-between-teachers-at-hungarian-universities/ 
 
Portfolio.hu - 2021. augusztus 16. 
Hatalmas értéke van az előrejelzéseknek - nagy jövő előtt áll az adatelemzés 
A SAS több mint száz országban van jelen, nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás képzésére is, 
ebben a BME-vel és az ELTE-vel is együttműködik. Az adatoknak jelentős szerepe van a 
marketing-optimalizációban, azonban ennek kapcsán sokakban felmerül az adatok védelme. 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210816/hatalmas-erteke-van-az-elorejelzeseknek-nagy-
jovo-elott-all-az-adatelemzes-494148 
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Szon.hu - 2021. augusztus 16. 
Asia ON 2021 
A résztvevők meghallgathatták Lakatos Krisztina előadását, aki az ELTE keleti kultúrák 
tanszékéről érkezett, Kpop táncbemutatót tartott többek között a nyíregyházi MMC, valamint a 
LOT:US, meghívott előadók voltak a Aya-As you are, Szabó Ádám, és a budapesti B~wave 
formáció is. 
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/asia-on-2021-5310224/ 
 
Hirek.sk - 2021. augusztus 16. 
A magyar tibetológia elfelejtett tudósa – 100 éve született Uray Géza 
Száműzetése az egyetemről 1979-ig tartott, ekkor nevezték ki címzetes egyetemi docenssé az 
ELTE BTK-n, majd 1990-ben címzetes egyetemi tanárrá. 1977-ben meghívta vendégoktatónak a 
Bécsi Egyetem Tibetológiai és Buddhizmuskutató Intézete. Noha ma egy ilyen meghívás teljesen 
megszokott eljárás, abban az időben egészen kivételesnek számított, hogy nyugati egyetem a 
vasfüggönyön túlról invitáljon valakit saját katedrájára. 
https://www.hirek.sk/kavezo/a-magyar-tibetologia-elfelejtett-tudosa-100-eve-szuletett-uray-geza 
 
Forbes – 2021. augusztus 16. 
Magyar éremesőt hozott a diákolimpia, idén már egy tucatnyi érem fölött járunk 
Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián is képviselték országunkat diákjaink: Gyetvai Miklós 
ezüstérmet, Probojcsevity Lili bronzérmet, Egyházi Hanna és Kövér Blanka pedig dicséretet 
érdemelt ki a megmérettetésen. A Nemzetközi Kémiai Diákolimpián pedig ezüstérmet szerzett 
Saracco Lucio, az ELTE Apáczai Csere János Gimnázium diákja, Babcsányi István, a Fővárosi 
Fazekas Mihály Gimnázium tanulója pedig a bronzéremnek örülhetett. 
https://forbes.hu/uzlet/diakolimpia-aranyerem-csada-lili/ 
 
Mérce.hu - 2021. augusztus 16. 
Többezer budapesti kollégista késve költözhet be saját helyére az Eucharisztikus 
Kongresszus miatt 
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) miatt késve költözhetnek be egyes 
egyetemi hallgatók a kollégiumi helyükre, ugyanis szeptember második hetére zarándokok és a 
szervezők kaphatják meg azokat. Eddig a BME hivatalos évindító közleményében erősítette meg 
a hírt, illetve az ELTE is. 
https://merce.hu/2021/08/16/tobbezer-budapesti-kollegista-kesve-koltozhet-be-helyere-az-
eucharisztikus-kongresszus-miatt/ 
Megjelent még: Eduline – Szakszervezetek.hu – Napi.hu – Hírklikk – Pesti Hírlap – Telex – HVG – 
Portfolio.hu – Civilhetes.net – Propeller.hu – 444.hu – Hellodelsomogy.hu - Budapestkornyeke.hu – Magyar 
Narancs – Klubrádió 
 
Vaol.hu - 2021. augusztus 16. 
Nem engedik el a kezüket 
Az ELTE büszke egykori egyetemi hallgatóira, a diplomaszerzés után sem engedi el a kezüket: a 
Szombathelyen diplomázottakat is – berzsenyiseket és az NYME SEK-en végzetteket – várják 
alumni közösségükbe, jelent meg a felhívás az ELTE SEK oldalán. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nem-engedik-el-a-kezuket-5204708/ 
 
A földgömb - 2021. augusztus 17. 
Nagy Balázs–Simán László: Izland 
Az érkező, majd szétterülő lávaárak végső soron egymásra épülnek, és bár egy-egy lávafolyás 
viszonylag vékony, méteres nagyságrendű, egymás mellé, majd egymásra helyeződve látványosan 
vastagíthatják az épülő vulkán alapját. Nagy Balázs geográfus, az ELTE Természetföldrajzi 
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Tanszékének docense, a Földgömb főszerkesztője. 
Nyomtatott megjelenés 
 
Eduline - 2021. augusztus 17. 
Itt a friss világrangsor: öt magyar egyetem került a legjobb ezerbe 
Öt magyarországi egyetem került fel az Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
legfrissebb listájára. Az első helyen idén holtversenyben az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem 
áll. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210817_ARWU_rangsor_2021 
Megjelent még: Civishir.hu 
 
MTI – 2021. augusztus 17. 
Elhunyt Hankiss Ágnes, a médiatanács tagja 
A család tájékoztatása szerint Hankiss Ágnest kedden budapesti otthonában érte a halál 71 éves 
korában. Az NMHH honlapján található életrajzi adatok szerint Hankiss Ágnes az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán 1973-ban klinikai pszichológiából diplomázott, rá egy évre pedig 
bölcsészdoktori címet szerzett társadalom-lélektanból. 
Megjelent még: Blikk – Szabolcsihir.hu – hir.ma – civilhetes.net – life.hu – ma.hu – gondola.hu – Metropol – 
Dehir.hu – Media1 – Magyar Narancs – 24.hu – Telex – Híradó.hu – Index – Magyar Hírlap – HVG – 
Propeller.hu – Origo – Civishir.hu – Borsodhir.hu – Alfahir.hu – InfoStart – ATV – 444 – Nlc.hu – 
Kuruc.info – Beol.hu – Boon.hu – Feol.hu – Veol.hu – Szoljon.hu – Duol.hu – Vaol.hu – Sonlie.hu – 
Kisalfold.hu – Nool.hu – Baon.hu – Delmagyar.hu – Heol.hu – Teol.hu – Kemma.hu – Haon.hu – Szon.hu – 
Blogstar.hu – Pécsi Újság – Nyugat.hu – Neokohn.hu – Ugytudjuk.hu – 888.hu – Röviden.hu – Figyelő.hu – 
zaol.hu – bama.hu – szombat.org – Demokrata.hu – Hirek.sk – Mediapiac.com – Hír TV – Klubrádió – 
Behir.hu – Budapestkornyeke.hu – Hir6.hu – Femcafe.hu – M1 – Duna TV  
 
Bball1.hu - 2021. augusztus 17. 
Gordon Covid-tesztjével problémák adódtak, még nem tudott csatlakozni az Egis 
Körmendhez 

A tegnapi orvosi vizsgálatokat ko ̈vetően ma délelo ̋tt InBody me ́re ́sen, valamint terhele ́ses 

vizsgálatokon vettek részt az Egis Körmend ja ́te ́kosai az ELTE Sporttudoma ́nyi Inte ́zetében – 

tudatta a klub Facebook oldala. Mint írják, a csapat u ́j centere, Wesley Gordon egyelo ̋re nem 

tarthatott a ta ́rsaival, mivel az Egyesült A ́llamokban proble ́ma ́k adódtak a kötelező Covid 

tesztje ́vel. A következő napokban azonban ő is csatlakozik majd az együttes felkészu ̈lése ́hez. 
https://bball1.hu/gordon-covid-tesztjevel-problemak-adodtak-meg-nem-tudott-csatlakozni-az-
egis-kormendhez/ 
 
Balkonada.hu - 2021. augusztus 17. 
Viktória virág (Victoria amazonica) – amazonasi óriás tündérrózsa 
A 8. kerületi Illés utcában található ELTE Füvészkert az egyik kedvenc helyem Budapesten. 
Évente többször is ellátogatok, hogy kikapcsolódjak és megcsodáljam a természet különleges 
szépségeinek változását. Soha nem hagyom ki a Viktória-házat, az amazonasi tündérrózsák 
termét. 
https://balkonada.hu/viktoria-virag-victoria-amazonica/ 
 
Forbes - 2021. augusztus 18. 
A megfizethető lakhatásért fogott össze az Ingatlan.com az ELTE-vel és a Corvinusszal 
A felsőoktatási intézmények a napokban hozzák nyilvánosságra, hányan kapnak kollégiumi 
férőhelyet. Akik nem jutnak ilyen lehetőséghez, jellemzően lakásbérlőként lépnek ki az 
albérletpiacra. Az ő helyzetüket szeretné most megkönnyíteni az Ingatlan.com, a Budapesti 
Corvinus Egyetem (BCE) és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) partnersége. Az 
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elmúlt években emelkedő bérleti díjak miatt nem volt könnyű az egyetemvárosokban lakhatási 
megoldást kereső diákok helyzete. 
https://forbes.hu/uzlet/megfizetheto-corvinus-elte-ingatlan/ 
Megjelent még: Telex – Vg.hu – Figyelő – Biztositomagazin.hu – Novekedes.hu – Profitline.hu 
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