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Magyar Hírlap - 2021.08.19. 
Intézményi együttműködés az olcsóbb albérletekért 
A program keretében meghirdetett és kiadott ingatlanokra a résztvevő egyetemek etikai szabályzatai 
érvényesek. A közel tizenkilencezer lakóingatlanból álló albérletpiaci kínálatból a 
legmegfizethetőbb és legmegfelelőbb lakások közül választhatnak a Budapest Corvinus Egyetem 
(BCE) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) hallgatói a két intézmény és az 
ingatlan.com együttműködésének köszönhetően – derült ki az ingatlan.com tegnapi 
sajtóközleményéből.  
(Nyomtatott megjelenés - 10. oldal) 
 
RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2021. augusztus 19. 
Olcsóbb albérlettel, de szigorúbb előírásokkal segítené az ELTE és az egyik ingatlanportál 
a diákok lakhatását 
Olcsóbb albérletért szigorúbb előírások így segítenék az ELTE és az egyik ingatlanportál a diákok 
lakhatását. Külön adatbázist hoztak létre csak diákoknak szóló albérletekkel. Ebben a tulajdonosok 
a diákbérlőknek kedvezményes kauciót és fejenként maximum 80-90 ezer forintos albérleti díjat 
kínálnak. Éppen egy éve a nyár utolsó napjaiban szembesült több hallgató azzal, hogy a járványügyi 
előírások miatt kevesebb diákot fogadnak, így nem költözhetnek be a kollégiumi helyükre. (...) 
Nyilatkozó: Kapusi-Orosz Bernadett, igazgatóhelyettes, ELTE Kollégiumi Központ 
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/diakok-olcsobb-alberlet-elte-ingatlanportal 
Megjelent még:  
Telex.hu https://telex.hu/belfold/2021/08/18/ingatlan-egyetemek-alberlet-lakhatas 
Origo.hu: https://www.origo.hu/gazdasag/20210818-megfizethetobb-lakhatas-ingatlan-com-egyetemek.html 
– biztositomagazin.hu – novekedes.hu - vg.hu – hvg.hu – profitline.hu – figyelo.hu – napi.hu – penzcentrum.hu – 
origo.hu – magyarhirlap.hu – eduline.hu – forbes.hu – Trend FM 
 
Katolikus Rádió - Hírtükör 6:30 - 2021.08.19. 06:40:45 (00:01:45) 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a budapesti egyetemek vezetőivel és a 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával egyeztetve, mintegy 5500 
kollégiumi helyet biztosít a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus önkénteseinek 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Budapesti Egyetemek vezetőivel és a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciájával egyeztetve mintegy 5500 kollégiumi helyet biztosít a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus önkénteseinek és zarándokainak. Tájékoztatott a 
minisztérium Mészáros Márton információi. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
közleménye kiemelte a növekvő regisztrációs igények szerint az 52. Eucharisztikus Kongresszuson 
résztvevők önkéntesek, zarándokok elhelyezésében felsőoktatási intézmények is részt vesznek. 
Hozzátették a minisztérium az esemény szervezőbizottságának kérésére egyeztetett a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciájával és hét budapesti felsőoktatási intézmény vezetőivel. 
Az érintett egyetemek között található az ELTE, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Budapesti 
Gazdaságtudományi Egyetem, az Óbudai Egyetem érintett a Színház- és Filmművészeti Egyetem, 
a Semmelweis Egyetem és a Magyar Képzőművészeti Egyetem is. Azoknak a hallgatóknak, akik 
emiatt csak később költözhetnek be a kollégiumba, az intézmények elengedik a szeptemberi 
kollégiumi díjakat, és biztosítják a hibrid oktatást is. Az érintett egyetemek csaknem 500 millió 
forintos támogatást kapnak, amelyet kollégiumi és hallgatói szolgáltatások fejlesztésére fordíthatnak 
majd. A kollégiumi szobákat elsősorban azoknak a zarándokoknak biztosítják, akik nem engedhetik 
meg maguknak a hotelszobákat. Az ő elszállásolásukba a katolikus iskolák, plébániák is 
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bekapcsolódtak, torna és hittantermeikkel, illetve 200 család is tett magánfelajánlást - tudatta a 
NEK sajtóosztálya.  
 
Népszava - 2021.augusztus 19. 
Zarándokok a kollégiumokban 
Akár 5500 egyetemista is kiszorulhat tanévkezdéskor a budapesti kollégiumokból, miután a 
kormány úgy döntött, ezeken a helyeken szállásolja el a szeptemberi Nemzetközi Eucharisztikus 
Konferencia önkénteseit és zarándokait. A felsőoktatásért is felelős Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) szerdán közölte, erről a fővárosi egyetemek vezetésével és a Hallgatói 
Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) is egyeztettek – igaz, a hallgatókkal csak 
utólag.(...) A kormány egyébként 500 millió forintot ad a hét érintett egyetemnek – ELTE, BME, 
BGE, SZFE, Óbudai Egyetem, Képzőművészeti Egyetem, Semmelweis – a férőhelyek 
támogatására.  
(Nyomtatott megjelenés 4. oldal) 
Megjelent még:  
Index.hu - https://index.hu/belfold/2021/08/19/az-eucharisztikus-konferencia-miatt-felmilliard-forintot-kap-
het-egyetem/ 
Atv.hu - http://www.atv.hu/belfold/20210818-az-eucharisztikus-kongresszus-zarandokai-foglaljak-el-tobb-
mint-ezer-kollegista-helyet-budapesten 
RTL Klub Híradó https://rtl.hu/rtlklub/hirek/sok-egyetemista-nem-tud-bekoltozni-a-kollegiumba-az-
eucharisztikus-kongresszus-miatt 
klubradio.hu – hvg.hu – napi.hu – nyugatifeny.hu – telex.hu – magyarnarancs.hu – szakszervezetek.hu – 
eduline.hu – hírklikk.hu 
 
Népszava - 2021.augusztus 19. 
A fenntarthatóság boldoggá tesz 
A GDP sok esetben torz képet mutat egy társadalom jóllétéről. A BBI-mutató egy új szempontot 
is figyelembe vesz, az ökológiai lábnyomot. (...) (Magyarország a 69.) Európában is egyre többen 
ismerik fel, hogy bizonyos gazdasági szint felett a jóllétet már nem a növekvő vagyon, hanem a 
fenntarthatóság, a társadalmi igazságosság, a szociális kapcsolatok és a szabadidő minőségi eltöltése 
jelenti – olvasható Kis Anna, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének tudományos 
munkatársának, a masfelfok.hu oldalon megjelent írásában. (Nyomtatott megjelenés -1,13. oldal) 
 
Mandiner - 2021. augusztus 19.  
Kutyák tehetsége  
Egy friss magyar kutatásban különböző kutyák tanulási képességeit hasonlították össze – és úgy 
tűnik, egyes kutyák könnyebben tanulnak másoknál. Hogyan értelmezhető a tehetség fogalma az 
állatok világában? (...) Az ELTE Etológia Tanszékének legújabb, a Scientific Reports című 
szakfolyóiratban július elején publikált kutatása megállapította: bár a kutyák túlnyomó többségének 
küzdelmes az egyes tárgyak, például a játékok nevének a megtanulása, ha szigorúan ellenőrzött 
körülmények között tesztelik a tudásukat, a legügyesebb szótanuló kutyák szűk köre képes több 
játék nevét is elsajátítani, ráadásul elég könnyedén. (Nyomtatott megjelenés – 5., 54-55. oldal) 
 
168 óra - 2021. augusztus 19. 
Kell, hogy a kutyának is legyen szabad döntése 
Elborzadva nézi azokat a gazdákat, akik ruhát adnak a kutyára, és etikátlannak érzi a divatfajták 
terjedését az ELTE etológiai tanszékének vezetője, Miklósi Ádám. Szerinte fontos, hogy az egyik 
legismertebb mondást komolyan vegyük: a kutya az ember legjobb barátja, akinek meg kell hagyni 
a saját szabadságát. - Interjú     
(Nyomtatott megjelenés – 1., 6-11. oldal) 
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168 óra - 2021.augusztus 19. 
Állati kísérletek  
A gazdiknak hasznos, a kutyáknak móka, a csirkéket pedig senki nem kérdezi. Amellett, hogy többet 
tudunk meg az állatok viselkedéséről, az etológiai kísérletek az embereket is segíthetik. (…) „Ezek 
a kutatások élvezetesek a kutyák és a gazdák számára. Az állat sok játékot és jutalmat kap a tesztek 
közben, a gazdájuk pedig érdekes információkhoz jut” – mondta Kubinyi Enikő, az ELTE 
tanszékének tudományos főmunkatársa. 
(Nyomtatott megjelenés – 18-19. oldal) 
 
168 óra - 2021.08.19. (20,21,22. oldal) 
Segít, nyugtat, bűnt üldöz 
Imádják a munkájukat, és minden, amit cserébe kérnek, egy jutalomfalat és szeretet. A segítőkutyák 
sokak számára megkönnyítik a mindennapokat. Egy gluténérzékeny kislánynak az étkezést, a 
hospice házban a végső búcsút. (...)A kutya és a mozgássérült vagy látássérült gazda közös élete 
csak körülbelül a második év végén kezdődik. „Még ezen a ponton is van egy összeszokási időszak, 
és az utókövetés sosem áll le”, mondja Gácsi Márta a Kutyával az Emberért Alapítvány képviselője, 
az ELTE Etológia Tanszékének kutatója. 
(Nyomtatott megjelenés – 20-22. oldal) 
 
168 óra - 2021.08.19. (15,16,17. oldal) 
Malacunk van! 
Cuki és okos is egyszerre, mi az? Hogy lehet házi kedvencként tartani egy malacot? és mit szól 
ehhez a malac? (...) A lakásban ugyanazt csinálják, mint a kertben, csak ha ez a linóleum vagy a 
padlószőnyeg felszedésével jár, az nem annyira cuki, mint az ágyás kiásása. A malacokat ráadásul 
szórakoztatni is kell. Ha unatkoznak, azt méltatlankodó röfögéssel, rosszabb esetben rongálással 
adják a gazdi tudtára. Ilyenkor, Bori szavaival élve előjön Töpörtyűből is a csülkös sátán. A malac 
részt vesz az ELTE etológia tanszékének törpemalac-kutatásában is. 
(Nyomtatott tartalom – 15-17. oldal) 
 
Heves Megyei Hírlap - 2021. augusztus 19. (16. oldal) 
Hitt és hisz magában 
A gyöngyösi triatlonista is paralimpiai esküt tett  
(...) Az 1985-ben bal alkar végtaghiánnyal született Lévay Petra két testvérével együtt Gyöngyösön 
nőtt fel. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte az ELTE szociálpolitika szakán, jelenleg is a 
fővárosban él a párjával. 
(Nyomtatott tartalom – 16. oldal) 
 
Eduline.hu - 2021. augusztus 19.  
A legfontosabb szeptemberi dátumok: mikor tartják az egyetemi beiratkozásokat 
A beiratkozás dátumai egyetemenként változnak, sőt az intézményen belül egyes karok is eltérő 
időpontban szervezhetik – emiatt érdemes az adott egyetem megfelelő karjától tájékoztatást kérni. 
(...) Az ELTE-n a regisztrációs időszak 2021. szeptember 5-ig tart, a beiratkozás általában minden 
karon más időpontban, augusztus második felében van.  
https://eduline.hu/felsooktatas/20210817_Egyetemi_beiratkozas 
 
Makronom.mandiner.hu - 2021. augusztus 18. 
Újabb magyar fejlesztésű kisműhold startolt el a világűrbe 
Magyar idő szerint kedd hajnalban sikeresen startolt el a Francia Guyana-i Kourou-ból, a Guyana 
Űrközpontból a magyar fejlesztésű RADCUBE nanoműhold – közölte Kiss László csillagász az 
M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában. (...) A GRBAlpha nevű űreszközön egy új típusú 
detektor található, amely a gammasugárzást fénnyé alakítja. Hozzátette: az űreszközt az Eötvös 

https://eduline.hu/felsooktatas/20210817_Egyetemi_beiratkozas


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 cseh és szlovák partnerekkel együtt. 
https://makronom.mandiner.hu/cikk/20210818_ujabb_magyar_fejlesztesu_kismuhold_startolt_
el_a_vilagurbe 
Megjelent még: mandiner.hu - autoszektor.hu 
 
Medicalonline.hu - 2021. augusztus 18. 
Elkészült a leggyakoribb onkogenetikai eltérések hazai térképe 
Feltérképezték a leggyakoribb magyarországi daganatok hazai betegekre specifikus onkogenetikai 
eltéréseit, és ennek segítségével hatékonyabb diagnosztikai eljárásokat dolgoztak ki a Semmelweis 
Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a 3DHISTECH Kft. szakemberei.  Az 
onkogenetika a különböző tumorokban előforduló, terápiás célpontként használható genetikai 
eltérések vizsgálatával foglalkozik.  
http://medicalonline.hu/cikk/ezek_a_leggyakoribb_onkogenetikai_elteresek_itthon 
Megjelent még: weborvos.hu – Hatékonyabb rákdiagnosztikai eljárások hazai szakemberektől 
 
 
Veol.hu - 2021. augusztus 18. 
Előre jelezheti a földrengéseket a badacsonytördemici geodinamikai állomás 
Badacsonytördemic ad otthont mostantól annak a földrengés-előrejelzésre is alkalmas 
geodinamikai állomásnak, amely méri a föld szeizmikus aktivitását és magnetotellurikus adatait. (...) 
Gelencsér Orsolya, az ELTE környezettudományi doktori iskolája hallgatója elmondta lapunknak, 
hogy a föld gázkiáramlása miatt is a település környéke a legalkalmasabb hely az állomás 
telepítéséhez. (...) 
https://www.veol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elore-jelezheti-a-foldrengeseket-a-
badacsonytordemici-geodinamikai-allomas-4938623/ 
(Megjelent még: hirbalaton.hu) 
 
Webradio.hu - 2021. augusztus 18. 
Hankiss Ágnest saját halottjának tekinti az Emmi 
Saját halottjának tekinti az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a kedden elhunyt Hankiss 
Ágnest, a médiatanács tagját, írót, pszichológust, korábbi európai parlamenti képviselőt. (...) A 
tárcának az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében felidézték, hogy Hankiss Ágnes az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán klinikai pszichológiából diplomázott, majd 
társadalom-lélektanból szerzett bölcsészdoktori címet.  
https://webradio.hu/hirek/belfold/hankiss-agnest-sajat-halottjanak-tekinti-az-emmi 
Megjelent még: mti.hu – magyarhirlap.hu – 24.hu 
 
KlubRádió - Reggeli gyors - 2021. augusztus 18. 
Görögország nem akar az EU bejáratává válni az afgán menekültek előtt 
Vendég Fokasz Nikosz, az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára 
Link 
 
Demokrata.hu - 2021. augusztus 19.  
Eljött a tomboló viharok korszaka 
Európa eddig inkább csak a globális felmelegedés felelőseinek oldalán jelent meg, mintsem az 
elszenvedők között.  (...) Torma Csaba Zsolt, az ELTE Meteorológiai Tanszékének az adjunktusa. 
– Ez alapján az idei nyár lehet a legmelegebb 1901 óta. Az éghajlati modellek azt mutatják, hogy 
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Magyarországon a Kárpát-medence sajátos éghajlati viszonyai miatt a globális átlagnál nagyobb 
mértékű lesz a felmelegedés, és az időjárási jelenségek is egyre szélsőségesebbé válhatnak majd. 
https://demokrata.hu/zold-jovo/eljott-a-tombolo-viharok-korszaka-413371/ 
 
Kreativ.hu - 2021. augusztus 19. 
Hadjáratot indítottak az ELTE bölcsészei a budapesti neonreklámok megmentéséért 
A hetvenes években fénykorát élő neonreklámokból ma már csak pár darab látható a főváros 
utcáin, és ezek sincsenek jó állapotban. „Hallgatóinkkal az ELTE BTK-n azért hoztuk létre 2017-
ben a budapesti neonok gyűjteményét, hogy legalább fotókon és leírásokon keresztül értelmezhető 
maradjon a fogyatkozó neonörökség. nyilatkozó: Dr. Fodor János, az ELTE BTK Könyvtár- és 
Információtudományi Intézet adjunktusa, a Neon 2017 projekt vezetője. 
https://kreativ.hu/cikk/hadjaratot-inditottak-az-elte-bolcseszei-a-budapesti-neonreklamok-
megmenteseert 
Megjelent még: 444.hu – infostart.hu – noizz.hu – index.hu 
 
Civilhetes.net - 2021. augusztus 20.  
A negyedik hullám veszélyes lesz, az ötödik már gyengébb 
Vattay Gábor és az általa vezetett ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék csapata tavaly elég 
pontosan megjósolta, hogy mikor cseng le egy-egy hullám és várhatóan hányan halnak meg. Most 
elmondta, hogy modelljük szerint ősszel mire számíthatunk. (…) Vattay kertelés nélkül elmondta 
azt is: Megint meghalhat akár annyi ember is, mint az előző hullámokban, azaz 10-15 ezer. 
Hozzátette, hogy hozzájuk képest arányaiban sokkal több olyan ember lesz, aki megbetegszik de 
viszonylag gyorsan meggyógyul. 
https://www.civilhetes.net/a-negyedik-hullam-veszelyes-lesz-az-otodik-mar-gyengebb 
Megjelent még: portfolio.hu 
 
M1 - Ma este - 2021. augusztus 19.  
Terjed a koronavírus delta variánsa Magyarországon is 
Terjed a Delta variáns Magyarországon is. Tegnap 123 teszt lett pozitív, de a kórházakban még 
nincs jele a növekedésnek szerencsére. Nyilatkozó: Kacskovics Imre immunológus, az ELTE 
Természettudományi Karának dékánja.  
https://hirado.hu/videok/negyedik-hullam-3/ 
 
Elteonline.hu - 2021. augusztus 20. 
Így blogol a néprajzos – Interjú Ilyefalvi Emesével és Bobák Szilviával, az ELTE Néprajz 
Blog vezetőivel 
A néprajzképzést mélységeiben felbolygató koronavírus-járvány kellős közepén indult a lassan 
egyéves ELTE Néprajz Blog. A blog a tudományos és a könnyedebb tartalmakat is összefogja, a 
háttérben pedig odaadó hallgatói és oktatói munka áll. 
https://elteonline.hu/tudomany/2021/08/20/igy-blogol-a-neprajzos-interju-ilyefalvi-emesevel-
es-bobak-szilviaval-az-elte-neprajz-blog-vezetoivel/ 
 
Mta.hu - 2021. augusztus 20.  
Lovász László és Vizi E. Szilveszter a Szent István-rend idei kitüntetettjei 
A legrangosabb állami kitüntetést 2021-ben a két volt akadémiai elnöknek kutatói pályafutásukért, 
a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő eredményeikért, oktatói munkásságukért, 
valamint a tudományos ismeretterjesztésben vállalt kimagasló szerepükért ítélték oda. (…) Lovász 
Lászlót méltatva a köztársasági elnök elmondta, hogy a magyar matematika Aranycsapatából igazolt 
a világ élvonalába: „Az Erdős Pál köpönyegéből előbújó nemzedék tagjaként már fiatalon hírnevet 
szerzett, később pedig számtalan elismerést a diszkrét matematika és az elméleti számítógép-
tudomány területén. Gyermekkorától tudta, hogy a matematika nemcsak megtanulandó tantárgy, 
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hanem egy akár művészi élvezetet nyújtó tudományterület” – hozzátéve, hogy a matematikus 
lelkesedését később nagy hatású tanárként, inspiráló előadóként, felelős vezetőként adta tovább 
Budapesttől Ohióig. A köztársasági elnök kitért arra is, hogy a Norvég Tudományos Akadémia 
idén, immáron harmadik magyarként Lovász Lászlónak ítélte a matematikatudomány talán 
legrangosabb kitüntetését, az Abel-díjat. 
https://mta.hu/mta_hirei/lovasz-laszlo-es-vizi-e-szilveszter-a-szent-istvan-rend-idei-
kituntetettjei-111552 
Megjelent még: pestisracok.hu – pecsma.hu – medicalonline.hu – szegedma.hu – computerworld.hu – bama.hu – 
gondola.hu – hirek.sk – 168.hu – pecsaktual.hu – Origo – Index - Telex 
 
Origo.hu - 2021. augusztus 20.  
Ők kapták idén a Kossuth- és Széchenyi-díjakat 
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke augusztus 20-án átadta a Kossuth- és a Széchenyi 
díjakat. A díjakat még március 15-én ítélték oda, de a járványhelyzet miatt most adták át. 
(...) PERCZEL ANDRÁS okleveles vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára Magyarország számára kivételesen értékes 
tudományos pályafutása során a fehérjekémia és a szerkezeti biológia területén elért, nemzetközileg 
is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként; 
(…) DR. PROKOPP MÁRIA művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor 
emeritája Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az egyetemes és 
a magyar művészettörténet területén folytatott kiemelkedő színvonalú munkája, mély hivatástudatát 
megfellebbezhetetlen szakmai tudással ötvöző, könyvek, publikációk és ismeretterjesztő előadások 
sorát felvonultató életműve elismeréseként. 
https://www.origo.hu/itthon/20210820-kossuthdijak-2021.html 
Megjelent még: mti.hu – nyugat.hu – index.hu – atv.hu – hirklikk.hu – webradio.hu – kemma.hu – heol.hu – 
teol.hu – boon.hu – kisalfold.hu – haon.hu – nool.hu – baon.hu – klubradio.hu – vaol.hu – delmagyar.hu – 
duol.hu – egriugyek.hu – infostart.hu – zaol.hu – feol.hu – sonline.hu – szon.hu – gyorplusz.hu – pecsaktual.hu 
– korkep.sk – veol.hu - szoljon.hu - beol.hu - bama.hu 
 
Eduline.hu - 2021. augusztus 20. 
Mire számíthatnak a felvételizők? Ezek voltak a legnépszerűbb szakok tavaly a 
pótfelvételin 
Hamarosan kiderülnek a 2021-es pótfelvételi ponthatárai is. Addig lássuk, hány diákot vettek fel 
tavaly, ezek közül hányan kerültek be államilag támogatott helyre, valamint hogy melyik egyetemre 
kerültek be a legtöbben.  (...) Több mint 600 diákot vett fel a Debreceni Egyetem, a Pécsi 
Tudományegyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem pedig 550-nél is többet. 400-nál több 
egyetemista került az Eötvös Loránd Tudományegyetemre és 300-nál többen kezdték el az első 
félévet a Szegedi Tudományegyetemen, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem is.  
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20210819_potfelveteli_02021 
 
Eduline.hu – augusztus 23.  
Szeptemberben kinyitnak a magyar egyetemek, de van, ahol a hibrid oktatásra (is) 
felkészültek 
Van olyan egyetem, ahol szeptembertől a 150 főnél nagyobb előadásokat csak online lehet 
megtartani, máshol ezt a határt 50 főnél húzták meg. Olyan intézmény is van, ahol három 
forgatókönyvet is kidolgoztak a következő félévre, azok közül a járványügyi helyzet alapján 
"választanak" majd. (...)Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az őszi szemeszterben személyes 
oktatást tervez - írta az egyetem korábban az Eduline-nak. "Azoknak viszont, akik a NEK 
vendégeinek elszállásolása miatt később tudnak beköltözni a kollégiumba - és így előfordulhat, hogy 
hiányoznak a foglalkozásokról -, online formában biztosítjuk az oktatást. Arról, hogy ez szinkron 
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vagy aszinkron módon zajlik, az adott tárgy oktatója saját hatáskörben hozhat döntést" - tették 
hozzá.  
https://eduline.hu/felsooktatas/20210820_egyetemi_felevkezdes_2021 
 
M1 - Ma reggel - 2021. augusztus 22.  
Közeledik a koronavírus-járvány negyedik hulláma 
Veszélyben vannak az oltatlanok, ugyanis közeledik a koronavírus-járvány negyedik hulláma. Akik 
nem kapják meg a védőoltást, azok még nyájimmunitás esetén sem lennének biztonságban, ezért 
nagyon fontos, hogy a gyermekek, szülők, nagyszülők egyaránt immunizálva legyenek. Aki ma 
regisztrál, akár már holnap megkaphatja a vakcinát. Vendég: Kacskovics Imre, immunológus, az 
ELTE Természettudományi Karának dékánja. 
https://hirado.hu/belfold/video/2021/08/22/kozeledik-a-4-hullam 
 
Kossuth Rádió - Krónika 12:00 - 2021. augusztus 22. 
A környező országok járványügyi adatai alapján egyre inkább azt látni, hogy néhány hét 
múlva Magyarországot is elérheti a koronavírus-járvány újabb hulláma, mondta 
Kacskovics Imre 
- A környező országok járványügyi adatai alapján egyre inkább azt látni, hogy néhány hét múlva 
Magyarországot is elérheti a koronavírus-járvány újabb hulláma - mondta el a közmédiának az 
ELTE Természettudományi Karának dékánja. Kacskovics Imre hangsúlyozta, akik nem igénylik a 
védőoltást, sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, ugyanis a vírus delta variánsa jelentősen 
fertőzőbb, mint a korábbi vírusvariációk. - Ma sokkal nagyobb az esélye annak, hogy 
megfertőződjön és kórházba kerüljön, mint akár egy évvel ezelőtt volt. Egy fertőzött ember most 
a Deltával, ezerszer annyi vírust termel a torkában, hogy a felső légútjaiban, mint az eredeti buvani 
verzió kapcsán, és ez így sokkal fertőzőbb, mint korábbiakban volt. Tehát, ha valaki levegőt vesz, 
márpedig ezt szoktuk tenni, akkor az belélegzi azt a levegőt, amit valamilyen fertőzött ember 
kilélegez, amely tele van vírussal, tehát nem lesz esélye, vagy nagyon-nagyon pici esélye van arra, 
hogy elkerülje a betegséget. 
 
Magyar Hírlap - 2021.08.21. (6. oldal) 
Külügyminiszteri kitüntetést adományoz az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek 
(ELTE) a japán külügyi tárca 
A kitüntetést azoknak ítélik oda, akik nagy mértékben hozzájárulnak Japán és a külföldi országok 
közötti kapcsolatok erősítéséhez.Az indoklás szerint az ELTE a magyarok és a japánok közötti 
kölcsönös megértés és barátság előmozdításában vállal kiemelt szerepet. 
 
Elteonline.hu - 2021. augusztus 23. 
Partit ad az ELTE GTI-ből alakult ELTE GTK 
2021. augusztus 1-től hivatalosan is karrá alakult az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete, a GTI, 
ami tehát mostantól GTK. A jeles eseményt kötetlen hangulatú, nyitott rendezvénnyel ünneplik a 
szervezők. Az ELTE GTI négy éve alakult meg, ekkor viszont még szakok nélkül, intézetként 
működött. A 2021/22-es tanévet azonban már 5000 hallgató kezdi meg a Gazdálkodástudományi 
Kar tíz különböző szakján. 
https://elteonline.hu/kozelet/2021/08/23/partit-ad-az-elte-gti-bol-alakult-elte-gtk/ 
 
MTI – 2021. augusztus 23. 
Már működik Magyarország és Kelet-Európa első Integrált Geodinamikai Állomása  
Budapest, 2021. augusztus 23., hétfő (MTI) - Már működik Magyarország és Kelet-Európa első 
Integrált Geodinamikai Állomása. A Badacsonytördemicen található mérőállomás jelentős szerepet 
játszhat a földrengéseket megelőző földtani folyamatok azonosításában és a globális szén-dioxid-
körforgás jobb megértésében. 
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Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) hétfői közleményében kiemelték, hogy az állomás 
létrejöttében jelentős szerepe volt az ELKH Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetének (FI), 
az intézet MTA FI Lendület Pannon LitH2Oscope Kutatócsoportjának, valamint az ELTE 
Természettudományi Kar FFI Litoszféra Fluidum Kutató Laboratóriumának. 
 
RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2021. augusztus 23. 
Jelenléti oktatást terveznek, de a nagy előadásokat a legtöbb egyetemen inkább online 
tartják majd a hallgatóknak, válaszolta több oktatási intézmény 
Oktatást terveznek, de a nagy előadásokat a legtöbb egyetemen inkább online tartják majd a 
hallgatóknak. Ezt válaszolta Híradónk megkeresésére több oktatási intézmény is. Van, ahol már 30, 
van, ahol 100 diák felett alkalmazzák ezt a módszert. Maszkot Ordani azonban egyelőre sehol sem 
lesz kötelező. Gulyás Gergely miniszter szombaton beszélt arról, hogy hagyományosan indulhat a 
tanév mindenhol. (...) Sípos Ferenc Norbert végzős, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanul. 
Azt mondja, náluk van olyan kurzus, ami online van meghirdetve. - Arra tudunk következtetni, 
hogy lehet, hogy a tanszékeknek, illetve az oktatóknak külön engedélyük van arra, hogyha ők 
szeretnék azt az órát a szinkronosan vagy online megtartani, akkor van rá lehetőségük, ugyanakkor 
mégis a többség offline lesz. 
 
Hvg.hu - 2021. augusztus 23. 
Már készülnek az újabb járványhullámra az egyetemek 
Óvatosak, de felkészültek az egyetemek a koronavírus negyedik hullámára: akármelyik pillanatban 
készek arra, hogy a jelenléti oktatással induló őszi szemeszter idején hibrid, vagy online tanításra 
álljanak át – derül ki az RTL Klub riportjából. Az RTL szerint az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is lehetőséget biztosít oktatóinak arra, 
hogy bizonyos okok (akár egészségügyi panaszok esetén) online tartsák meg képzéseiket.  
https://hvg.hu/itthon/20210823_egyetemek_koronavirus 
 
Index.hu - 2021. augusztus 23. 
Már a negyedik hullámra készülnek a magyarországi egyetemek 
Egyre inkább készülnek a magyar főiskolák és egyetemek a koronavírus negyedik hullámára - derült 
ki az RTL Klub Híradójából. Arra is felkészültek, hogy hidrid oktatásra kell berendezkedni, de az 
online oktatást is meg tudják oldani. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem is lehetőséget biztosít oktatóinak arra, hogy betegség esetén online oktatásra 
rendezkedjenek be. A Corvinus Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem ugyanakkor már 
létszámkorlátozásokra készül. 
https://index.hu/belfold/2021/08/23/koronavirus-koronavirus-magyarorszagon-oktatas-
corvinus-egyetem-elte-bge/ 
 
Kossuth Rádió - Krónika 08:00 - 2021. augusztus 23.  
A koronavírus folyamatosan mutálódik, hogy minél jobban alkalmazkodni tudjon az 
emberi szervezethez, mondta Kacskovics Imre  
A koronavírus folyamatosan mutálódik, változik a fehérje összetétele, hogy minél jobban 
alkalmazkodni tudjon az emberi szervezethez és szaporodhasson - mondta az ELTE 
Természettudományi Karának dékánja. Kacskovics Imre immunológus megerősítette, hogy a 
magyar biológusok azonosítottak egy olyan variánst, amely két régebbinek a kombinációja. A 
szakember szerint ugyan már vannak olyan gyógyszerjelöltek, amelyek a vírusfertőzéssel járó súlyos 
gyulladásos betegségeket visszafordíthatják, de egyelőre a maszkviselés csökkentheti az új 
mutánsok terjedésének lehetőségét, és a védőoltás sem késő még.  
 
eduline.hu - 2021. augusztus 24.  
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Kötelező maszkviselés a beiratkozáson, online oktatás és létszámkorlátok – újabb 
egyetemi szabályok 
A védettségi igazolvány hiánya még nem ok az online oktatásra - szigorú szabályokkal készülnek az 
őszi szemeszterre az egyetemek. 
 (...)A 2021/22-es tanév első félévétől az oltási védettség hiánya önmagában nem jogosítja a 
hallgatókat a távolléti oktatási lehetőséget biztosító kivételes tanulmányi rendre, a munkavállalókat 
(oktatókat és oktatást-kutatást támogató dolgozókat) pedig az otthoni munkavégzésre - közölte az 
Eduline megkeresésére az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Hozzátették, a teljes egyetemre 
érvényes, egységes szabályokat és előírásokat az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete 
(JOKT) hozza meg a mindenkori, hatályos jogszabályok által megszabott kereteken belül. 
A jelenlegi szabályozás szerint az ELTE a szeptemberi félévét jelenléti oktatással kezdi meg, 
ugyanakkor a digitális oktatásnak az elmúlt időszakban bevált online és hibrid megoldásait átemeli 
a normál működési rendbe - emelte ki az egyetem. A tervek szerint figyelve a járvány alakulását és 
az egyetemi átoltottságot alakítják majd a hallgatókra vonatkozó szabályokat. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210823_egyetemi_felevkezdes_20 
 
Index.hu – 2021. augusztus 24. 
Több zöldfelületre lenne szükség a városokban a meteorológusok szerint 
Több zöldfelületre lenne szükség a városokban; a fővárosi hőszigethatás megfigyelései, mérései 
szerint az árnyékmentes aszfaltutak hőmérséklete akár már májusban 40 Celsius-fokos lehet délben 
a belvárosban – állapították meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) meteorológiai 
tanszékének szakemberei. 
https://index.hu/techtud/2021/08/24/meteorologus-hosziget-eghajlatvaltozas/ 
Megjelent még: mti – 24.hu - telex.hu – blikk.hu – webradio.hu – turizmusonline.hu – napi.hu – civilhetes.net – 
demokrata.hu – mfor.hu – 168.hu – agroinform.hu – orientpress.hu – kanizsaujsag.hu – hu.euronews.com – 
azuzlet.hu – blikk.hu – haszon.hu – pestihirlap.hu – alon.hu – hellovidek.hu – Népszava – Pesti Hírlap – 
webradio.hu – alon.hu – index.hu – vg.hu – hellovidek.hu – figyelo.hu – infostart.hu – penzcentrum.hu – player.hu 
– ma.hu – hirklikk.hu – budaorsiinfo.hu 
 
Origo.hu - 2021. augusztus 24. 
Szenzációs leleteket találtak Komáromban 
Ókori fürdőt és kincseket találtak az ELTE régészei Komáromban – írja az egyetem által kiadott 
közlemény. A komáromi Szőny területén található ókori Brigetio Magyarország egyik 
legjelentősebb régészeti lelőhelye, a hazánkban található két római légiótábor egyike. Az ELTE 
BTK Ókori Régészeti Tanszéke és a Komáromi Klapka György Múzeum 1992 óta folytat 
feltárásokat a világörökségi várományos helyszínen. A közlemény szerint a 2021-es ásatási szezon 
jelentős eredménnyel zárult, ugyanis sikerült megtalálni és részben feltárni a légiótábor több ezer 
négyzetméter alapterületű fürdőjét, amelyhez hazánkban egyedül a 18. században előkerült 
aquincumi thermae maiores fogható. A szenzációs eredményeket Bartus Dávid ásatásvezető régész, 
az ELTE BTK dékánja mutatja be a nagyközönségnek a római kori légiótábor, Brigetio területén 
az augusztus 25-én szervezett nyílt nap keretében. 
https://www.origo.hu/tudomany/20210824-szenzacios-leleteket-talaltak-komaromban-a-
regeszek.html 
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