
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 
Eduline.hu - 2021.08.25. 
Újabb fontos egyetemi dátumok: mutatjuk az őszi szünetek időpontjait 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen október 25 és 30 között, hétfőtől szombatig tart majd 
az őszi szünet, míg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és a Károli Gáspár Református 
Egyetemen szintén ugyanebben az időpontban pihenhetnek egy hetet a hallgatók. A Pannon 
Egyetemen október 29 és november 2 között lesz az őszi szünet, míg a Semmelweis Egyetemen a 
fenti intézményekhez hasonlóan október 25 és 29 közé esik az őszi szünet időpontja, csakúgy, 
mint a Soproni Egyetemen. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210825_egyetem_oszi_szunet 
 
Femina.hu - 2021.08.25. 
Ezért nagyobb a hőség a fővárosban, mint vidéken: óriási lehet a hőmérséklet-különbség 
– Terasz 
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://femina.hu/terasz/budapest-zoldfelulet/ 
Megjelent még: Noizz.hu – Femcafe.hu – Forbes – Greendex.hu – 24.hu – Metropol – szimpatika.hu - 
alternativenergia.hu – Sláger FM - Világgazdaság 
 
Travelo.hu - 2021.08.25. 
Ókori fürdőt és kincseket találtak az ELTE régészei Komáromban 
Az ókori Brigetio (Komárom/Szőny) 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.  
https://www.travelo.hu/kozel/20210825-magyarorszag-komarom-okori-furdot-es-kincseket-
talaltak-az-elte-regeszei.html 
 
Mérce.hu - 2021.08.25. 
A kollégiumok kényszer hatására döntöttek, de ismét a legkiszolgáltatottabbak járnak 
pórul 
Múlt héten két nagy egyetem, az ELTE és a BME is hivatalos közleményben erősítette meg, hogy 
kollégiumi szobákat bocsát a NEK vendégei rendelkezésére. Az ELTE maximum 2200 vendég 
elszállásolását ígérte meg, az egyetem Ajtósi Dürer sori, Damjanich utcai és Kőrösi Csoma 
Sándor kollégiumaiban. A BME nagyjából 2000 főt fog befogadni az egyetemi kollégiumaiban, a 
Kármán Tódor és a Schönherz kollégiumok kivételével. 
https://merce.hu/2021/08/25/a-kollegiumok-kenyszer-hatasara-dontottek-de-ismet-a-
legkiszolgaltatottabbak-jarnak-porul/ 
Megjelent még: mandiner.hu 
 
Vaol.hu - 2021.08.25. 
Eltűnt a víz a lápból Szőcén? 
Nem helyi jelenségről van szó. Az Őrség érzékeny, vizes élőhelyeit máshol is sújtja a szárazság. 
Papp László, az ELTE Fűvészkert botanikusa sok éve kíséri figyelemmel a Szőce-patak völgyének 
növénytársulásait. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eltunt-a-viz-a-lapbol-szocen-5229884/ 
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Eduline.hu - 2021.08.26. 
Így készülnek a szeptemberre a legnagyobb egyetemek: itt vannak az aktuális szabályok 
A legtöbb egyetemen a napokban kezdődött a beiratkozás és a tantárgyfelvétel, a koronavírus-
járvány miatt a legtöbb intézmény azonban idén is szigorú szabályokkal vág neki a tanévnek. 
Mutatjuk, kell-e maszk a Corvinuson vagy az ELTE kampuszain, lesz-e lázmérés Miskolcon, és 
milyen vészforgatókönyvekkel készül az őszi szemeszterre a szegedi egyetem. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210825_egyetemi_tanevkezdes_osszefoglalo 
Megjelent még: HVG – Pénzcentrum.hu – Roadster.hu – Index – Civilhetes.net - vorosmartyradio.hu 
 
Egriugyek.hu - 2021.08.26. 
Aprópénzért dolgoznak a tanárok, de a félelem miatt nem mernek hadakozni a bérükért 
Vannak, akiknek már a mindennapi élet is nehézség. Az egyik ilyen, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen készült és júliusban publikált kutatás egyebek mellett rávilágított: háromból 
két pedagógus szerint a megnövekedett munkaterhek és az ebből fakadó időhiány akadályozza a 
szakmai fejlődésüket, 17,2 százalékuk pedig a pályaelhagyáson is gondolkodik. 
https://egriugyek.hu/mindenki-ugye/apropenzert-dolgoznak-a-tanarok-de-a-felelem-miatt-nem-
mernek-hadakozni-a-berukert 
 
Kisalfold.hu - 2021.08.26. 
Összefogás a szaktanári utánpótlás érdekében 
Teljes szakmai, szakpolitikai és politikai összefogás valósul meg annak érdekében, hogy a 
kialakuló természettudományos szaktanárhiány kezelhető legyen – hangsúlyozta Weiszburg 
Tamás a kémiatanárok nyári országos továbbképzésén, megjegyezve: a természettudományos 
tanárképzések kereteinek átalakítása is ezt a célt szolgálja. Az ELTE docense a tanárszakokat 
érintő képzési és kimeneti követelmények (KKK) módosítása kapcsán kiemelte: a médiában 
megjelenő hírekkel ellentétben a tanárképzésen – a kötelezőkön túl – az oktatók bármit 
taníthatnak. 
https://www.kisalfold.hu/orszag-vilag/osszefogas-a-szaktanari-utanpotlas-erdekeben-11303135/ 
Megjelent még: teol.hu – kemma.hu – boon.hu – heol.hu – haon.hu – baon.hu – beol.hu – vaol.hu – duol.hu – 
delmagyar.hu – sonline.hu – zaol.hu – szon.hu – feol.hu – veol.hu – szoljon.hu – bama.hu – Magyar Nemzet 
 
Népszava - 2021.08.26. (1,4. oldal) 
Hiába félnek, nem szólnak a tanárok 
Az egyik ilyen az Eötvös Loránd Tudományegyetemen készült, a MoTeL (Models of Teacher 
Learning) névre keresztelt, júliusban publikált kutatás egyebek mellett rávilágított: háromból két 
pedagógus szerint a megnövekedett munkaterhek és az ebből fakadó időhiány akadályozza a 
szakmai fejlődésüket, 17,2 százalékuk pedig a pályaelhagyáson is gondolkodik. 
 
Figyelő - 2021.08.26. (1,10,11,12,13. oldal) 
Irány: a jövő! 
Ennek egyik fontos mérföldköveként tavaly megalakult a Bosch és az ELTE Informatikai Kar 
Mesterséges Intelligencia Ipari Tanszéke, s a cég további kooperációs központokat tervez 
kialakítani a Budapesti Műszaki Egyetemmel és az Óbudai Egyetemmel. 
 
Hvg - 2021.08.26. (30,32. oldal) 
Rendszer- vagy módszerváltás? 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézetében tanító Koren Balázs a jelenlegi 
helyzetben úgy látja, az oktatók egyelőre várakozó állásponton vannak azzal kapcsolatban, hogy 
hosszú távon milyen hatásai maradnak meg a pandémia okozta kényszerhelyzetnek, mert a 
szeptemberi kezdést követheti még újabb lezárás. 
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Duna TV - 2021.08.26. 
180 új koronavírus fertőzöttet találtak itthon egy nap alatt 
Enyhén, de emelkedik a fertőzöttek száma hazánkban, és terjed a fertőző Delta variáns, amely az 
oltatlanokra nagy veszélyt jelent - hívta fel a figyelmet Kacskovics Imre, az ELTE Immunológiai 
Tanszékének tanszékvezető professzora az M1-en. - A gyerekek, hallgatók pedig közvetíthetik a 
fertőzést, de azt is meg kell jegyezzük, hogy az Egyesült Államok tapasztalatai szerint a Delta 
variánssal a gyerekek nagyobb aránya betegszik meg és kerül kórházba, tehát javaslom, hogy őket 
is a 12 éven felülieket lássák el védőoltással. - A legfrissebb adatok szerint egy nap alatt 180 új 
fertőzöttet azonosítottak, és egy ember halt meg a betegség miatt. 
Megjelent még: M1 Híradó - Kossuth Rádió „Krónika” – M1 „Ma reggel” – Jazzy Rádió 
 
Hvg - 2021.08.26. (14,15. oldal) 
Haza: igen, haladás: nem 
Az erőltetetten a hősök és a hősiesség fogalma köré épülő könyvnek nemcsak a tartalmi, hanem a 
módszertani hiányosságai is fájók – mondja az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájának vezető 
tanára, aki szerint a könyv egyes fejezetei a tanult műveket alig értelmezik, a legfontosabb 
gondolatokról, problémákról nem esik bennük szó, az értelmezési szempontként felvetett 
kérdésekre pedig nem adnak választ. Vagyis az otthoni készülésre jószerével alkalmatlanok. 
 
Magyar Nemzet - 2021.08.26. (11. oldal) 
A negyedik hullám előtt - Az új vírusvariánsok elleni hatékony fellépés mai 
technológiával megoldható 
Az Én visszahozom divatba a foxtrottot című régi slágert újra el kellene énekelni, változtatott 
szöveggel: „Én visszavenném járműveken a maszkot”, holnaptól. A szerző genetikus, 
nyugalmazott habilitált egyetemi docens (ELTE). 
 
tudomanyplaza.hu - 2021.08.26. 
Hazánk és Kelet-Európa első Integrált Geodinamikai Állomása 
2021. augusztus 13-án átadták hazánk és Kelet-Európa első Integrált Geodinamikai Állomását. 
Hazánk első Integrált Geodinamikai Állomása Badacsonytördemicen található. Létrejöttében 
jelentős szerepet játszott az ELKH Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézete (FI), az intézet 
MTA FI Lendület Pannon LitH 2Oscope Kutatócsoportja, valamint az ELTE TTK FFI 
Litoszféra Fluidum Kutató Laboratóriuma 
https://tudomanyplaza.hu/hazank-es-kelet-europa-elso-integralt-geodinamikai-allomasa/ 
 
alfoldonline.hu - 2021.08.26. 
Tárgyalkotó hagyományok 
Tóth Krisztina Kitti 1988-ban született Esztergomban, 2007 óta Budapesten él. Jelenleg az ELTE 
BTK ITDI Angol-Amerikai Irodalom és Kultúra doktori program doktorjelöltje és a METU 
Művészet- és Designelméleti Intézet tanársegéde. Kutatási területe elsősorban a 20. századi 
irodalom és művészet, különös tekintettel a mindennapi élet esztétikájára. 
http://alfoldonline.hu/2021/08/targyalkoto-hagyomanyok/ 
 
MTI - 2021.08.26. 
Márton Áron, a mártír sorsú erdélyi püspök 125 éve született – PORTRÉ 
Márton Áron emlékét Erdélyben és Magyarországon is számos helyen őrzik, iskolákat, 
intézményeket, utcákat, egyesületeket neveztek el róla, a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetem egyik szakkollégiuma is nevét viseli. Első szobrát 1995-ben 
Székelyudvarhelyen avatták fel. Szülőfalujában, Csíkszentdomokoson található 2018-ban felújított 
emlékmúzeuma, a gyulafehérvári püspöki palotában látható emlékszobája, szellemi hagyatékát 
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2005-2014 között adták ki. Életéről több dokumentumfilm készült 
Megjelent még: vasárnap.hu - Origo 
 
autopro.hu - 2021.08.26. 
Jó ajánlatnál a magyarok fele egyből munkahelyet vált 
A Trenkwalder a diákok jobb elérésének érdekében iskolaszövetkezetet nyitott, ezt az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemmel közösen indította be az idei évben – a koronavírus-járvány miatt 
egy évet csúszott a projekt. Ezzel kapcsolatban pozitív fejlemény, hogy a toborzás jól halad, csak 
az EFOTT-on ezres nagyságrendben sikerült új diákokat beszervezni. Fejlesztések a járvány alatt, 
új iroda A 2020-as év nehézségei ellenére sem állt le a fejlesztésekkel a Trenkwalder. 
https://autopro.hu/hr/jo-ajanlatnal-a-magyarok-fele-egybol-munkahelyet-valtana/540140 
 
csaladinet.hu - 2021.08.26. 
Átalakítják a tanárok képzését: egy középiskolai tanárnak nem kell többet tudnia a 
középszintű érettségi anyagánál 
Rónay Zoltán, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának oktatási dékánhelyettese is 
hasonlóan vélekedik a követelmények csökkentéséről. „Egy tanárnak nyilvánvalóan nemcsak az 
érettségi tananyagot kell tudnia, hanem annál jóval többet. Ha a tanuló kérdez tőle valamit, ami 
esetleg nem a törzsanyag része, nem mondhatja, hogy nem tudom, de ebből úgysem fogsz 
érettségizni” – mondta a HVG-nek. A dékánhelyettes abban bízik, hogy a változtatás nem ebben 
a formában fog megvalósulni. 
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/hirek_erdekessegek/30773/atalakitjak_a_tanarok_k
epzeset_egy_kozepiskolai_tanarnak_nem_kell_tobbet_tudnia_a_kozepszintu_erettsegi_anyaganal 
 
digitalhungary.hu - 2021.08.27. 
Így lesz egy koncertélményből nemzetközi tudományos publikáció – a hálózatok 
segítségével akár a jövő sztár DJ-it is megtalálhatjuk 
Hogyan jutottál el ehhez, a big data korában rendkívül aktuális tudományterülethez? Mindig is 
érdekelt a matematika és a fizika, egyébként sokáig mérnöknek készültem. Aztán gimnázium 
utolsó előtti nyarán bekerültem a Központi Fizikai Kutatóintézet „Tanuljunk Egymástól” nyári 
kutatótáborába, ahol egyből megcsapott a tudomány szele, és egészen az ELTE fizika szakáig vitt. 
https://www.digitalhungary.hu/interjuk/igy-lesz-egy-koncertelmenybol-nemzetkozi-
tudomanyos-publikacio-a-halozatok-segitsegevel-akar-a-jovo-sztar-Dj-it-is-
megtalalhatjuk/13070/ 
 
Origo – 2021. augusztus 27. 
A kutyák segíthetnek az emberi demencia kutatásában 
A kutyák segíthetnek az emberi demencia kutatásában, mivel az emberhez hasonlóan náluk is 
összefügg az elbutulás a béta-amiloid peptid nevű anyag agyi felhalmozódásával - írja 
közleményében az ELTE Etológia tanszéke. 
https://www.origo.hu/tudomany/20210827-elte-a-kutyak-segithetnek-az-emberi-demencia-
kutatasaban.html 
Megjelent még: MTI – Demokrata.hu – Hír.ma – Ma.hu – Hír TV – Webradio.hu – Weborvos.hu – HVG 
– Medicalonline – karpatinfo.net - 24.hu/NatGeo - Rádió88 – Behir.hu  Bumm.sk - győrplusz.hu – 
Hellovidek.hu - teol.hu – kemma.hu – boon.hu – heol.hu – haon.hu – baon.hu – beol.hu – vaol.hu – duol.hu – 
delmagyar.hu – sonline.hu – zaol.hu – szon.hu – feol.hu – veol.hu – szoljon.hu – bama.hu – agroinform.hu – 
egeszsegkalauz.hu - budaorsiinfo.hu – Blikk – Népszava 
 
RTL Klub - 2021.08.27. 
Müller Viktor szerint elkezdődött a koronavírus-járvány negyedik hulláma itthon 
Elkezdődött itthon a járvány negyedik hulláma az ELTE dékánhelyettese szerint. Müller Viktor 
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azután jutott erre, hogy az elmúlt két hétben több mint a duplájára emelkedett a regisztrált 
fertőzöttek száma. A Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt javasolja a kormánynak bizonyos 
közösségekben tegyék kötelezővé az oltást, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete pedig a 
korlátozások nélkül induló tanév miatt aggódik. 
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/21-08-27-rtl-hirado-c_12890338 
 
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2021.08.28. (8,9. oldal) 
A lőpor szaga - Dezső Tamás kurdisztáni ásatásokról, harmincezer légi csapásról és az 
identitásépítő kincsekről 
Kollégáival és hallgatóival hét éve ás az iraki Kurdisztánban, közben a frontvonal közvetlen 
közelében hadtörténészi szemmel nézelődik, menekülttáborokban az elesetteken segít Dezső 
Tamás régész, assziriológus. Az ELTE egyetemi tanára – nem mellesleg a Migrációkutató Intézet 
igazgatója, a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumának elnöke – a százhalombattai Duna-
parton fertőződött meg a történelemmel. 
 
Portfolio.hu - 2021.08.28. 
Kimondták: a járvány negyedik hulláma elkezdődött Magyarországon is 
Az adatok szerint az elmúlt két hétben több mint duplájára emelkedett a regisztrált fertőzöttek 
száma. Ez azt jelenti, hogy elkezdődött a negyedik hullám Magyarországon is - állította az RTL 
Klubnak nyilatkozva Müller Viktor, az ELTE dékánhelyettese. 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210828/kimondtak-a-jarvany-negyedik-hullama-
elkezdodott-magyarorszagon-is-498148 
Megjelent még: Szeretlekmagyarorszag.hu 
 
Vaol.hu - 2021.08.28. 
Vasi terepbiológusok fotóikon üzenik: az éghajlat változása a szemünk előtt zajlik 
Ahogy dr. Szinetár Csaba zoológus, az ELTE SEK Biológiai Tanszékének főiskolai tanára írja az 
ismertetőben: a válogatásban szereplő növények és állatok megjelenését, előfordulását, 
viselkedését ki-ki a saját szakterületének szemszögéből értékelte. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/vasi-terepbiologusok-fotoikon-uzenik-az-eghajlat-
valtozasa-a-szemunk-elott-zajlik-5236118/ 
 
Vaol.hu - 2021.08.28. 
Gyöngyösfaluban tartották a koraszülöttek találkozóját – Szülőket is kérdeztünk – fotók 
Szita Szilvia szólt arról is, idén először az ELTE Sporttudományi Intézete is csatlakozott a 
tombola felajánlók közé. Reményei szerint egy közös kutatás is megkezdődik az intézettel 
közösen a koraszülöttek mozgásfejlődése kapcsán. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gyongyosfaluban-tartottak-a-koraszulottek-
talalkozojat-szuloket-is-kerdeztunk-fotok-5240879/ 
 
Computerworld.hu - 2021.08.29. 
Lezajlott az integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és 
számítástudomány diszciplináris területein 
Az "Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány 
diszciplináris területein" című projektet az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint projektgazda 
konzorciumban a Szegedi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel és a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemmel valósította meg 1,654 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásból, 
amelyet az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított. 
https://computerworld.hu/karrier/lezajlott-az-integralt-kutatoi-utanpotlas-kepzesi-program-az-
informatika-es-szamitastudomany-diszciplinaris-teruletein-298785.html 
Megjelent még: hirek.prim.hu 
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webradio.hu - 2021.08.29. 
Egyéni csúcsok a Wizz Air Budapest Félmaratonon 
A férfikanál Jenkei Péter, a nőknél pedig Szabó Nóra nyerte a vasárnapi 36. Wizz Air Budapest 
Félmaraton futóversenyt. A szervezők tájékoztatása szerint az összesen 4000 főnél is népesebb 
mezőny ideális időben, verőfényes napsütésben és 16 fokban rajtolt el, az egyéni futók mellett az 
KOMETA Páros Félmaraton és a Laufenn Trió Félmaraton első váltótagjai is felsorakoztak. A 
verseny központjának az ELTE Lágymányosi Kampusza adott otthont. 
Megjelent még: MTI – Nemzeti Sport – megyei napilapok 
 
Eduline.hu - 2021.08.30. 
Több tízezer diákot és egyetemistát érintenek a változások: ilyen lesz a 2021/2022-es 
tanév 
Így már csak öt egyetem és egy főiskola marad állami fenntartásban: a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
és az Eötvös József Főiskola. 
https://eduline.hu/kozoktatas/20210828_valtozasok_az_oktatasban_20212022es_tanev 
Megjelent még: Pénzcenrum.hu – Nlc.hu 
 
Eduline.hu - 2021.08.30. 
Újabb nemzetközi versenyen taroltak magyar diákok: arany-, ezüst- és bronzérmet is 
szereztek 
Molnár István Ádám, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanulója aranyérmes lett, az 
aranyértékű 4. helyen végzett, ezüstérmes lett Németh Marcell (ELTE Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely), bronzérmet szerzett Czanik Pál (Fazekas Mihály 
Gimnázium, Budapest) és Fülöp Máté (Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest) is. 
https://eduline.hu/kozoktatas/20210830_diakolimpia_helyezesek 
Megjelent még: Telex – hajdupress.hu – bdpst24.hu – vaol.hu – digitalhungary.hu – Index - hungarytoday.hu - 
Origo 
 
moderniskola.hu - 2021.08.30. 
Tippek a tanévkezdéshez – ötletek az első osztályfőnöki órára 
Új sorozatunkban gyakorlatias, a mindennapi munkát segítő ötletekkel készülünk már egészen az 
óvodás kortól kezdve. A mai napon az első osztályfőnöki órákra készültünk ötletekkel, mintegy 
csapatépítésként és egymás megismeréseként. A gyakorlatok persze bármely tanórán 
felhasználhatóak az ismerkedésre és jégtörésre, például idegen nyelv tantárgy esetén az általános 
iskola felső tagozatától kezdve. Köszönjük Szesztay Margitnak, az ELTE Angol Nyelvpedagógia 
Tanszék oktatójának, hogy hozzájárult az ötletek publikálásához 
https://moderniskola.hu/2021/08/tippek-a-tanevkezdeshez-otletek-az-elso-osztalyfonoki-orara/ 
 
Metropol.hu - 2021.08.30. 
Filmtekercs Filmklub: Lady Bird (vendég: Varga Balázs) 
Időpont: augusztus 30., hétfő, 19.00 Helyszín: Kino Café mozi (Budapest XIII., Szent István krt. 
16.) Vendég: Varga Balázs habilitált egyetemi docens, ELTE BTK Filmtudományi Tanszék A 
részvétel ingyenes.  
https://metropol.hu/programok/kultura/filmklub-441456/ 
 
Raketa.hu - 2021.08.30. 
Egy napkitörésnek katasztrofális hatása lenne az internetre 
Abdu Jyothi kutatásának részleteit az egyetem weboldalán közölt pdf-ből lehet részletesen 
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megismerni. Magyarok az űridőjárás-kutatás élvonalában Az ELTE Csillagászati Tanszéke és a 
Magyar Napfizikai Alapítvány részvételével nemzetközi konzorcium alakult plazmaasztrofizikai 
kérdések kutatására, így például a Nap mágneses aktivitásának, illetve a napkitörések 
előrejelezhetőségének vizsgálatára. 
https://raketa.hu/egy-napkitoresnek-katasztrofalis-hatasa-lenne-az-internetre 
 
Gondola.hu - 2021.08.30. 
A családjog ott kezdődik, ahol a család véget ér 
Már-már görög tragédiákban érezhetjük magunkat betekintve Török Sophie, született Tanner 
Ilona és fogadott lánya életébe. Hogyan talált rá a periratra? – Közel négy évtizede oktatok az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékén, a kollégákkal rendszeresen jártunk 
kirándulni, 1988-ban Szekszárdot is útba ejtettük, és mivel esett az eső, az átlagosnál talán több 
időt töltöttünk a Babits Mihály Emlékházban. 
https://gondola.hu/cikkek/120364-A_csaladjog_ott_kezdodik__ahol_a_csalad_veget_er.html 
 
Népszava – 2021.08.31. 
Gyengülő védelem: novemberre ugorhat meg a súlyos koronavírusos betegek száma 
November környékén terhelhetik le a kórházakat a negyedik hullám hazai covid fertőzöttjei - 
közölte számításai alapján Vattay Gábor, az ELTE TTK Fizikai Intézet, Komplex rendszerek 
fizikája tanszék vezetője. 
https://nepszava.hu/3130773_gyengulo-vedelem-novemberre-ugorhat-meg-a-sulyos-
koronavirusos-betegek-szama 
Megjelent még: ezalenyeg.hu – medicalonline.hu – civilhetes.net – Portfolio.hu – Telex – Mérce.hu – Nyugat.hu 
 
Eduline.hu - 2021.08.31. 
Szigorított az ELTE: kötelező a maszk és hetente felmérik, hányan kaptak oltást 
Egy héttel a félévkezdés előtt újabb központi szabályozást adott ki az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem járványügyi testülete. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210831_egyetemi_szabalyok_ELTE 
 
Magyarepitok.hu - 2021.08.31. 
Működés közben végzik el a közintézmények korszerűsítését 
Az EBH INVEST végzi az ITM épülete és az ELTE gyógypedagógiai karának energetikai 
megújítását. Az EB HUNGARY INVEST Kft. munkájával valósul meg az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar épületeinek energetikai korszerűsítése. A felújításokat az uniós 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) finanszírozza 
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2021/08/mukodes-kozben-vegzik-el-a-kozintezmenyek-
korszerusiteset 
 
Napló - 2021.08.31. (1,5. oldal) 
Előre jelzi a rengést 
Gelencsér Orsolya, az ELTE környezettudományi doktori iskolájának hallgatója elmondta, a föld 
gázkiáramlása miatt is a település környéke a legalkalmasabb hely az állomás telepítéséhez. A 
holland–magyar–román együttműködés során egy több éve tervezett projekt valósult meg a mobil 
labor kihelyezésével. 
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