
hírek

Közel 6 milliárd forint az idén induló 
fejlesztési beruházásokra
—
Egyetemünk támogatást nyert el infrastruktúra-fejlesztésre és 
energetikai korszerűsítésre, valamint a Bibó István Szakkollégi-
um teljes körű felújítására is.

hírek

Új eredmények a bőrrák molekuláris hátterének 
feltárásában
—
Nyitray László, Reményi Attila és Gógl Gergő kutatásairól a 
Journal of Biological Chemistry számolt be. 

hírek

Technológiai játszóház a T@T-laborban
—
Az Informatikai Karon működő egyedülálló T@T Kuckóban 
táblagépek, laptopok, okoseszközök és robotok várják az interak-
tív tanulás iránt érdeklődőket.

hírek

Az ELTE fizikusai is segítenek a rák genetikai 
hátterének feltárásában 
—
Nyitray László, Reményi Attila és Gógl Gergő kutatásairól a 
Journal of Biological Chemistry számolt be. 

hírek

25 millió forint ELTE-s tehetséggondozási 
programokra
—
A Nemzeti Tehetség Program pályázatain az egyetemi komplex tehet-
séggondozó program mellett támogatásban részesültek a TDK-műhe-
lyek, a szakkollégiumok és a Trefort Ágoston Gyakorlóiskola is.

hírek

Magyar egyetemeken képzik a jövő önjáró 
gépjárműveinek fejlesztőit
—
Az ELTE, a BME és az MTA SZTAKI vezetői január 21-én írtak 
alá együttműködési megállapodást. 

Rendezvény

9000 érdeklődő az ELTE standjánál
—
160 felkészült hallgató és oktató tájékoztatta az érdeklődőket 
egyetemünkről az Educatio Kiállításon január 21–23. között. A 
gimnazisták környezetbarát busszal érkezhettek a rendezvényre. 

hírek

Martinkó András-díjat kapott Vaderna Gábor
—
A BTK XVIII–XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszé-
kének adjunktusa vehette át az év legjobb 19. századi irodalom-
történeti témájú tanulmányáért járó elismerést.

Január
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hírek

Új ablak a világegyetemre
—
A gravitációs hullámok felfedezésében Frei Zsolt, az ELTE 
Atomfizikai Tanszék tanszékvezető professzorának kutatócso-
portja is részt vett.

hírek

A fogyatékos emberek önálló életvitelének 
támogatásáért
—
A BGGyK, a TáTK és az FSZK Nonprofit Kft. közös Erasmus+ 
projektjének célja, hogy a hallgatók gyakorlatorientált ismere-
teket szerezzenek a kiváltás folyamatáról. 

hírek

Az ELTE Kutatási pályázat nyertesei
—
A Tehetséggondozási Tanács kilenc oktató-kutató projektjének 
támogatásáról döntött: a programok összesen 20 millió forint-
ból valósulnak meg, mintegy 60 egyetemi hallgató bevonásával.

interjú

„Elengedhetetlen az interdiszciplináris 
megközelítés”
—
Gyuris Ferencet, a TTK Földrajz- és Földtudományi 
Intézetének Junior Prima díjas adjunktusát kérdeztük.

interjú

„A humán öregedés hátterét is jobban 
megismerhetjük”
—
Interjú Kubinyi Enikővel, az Etológia Tanszék tudományos 
főmunkatársával, az ERC Starting Grant nyertesével.

interjú

„Keveset tudunk a hétköznapi társalgásokról”
—
Bodó Csanádot, a BTK Magyar Nyelvtörténeti, 
Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék habilitált egyetemi 
docensét kérdeztük.

hírek

Kubinyi Enikő sikere az ERC pályázatán
—
Az ELTE Etológia Tanszék és az MTA-ELTE Összehasonlító 
Etológiai Kutatócsoport munkatársa 1,2 millió eurós támogatást 
nyert el, csoportja kutyák egészséges öregedését kutatja a követ-
kező öt évben.

hírek

A klímakutatás új statisztikai megközelítése
—
Az ELTE Elméleti Fizikai Tanszék és az MTA–ELTE Elméleti Fi-
zikai Kutatócsoport kutatóinak közleménye az Amerikai Meteoro-
lógiai Társaság Journal of Climate című folyóiratában jelent meg. 

hírek

Sikerek a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain
—
A Bölcsészettudományi Kar három, az Egyetemi Levéltár kettő, 
a Pedagógiai és Pszichológiai Kar egy projektjét támogatták a 
különböző grémiumok. 

interjú

„Megbecsült tagjai vagyunk egy nemzetközi 
kollaborációnak”
—
Interjú Frei Zsolttal, az Atomfizikai Tanszék egyetemi tanárával.

Február
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Interjú

A hivatások születésének forgatókönyvei
—
Kiss Zsuzsannával, a TáTK Történeti Szociológiai Tanszék 
tudományos munkatársával beszélgettünk.

hírek

Készül Magyarország boldogságtérképe
—
Valóban búskomor nép-e a magyar? Az országos boldogság-
szint-felmérést a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogság Intézete 
és az ELTE PPK Pozitív Pszichológia Laboratórium közösen végzi.

interjú

„A boldogságtermosztát már születésünkkor 
beállít egy alapszintet”
—
Interjú Oláh Attilával, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
egyetemi tanárával.

interjú

„A bizalom része a szakmai elismerésnek”
—
Beszélgetés Homonnay Zoltán egyetemi tanárral, a 
Tanárképző Központ főigazgató-helyettesével.

interjú

„A Koreai-félsziget mindig rejtélyes dolognak 
számított”
—
Csoma Mózest, a Koreai Tanszék tanszékvezető egyetemi 
docensét kérdeztük.

Rendezvények

„Az ELTE-n nincs hiány tehetséges kutatókból”
—
A február 5-i Tudományos Kutatás Napján Egyetemünk elismert 
kutatói tartottak előadást, valamint átadták Az ELTE Ígéretes 
Kutatója elismeréseket.

Rendezvények

A Földön kívül: a jelen és a jövő kutatásai
—
Az Élő adás biológiai ismeretterjesztő sorozatban február 24-én 
Kereszturi Ákos tartott előadást Asztrobiológia címmel.

rendezvények

Helykiosztás a római korban és napjainkban
—
Február 17-én Borhy László akadémikus, a 
Bölcsészettudományi Kar dékánja tartotta előadást a 
Gólyavári Esték sorozatban.

hírek

Az ELTE a legnépszerűbb a külföldi Erasmus-
hallgatók körében
—
Egyetemünk fogadta a legtöbb Erasmus-hallgatót a 2013/2014-
es tanévben, valamint a második legtöbb hallgatót küldte tanul-
mányi félévre vagy szakmai gyakorlatra.

hírek

A legjobbak választása
—
A 2008 és 2015 között érettségiző diákok döntéseit a PPK Tár-
sadalmi Kommunikáció Kutatócsoportja vizsgálta. A kiváló 
hallgatók 24%-a egyetemünket  választotta – ez a legjobb ered-
mény a hazai egyetemek között.
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hírek

ELTE-s kitüntetettek március 15-én
—
Széchenyi-díjat vehetett át Tél Tamás. A Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjével tüntették ki Király Miklóst, Szabó Csabát és 
Zoltán Andrást, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette 
át Buda Attila, Cs. Varga Isván, Dúll Andrea és Oborni Teréz.

hírek

Fontos lépések a cukorbetegség korai 
felismerése felé
—
Az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportja olyan új eljárást 
dolgozott ki, amellyel rövid DNS szakaszok előfordulási 
gyakoriságából arra lehet következtetni, hogy a minta egészséges 
vagy cukorbeteg alanytól származik-e.

interjú

„Fontos, hogy átéljék a zene örömét”
—
Beszélgetés Turmezeyné Heller Erikával, a Tanító- és 
Óvóképző Kar egyetemi docensével.

Rendezvény

Középpontban a kis nyelvek
—
Tizenhat országból érkeztek kutatók arra a nemzetközi 
tanácskozásra, amelyen a kevésbé ismert európai nyelvekkel 
foglalkoztak.

hírek

Elfogadta a Szenátus az Intézményfejlesztési 
Tervet
—
Az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve március 7-i ülésén tár-
gyalta a tervezetet, amely a 2016 és 2020 közötti stratégiai célo-
kat rögzíti.

Interjú

„Szerencsés vagyok, hogy itt tölthettem 
tudományos pályám nagy részét”
—
Beszélgetés Szabó Csabával, a Kőzettani és Geokémiai Tanszék 
egyetemi docensével.

Rendezvény

A tudomány eszközeivel felelni az oktatásügy 
kihívásaira
—
Március 22-én Hunyady György professor emeritus és Rapos 
Nóra egyetemi adjunktus előadásával indult a PPK oktatásügyi 
rendezvénysorozata.

Rendezvény

Érdekérvényesítő stratégiák az Unióban
—
A TáTK Magyarország az EU-ban című sorozatában március 
30-án Simon Zoltán, az Európai Parlament munkatársa és 
Vári Ilona, a MOL Csoport regulációs ügyekért felelős vezetője 
tartott előadást.

Intejú

Szlávok és magyarok
—
Interjú Zoltán Andrással, a Bölcsészettudományi Kar Ukrán Fil-
ológiai Tanszékének professor emeritusával. 

interjú

Az emberi léptékek fizikája
—
Interjú Tél Tamás Széchenyi-díjas egyetemi tanárral.

március
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hírek

Az ELTE az ország legnépszerűbb egyeteme
—
Az előző évhez hasonlóan idén is minden ötödik jelentkező in-
tézményünket választotta, első helyen közel 13 ezren jelölték meg 
egyetemünket; mindkettő a legjobb eredmény az országban.

hírek

A DNS-hibajavítás nyomon követése
—
Fénymikroszkóppal és kétfoton-lézeres képalkotással is vizsgál-
ják a DNS-hibajavítás mechanizmusait a Biokémiai Tanszék 
projektjében. Kovács Mihály kutatócsoportja közel 45 millió 
forintos támogatásban részesült.

hírek

A bizonytalan fiatalok jobban kötődnek a mobiljukhoz
—
Az Etológia Tanszék és az MTA–ELTE Összehasonlító Etológiai 
Kutatócsoport munkatársainak publikációja a Computers in Hu-
man Behaviour című szakfolyóiratban jelent meg.

hírek

25 milliós támogatás Brigetio további feltárására
—
A jelképes csekket április 19-én L. Simon László államtitkár adta 
át Borhy Lászlónak, a BTK dékánjának; Molnár Attilának, Komá-
rom polgármesterének és Számadó Emese múzeumigazgatónak.

hírek

Rafael S. de Souza nyerte az IAA publikációs díját
—
Az Atomfizikai Tanszék posztdoktori ösztöndíjasa kapta a Nem-
zetközi Asztrostatisztikai Szövetség Kiemelkedő publikáció az 
asztrofizikában 2016 díját.

Rendezvény

Aki köntösének csak felét adta a koldusnak
—
A BTK Vallástudományi Központja és a Pannonhalmi Főapátság Szent 
Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából április 14–15. között 
rendezett tudományos konferenciát Egyetemünkön és Pannonhalmán.

Rendezvény

„Csodát tenni a film nyelvével”
—
Gelencsér Gábor, a BTK Filmtudományi Tanszék egyetemi 
docense a Biblia és a transzcendencia ábrázolhatóságáról 
tartott előadást Az Írás arcai sorozatban.

hírek

Három ELTE-s a 2016-os Lendület program nyertesei között
—
Az MTA programjában Markó Alexandra fonetikus, Szöllősi Gergely János 
biofizikus és Werner Norbert asztrofizikus egyetemünkön végzi kutatásait a 
következő öt évben.

hírek

Új utak a szintetikus kémiában
—
Fényenergia és átmenetifém katalizátorok segítségével állítanak elő vál-
tozatos szerkezetű szerves molekulákat a Kémiai Intézet projektjében. 
Novák Zoltán kutatócsoportja közel 42 milliós támogatásban részesült.

Rendezvény

„Ki marad életben, hogy engem számoljon?”
—
Charlotte Delbo francia írónő életét és munkásságát április 12-
én mutatta be Marczisovszky Anna a Frankolorés fesztivál kere-
tében.

Rendezvény

Tanár-diák kapcsolat a digitális bennszülöttek világában
—
A PPK és egyetemünk gyakorló intézményeinek Nekünk sem ART című 
tudományos-szakmai műhelyén április 14-én Ujhelyi Adrienn, a Pszicholó-
giai Intézet egyetemi adjunktusa tartott előadást.

Interjú

„A sportolás az egyik legalapvetőbb emberi 
életformánk”
—
Interjú Scheuer Gyula kancellárral, az ELTE – Egyetemi-
Főiskolai Dolgozók Sport Kupájának fővédnökével.

hírek

A Felsőoktatás Nemzetközi Fejlesztéséért díjat 
nyert az IK CLC-je
—
Április 19-én adták át a Tempus Közalapítvány díjait: az indok-
lás szerint a komplex nemzetközi együttműködés mintaadó lehet 
magyar intézmények számára.

Hírek

Az ELTE a QS szakterületi rangsoraiban
—
Egyetemünk hét képzési területe került fel a brit Quacquarelli 
Symonds legfrissebb tematikus rangsoraira a világ 151–500 in-
tézménye között. Az ELTE a fizikai rangsorban a legjobb magyar 
intézményként szerepel.

Április

Rendezvény

Több mint kétszázan az ELTE – Egyetemi-Főiskolai 
Dolgozók Sport Kupáján
—
Április 23-án 15 felsőoktatási intézményből érkeztek dolgozók, 
az ELTE-s indulók számos helyezést értek el.
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hírek

Új tagokat választott az MTA
—
Egyetemünk professzorai közül rendes tag lett Dávidházi Péter, 
Gyáni Gábor, Hudecz Ferenc, Kelemen János, Komjáth Péter, 
Perczel András, Podani János, Solymosi László, Szűcs András és 
Tolcsvai Nagy Gábor. Az MTA levelező tagja lett Frank András, 
Haas János, Katz Sándor, Kövér György és Miklósi Ádám.

hírek

Díjazták a gravitációs hullámok felfedezőit
—
Egyetemünk fizikusai is szerepelnek a legnagyobb pénzösszeggel 
járó tudományos elismerés, a Breakthrough Prize díjazottjai 
között. A LIGO kollaboráció megkapta a Gruber Kozmológiai 
díjat is.

Hírek

Négyszeres Európa-bajnok Kapás Boglárka
—
A londoni vizes Európa-bajnokságon az ELTE PPK hallgatója 
négy aranyéremmel a csapat egyik legeredményesebb úszója volt.

hírek

Az ELTE új díszdoktorai
—
Május 6-án az egyetem legmagasabb elismerésében részesült 
Klinghammer István, Anasztasziosz Ioannisz Metaxasz, Thomas 
Rauscher és Volker Lipp. A jubileumi Pázmány-előadást Csabai 
István egyetemi tanár tartotta.

Interjú

„Az egyetemek nem adhatják fel a felvilágosodás 
szellemét”
—
Beszélgetés Anasztasziosz Ioannisz Metaxasz professor emeri-
tusszal, az ELTE Pázmány-napon avatott új díszdoktorával.

Hírek

Korszakalkotó égi mechanikai eredmény
—
Érdi Bálint TTK-s professor emeritus és Czirják Zalán 
doktorandusz publikációját a Nature szerkesztőségi cikkben 
méltatta.

Interjú

„Kapcsolatokat és lehetőségeket teremtünk”
—
Interjú Erdődy Gábor nemzetközi ügyekért felelős 
rektorhelyettessel.

Hírek

ELTE-s díjazottak az Akadémia ünnepi ülésén
—
Akadémiai díjban részesült Kelemen János filozófus, Salma Imre 
légkörkémikus, valamint megosztott Akadémiai díjat vehetett át 
Veres Gábor részecskefizikus.

Hírek

Megalakult a CELSA
—
A Leuveni Katolikus Egyetem kezdeményezésére létrejött egye-
temi hálózathoz alapítóként az ELTE is csatlakozott.

interjú

„A megbecsülés hihetetlen örömmel tölt el”
—
Interjú Klinghammer István professor emeritusszal, az ELTE 
Pázmány-napon avatott új díszdoktorával.

május
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Interjú

„Néha a forró parazsat is meg kell fogni”
—
Interjú Király Miklóssal, az Állam- és Jogtudományi Kar lekö-
szönő dékánjával.

Rendezvény

Etológusok kapták az ELTE Innovatív Kutatója díjat
—
Május 11-én, az Egyetem 10. Innovációs Napján Miklósi Ádám, 
Pongrácz Péter és Faragó Tamás kutyaugatási hangmintákat 
tartalmazó adatbázisát jutalmazták.

Hírek

Ősi Attila Magyar Felfedező nagydíjban részesült
—
Az MTA-ELTE Lendület kutatócsoportot vezető paleontológus 
a hazai dinoszauruszkutatásban tett nemzetközi jelentőségű fel-
fedezéseiért vehette át az elismerést.

Rendezvény

Magyar Sport Napja
—
Köszöntötték riói olimpikonjainkat: Kapás Boglárka úszót, Stai-
cu Simona, Csere Gáspár és Srp Miklós atlétákat, valamint Illés 
Fanni paralimpikont. Megnyílt a BEAC – Az elsők sporttörténeti 
kiállítás, rehabilitálták Hámori Jenő olimpiai bajnokot.

Rendezvény

Büntetni vagy javítani?
—
Május 11-én Mezey Barna rektor, a Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék vezetője tartott előadást a Gólyavári 
esték sorozatban arról, hogyan nevel a börtön.

Rendezvény

Muzeális értékű könyvek örökbefogadása az 
Egyetemi Könyvtárban
—
Belváros-Lipótváros Önkormányzata a bibliotéka Pázmány-
relikviáinak hat kötetét, a BEAC egy spanyol jezsuita 17. századi 
drámakötetét fogadta örökbe.

Rendezvény

Identitás, válság, kihívás
—
A május 3-i Bölcsélet konferencia fő célja volt, hogy aktív 
diskurzust indítson a bölcsésztársadalom lehetőségeiről, 
társadalmi szerződésről és bölcsész önidentitásról a Kárpát-
medencében.

hírek

Új dékáni ciklusok három karon
—
Az ÁJK élére Menyhárd Attila kerül, a BGGyK vezetője Zász-
kaliczky Péter marad, a TTK dékánjának ismét Surján Pétert 
nevezték ki.

hírek

Hogyan sportol az ELTE-s hallgató?
—
Idén is elkészült az egyetemen a sportszolgáltatásokra vonatko-
zó felmérés.

Rendezvény

Sikerrel zárult a brazil hallgatók konferenciája
—
2016. június 7-én harmadik alkalommal rendezte meg a Magyar 
Rektori Konferencia a Tudomány Határok Nélkül program ke-
retében a Magyarországon tanuló brazil hallgatók szakmai kon-
ferenciáját.

hírek

Elnököt választott az EHÖK
—
Sujtó Attila és kabinetje augusztus 1-től lép hivatalba, a karokon 
is voksoltak a hallgatók.

Hírek

Miért zavaró a kutyaugatás?
—
A világon elsőként vizsgálták a kutyaugatás zajjá válásának bio-
lógiai, akusztikus, kommunikációs oldalát az Etológiai Tanszék 
kutatói.

június

http://www.elte.hu/hir?id=NW-8610
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8555
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8631
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8537
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8583
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8557
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8534
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8665
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8662
https://www.elte.hu/content/sikerrel-zarult-a-brazil-hallgatok-konferenciaja.t.11557
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8636
http://www.elte.hu/hir?id=NW-8659


hírek

Az ELTE a világ egyetemeinek top 2%-ában   
—
A Center for World University Rankings (CWUR) rangsorában az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem – idén is a lista legjobb magyar 
intézményeként – a 488. helyen szerepel. 

hírek

Közel 8300 új hallgató kezd majd az ELTE-n
—
Ismét a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény lett az ELTE a 
2016-os felvételi eljárásban: 8278 fő kezdi meg tanulmányait az 
egyetemen szeptemberben.

Rendezvény

Kárpát-medencei Nyári Egyetem 
—
Határon túli magyar anyanyelvű egyetemisták vettek részt a 
XXI.. ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem négy 
szekciójának munkájában.  

Rendezvény

„Rio zsebben” 
—
A BTK gondozásában megjelent útikönyvvel ajándékozta meg 
egyetemünk a Magyar Olimpiai Bizottságot, a Magyar Paralim-
piai Bizottságot és az olimpiai csapat tagjait.

rendezvény

Parasportolóink sikere az Európai Egyetemi 
Játékokon 
—
Az ELTE-s paraúszók öt arany- és egy ezüstérmet szereztek a 
horvátországi Európai Egyetemi Játékokon. 

hírek

ELTE-s kitüntetettek augusztus 20-án  
—
Augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend középkereszt-
je kitüntetést kapta Mesterházi Zsuzsanna és Sohár Pál Miklós.

hírek

A kutyák agya képes feldolgozni, hogy mit 
mondunk, és hogyan mondjuk 
—
A Science-ben jelent meg az MTA-ELTE Összehasonlító Etoló-
giai Kutatócsoport tanulmánya a világon elsőként arról, hogy a 
kutyák agya hogyan dolgozza fel az emberi beszédet.

Interjú

„A spektroszkópia a fény és a szivárvány tudománya”  
—
Interjú Sohár Pál vegyészmérnök-egyetemi tanárral augusztus 
20-i kitüntetése apropóján.

interjú

„A gyógypedagógia magát a gyógypedagógust is 
átalakítja”
—
Mesterházi Zsuzsannával, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Kar professor emeritusával beszélgettünk.  

hírek

Bronzérem és remek szereplés az olimpián   
—
Kapás Boglárka bronzérmet szerzett, mellette Márton Anna, 
Récsei Rita, Srp Miklós, Venyercsán Bence, valamint a BEAC-
os Csere Gáspár is kiválóan szerepelt Rióban.

Hírek

Újra az ELTE-n az eredeti méltóságjelvények  
—
A Rektori Kabinetben állították ki egyetemünk eredeti méltóságjel-
vényeit, a pédumokat és láncokat. 

július

augusztus

https://www.elte.hu/content/az-elte-a-vilag-egyetemeinek-top-2-aban.t.11988
https://www.elte.hu/content/kozel-8300-uj-hallgato-kezd-majd-az-elte-n.t.12100
https://www.elte.hu/content/karpat-medencei-nyari-egyetem-2016.e.7493
https://www.elte.hu/content/rio-zsebben.e.7499
https://www.elte.hu/content/parasportoloink-sikerei-az-europai-egyetemi-jatekokon.t.12090
https://www.elte.hu/content/elte-s-kituntetettek-augusztus-20-an.t.12213
https://www.elte.hu/content/a-kutyak-agya-kepes-feldolgozni-hogy-mit-mondunk-es-hogyan-mondjuk.t.12248
https://www.elte.hu/content/a-spektroszkopia-a-feny-es-a-szivarvany-tudomanya.t.12240
https://www.elte.hu/content/a-gyogypedagogia-magat-a-gyogypedagogust-is-atalakitja.t.12259
https://www.elte.hu/content/bronzerem-es-remek-szereples-az-olimpian.t.12231
https://www.elte.hu/content/ujra-az-egyetemen-az-eredeti-meltosagjelvenyek.t.12229


hírek

Közel 200 ELTE-s nyertes az Új Nemzeti Kiválóság 
Programban  
—
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma új ösztöndíjpályázatot 
hirdetett, melyre az ELTE-ről 811 érvényes pályázat érkezett, 
közülük 198 pályázót díjaztak. 

hírek

Világraszóló áttörés a veleszületett immunitás 
működésének megértésében
—
Pál Gábor, Dobó József és Gál Péter a világon elsőként azono-
sították egy rejtélyes, korábban ismeretlen funkciójú enzim, a 
MASP-3 immunológiai szerepét. 

Interjú

„Amiért mentem, hazahoztam”
—
Interjú Kapás Boglárkával, a PPK hallgatójával, bronzérmes 
olimpikonnal.

interjú

„Egyenesen és tisztességesen tudtuk a 
hallgatók érdekeit képviselni”   
—
Kiss Edinával, az ELTE Hallgatói Önkormányzatának leköszö-
nő elnökével beszélgettünk.

Rendezvény

A múlt jövője 
—
Kétszer ugyanabba a folyóba – a múlt jövője címmel szervezett 
nemzetközi tudományos konferenciát az ELTE BTK 
Italianisztikai Doktori Program és az Olasz Nyelv és Irodalom 
Tanszék.

Rendezvény

XII. ELTE Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem 
—
Egyetemünk 22. alkalommal rendezte meg az ELTE Magyar 
Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem programját.

hírek

Indul az Egyetem 382. tanéve
—
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 382. tanévét megnyi-
tó ünnepi szenátusi közgyűlésén átadták az Eötvös-gyűrűket, 
majd felavatták Eötvös Loránd új szobrát az ÁJK épülete előtt.  

hírek

Új egyetemi tanárok az ELTE-n   
—
Tizenkét ELTE-s oktató kapott egyetemi tanári kinevezést 
2016. szeptember 1-től: három professzor a BTK-ról, három a 
PPK-ról, hat pedig a TTK-ról. 

hírek

Felújították a PPK Kazinczy utcai épületét   
—
A korábbi energetikai modernizációt követően megújult épület-
ben kezdődhetett meg a tanítás a Kazinczy utcában.

Inetrjú

A robotkartól az önvezető autóig
—
Beszélgetés Horváth Tamással, az ELTE Informatikai Karán lét-
rehozott Adattudományi és Adattechnológiai Tanszék újonnan 
kinevezett vezetőjével.

Hírek

Új tanszék indul az ELTE-n a Deutsche Telekom 
támogatásával   
—
A berlini Műszaki Egyetem együttműködésével Adattudományi 
és Adattechnológiai Tanszék alakult az Informatikai Karon. 

szeptember

https://www.elte.hu/content/kozel-200-elte-s-nyertes-az-uj-nemzeti-kivalosag-programban.t.12216
https://www.elte.hu/content/vilagraszolo-attores-a-veleszuletett-immunitas-mukodesenek-megerteseben.t.12250
https://www.elte.hu/content/amiert-mentem-hazahoztam.t.12449
https://www.elte.hu/content/egyenesen-es-tisztessegesen-tudtuk-a-hallgatok-erdekeit-kepviselni.t.12127
https://www.elte.hu/content/a-mult-jovoje.e.7514
https://www.elte.hu/content/22-elte-magyar-nyelv-es-kultura-nyari-egyetem.e.7507
https://www.elte.hu/content/indul-az-egyetem-382-taneve.t.12330
https://www.elte.hu/content/a-robotkartol-az-onvezeto-autoig.t.12410
https://www.elte.hu/content/felujitottak-a-ppk-kazinczy-utcai-epuletet.t.12382
https://www.elte.hu/content/a-robotkartol-az-onvezeto-autoig.t.12410
https://www.elte.hu/content/uj-tanszek-indul-az-elte-n-a-deutsche-telekom-tamogatasaval.t.12297


hírek

Tausz Katalin a magyar UNICEF vezetőségében   
—
A TÁTK Szociálpolitika Tanszékének egyetemi tanárát válasz-
totta gyermekjogi igazgatójának az UNICEF Magyar Bizottság 
Alapítványa. 

Rendezvény

Nemzetközi szociolingvisztika konferencia a BTK-n 
—
Az Angol-Amerikai Intézetben szeptember 1–3. között nemzet-
közi szociolingvisztikai konferenciát rendeztek 41 ország 193 
regisztrált delegáltja részvételével.  

Rendezvény

A droghasználók a legnépszerűtlenebb 
szomszédok
—
A kábítószer-probléma kezelésének dilemmáira világított rá a 
Harmadik Kor Egyetemének szeptember 14-i előadásán Fel-
vinczi Katalin egyetemi docens. 

Rendezvény

Kulturális Örökség Napjai 
—
Az ezerarcú műemlékeket középpontba állító rendezvénysorozaton 
az ELTE Füvészkert és az Egyetemi Könyvtár is kínált programo-
kat a látogatóknak szeptember 17–18-án. 

Rendezvény

„Öröm nélkül nincs tanulás”   
—
A tehetség eltérő, deviáns, más úton halad, mint amit az iskola 
elvár. Vekerdy Tamás pszichológus tartott előadást a TTK IQ Te-
rápia szemeszternyitó alkalmán szeptember 26-án. 

hírek

ELTE-s kutatóké a fizikai Ig Nobel-díj  
—
A fénypolarizáció különböző jelenségeire rámutató magyar-spa-
nyol-svéd-svájci kutatócsoport munkáját ismerték el a Harvar-
don átadott kitüntetéssel. 

Rendezvény

A sötét anyag nyomában 
—
A Fizikai Intézet ismeretterjesztő előadássorozata, Az atomoktól 
a csillagokig, az új tanévben is kéthetente várta az érdeklődőket. 
A sötét anyag nyomában címmel Dávid Gyula tartott előadást 
szeptember 8-án.

Rendezvény

Kutatók Éjszakája 2016
—
Egyetemünk idén is számos érdekes és izgalmas eseménnyel – a 
titkosítástól a szabadulószobáig – várta a résztvevőket szeptem-
ber 30-án.

Rendezvény

Több ezer résztvevő az ELTE Sport7-en   
—
Csaknem 40 sportágat próbálhatott ki több mint 100 edzésidő-
pontban az a több ezer sportolni vágyó, aki szeptember 12-től 
egy héten át ellátogatott az ELTE Sport7-re.

Hírek

Jövőre új campusszal bővül az ELTE 
—
Az Egyetem Szenátusa egyetértett azzal, hogy 2017. február 1. 
napjával megvalósuljon az ELTE és a Nyugat-magyarországi 
Egyetem szombathelyi szervezeti egységeinek integrációja.

hírek

Xu Lin az ELTE új díszdoktora   
—
A Kínai Nyelvoktatási Tanács főigazgatója október 6-án vette 
át az ELTE legmagasabb kitüntetését. 

hírek

„A legkiválóbbak munkáját honorálni”  
—
130 oktató-kutató részesül egy évig Rektori kiválósági különdíj-
ban, amelyet október 3-án Mezey Barna rektor adott át.

interjú

„Aki jó korban születik, nagy dolgokra képes”
—
Interjú Xu Linnel, az ELTE legújabb díszdoktorával, a Kínai 
Nyelvoktatási Tanács főigazgatójával. 

október

https://www.elte.hu/content/tausz-katalin-a-magyar-unicef-vezetosegeben.t.12343
https://www.elte.hu/content/nemzetkozi-szociolingvisztika-konferencia-a-btk-n.t.12371
https://www.elte.hu/content/a-droghasznalok-a-legnepszerutlenebb-szomszedok.t.12367
https://www.elte.hu/content/kulturalis-orokseg-napjai.e.7550
https://www.elte.hu/content/orom-nelkul-nincs-tanulas.t.12484
https://www.elte.hu/content/elte-s-kutatoke-a-fizikai-ig-nobel-dij.t.12434
https://www.elte.hu/content/a-sotet-anyag-nyomaban.e.7542
https://www.elte.hu/content/kutatok-ejszakaja-2016.e.7584
https://www.elte.hu/content/tobb-ezer-resztvevo-az-elte-sport7-en.t.12411
https://www.elte.hu/content/jovore-uj-campusszal-bovul-egyetemunk.t.12467
https://www.elte.hu/content/xu-lin-az-elte-uj-diszdoktora.t.12551
https://www.elte.hu/content/a-legkivalobbak-munkajat-honoralni.t.12513
https://www.elte.hu/content/aki-jo-korban-szuletik-nagy-dolgokra-kepes.t.12588


hírek

Telt ház a IV. ELTEfeszten   
—
Október 14-én több mint hatvan programon vehetett részt az 
interaktív pályaválasztó fesztivál kétezer vendége. 

hírek

Az ELTE fizika képzése a világ 300 legjobbja 
között   
—
A National Taiwan University Ranking (NTU) 2016-os listá-
ján az ELTE fizika képzése szerepelt előkelő helyen. 

hírek

Új modell a számmegértésről   
—
A PPK Kognitív Pszichológiai Tanszékén működő labor új modellt 
dolgozott ki a számmegértés alaprendszereiről. 

hírek

A rákos daganatok keletkezésének új mechanizmusai   
—
Az Oncogene és a Genome Biology folyóiratokban jelentek 
meg annak a nemzetközi rákkutatási együttműködésnek az 
eredményei, melyben az MTA és az ELTE fiatal kutatói is részt 
vettek.

Inerjú

500 millió forintos program zárult 
egyetemünkön   
—
Beszélgetés Orosz Éva szakmai vezetővel az 500 millió Ft-os 
projektről.konferenciát Egyetemünkön és Pannonhalmán.

Inetrjú

A hallgatóbarát felsőoktatásért   
—
Kovács István Vilmos beszél az Európai Egyetemek 
Szövetségének Effect nevű programjáról, mely a túlságosan 
didaktikus tanítás-tanulási folyamat megújítását célozza.

hírek

Élen a középiskolák között   
—
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégi-
um, a Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium és a Radnóti Mik-
lós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium is helyet 
kapott a HVG rangsorában.

hírek

Ismét Superbrands-díjas az ELTE  
—
Az ELTE-t negyedszer találták érdemesnek az elismerésre. 

hírek

Régi-új módszer a fehérjeszerkezet-elemzésben  
—
Az MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport és az SZTE 
kutatóinak közös publikációját borítóján közölte Európa kiemelt 
kémiai folyóirata, a Chemistry – a European Journal.

interjú

 „Olyan szakmákra képezzük a diákokat, amelyek 
ma még nem is léteznek”   
—
Interjú Hammer Ferenc egyetemi docenssel, a Média és Kom-
munikáció Tanszék vezetőjével. 

https://www.elte.hu/content/telt-haz-a-iv-eltefeszten.t.12598
https://www.elte.hu/content/az-elte-fizika-kepzese-a-vilag-300-legjobbja-kozott.t.12583
https://www.elte.hu/content/uj-modell-a-szammegertesrol.t.12624
https://www.elte.hu/content/a-rakos-daganatok-keletkezesenek-uj-mechanizmusai.t.12600
https://www.elte.hu/content/500-millio-forintos-program-zarult-egyetemunkon.t.12555
https://www.elte.hu/content/a-hallgatobarat-felsooktatasert.t.12665
https://www.elte.hu/content/elen-a-kozepiskolak-kozott.t.12566
https://www.elte.hu/content/ismet-superbrands-dijas-az-elte.t.12546
https://www.elte.hu/content/regi-uj-modszer-a-feherjeszerkezet-elemzesben.t.12554
https://www.elte.hu/content/olyan-szakmakra-kepezzuk-a-diakokat-amelyek-ma-meg-nem-is-leteznek.t.12519


Rendezvény

Felavatták az Egy Övezet, Egy Út 
Kutatóközpontot   
—
Az új egységgel az ELTE a Selyemút kutatásának egyik európai 
központjává válhat.

Rendezvény

ELTE StartUp Nap 
—
A kapcsolati hálók erősítését és a közösségépítést fókuszba helyezve 
teremtett interaktív fórumot az ELTE StartUp Nap az egyetem és 
a startup vállalkozói szféra között.

Rendezvény

Fitt sportágak az ELTE Fit Night-on
—
Ötödik alkalommal rendezték meg október 13-án az ELTE FIT 
Night5 programot. 

Rendezvény

Európai informatikus csúcstalálkozó az ELTE-n  
—
Az Informatics éves konferenciáját október 24–26. között az In-
formatikai Karon rendezték. 

Rendezvény

Az egyetemisták forradalma   
—
Az 1956-os forradalomra emlékező ünnepségen bemutatták 
Várallyay Gyula Az 1956-os magyar diákmozgalom Nyugaton 
című kötetét. 

hírek

Az ELTE ismét az ország legjobb egyeteme
—
Megjelent a HVG friss felsőoktatási rangsora, amelyben listave-
zető a BTK és a TTK is.

hírek

ELTE-s kitüntetettek a Magyar Tudomány Ünnepén
—
Eötvös József-koszorúval tüntették ki Finszter Gézát, Galácz 
Andrást és Schipp Ferencet. Pungor Ernő díjat kapott Michucz 
Viktor egyetemi docens.

interjú

„A tudományos megoldások nemcsak igazak, 
érdekesek is”
—
Interjú az Eötvös József-koszorús Finszter Gézával, az ÁJK Bün-
tető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének nyu-
galmazott egyetemi tanárával. 

interjú

„Annyi szépség van ebben a tudományban”
—
Schipp Ferenccel, az ELTE Informatikai Kar Numerikus Analí-
zis Tanszék Eötvös-koszorúval kitüntetett professor emeritusával 
beszélgettünk.

Interjú

„Minden területen fenn kell tartani az 
érdeklődésünket”
—
Galácz Andrást, a TTK Őslénytani Tanszékének professor eme-
ritusát kérdeztük. 

november

https://www.elte.hu/content/felavattak-az-egy-ovezet-egy-ut-kutatokozpontot.t.12565
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hírek

ERC-pályázatot nyert az ELTE fizikusa
—
Szöllősi Gergely, a TTK munkatársa csaknem másfél millió eu-
rót kap az Európai Kutatási Tanács pályázatán.

hírek

Élethosszig egészségesen
—
Akár a rákgyógyításban is felhasználható új eredményekre ju-
tottak a DNS-javításban az ELTE kutatói két másik egyetem és 
az MTA tudósaival közösen.

hírek

Lego-robotokkal a gyermekek fejlesztésért   
—
A XXI. századi technikai vívmányok gyógypedagógiai alkal-
mazásával foglalkoznak a szakemberek a Bárczi Gusztáv Gyó-
gypedagógiai Karon. 

hírek

Mire képes a kutyák epizodikus-jellegű memóriája?   
—
Az ELTE tudósainak új kutatási eredményeiről számol be a Cur-
rent Biology. Az új tanulmány szerint a kutyák képesek a „mentá-
lis időutazásra”. 

Rendezvény

Fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése 
—
A Tanárképző Központ a Tudós tanárok – tanár tudósok 
konferenciasorozat részeként szervezett programot november 
8-9-én. 

Rendezvény

Kossuth-szónokverseny és retorikai 
konferencia 
—
A Tanító- és Óvóképző Karon tartották november 11-12-én a 
XVII. Kossuth-szónokversenyt és retorikai konferenciát.

hírek

„A cél az ELTE széles kutatási portfóliójának 
bemutatása”
—
A Tudományos Kutatás Napját második alkalommal rendezték 
meg az ELTE-n. A november 18-i ünnepségen átadták az ELTE 
Ígéretes Kutatója elismeréseket is. 

hírek

Új eredmények az axion-kutatásban
—
A Nature-ben számoltak be a hipotetikus részecske tömegére vo-
natkozó legújabb kutatásukról az ELTE tudósai.

Rendezvény

A nyelvi önmeghatározás folyamatai
—
Kiss Jenő professor emeritus tartott díszelőadást a Magyar Tudo-
mány Ünnepe programsorozaton november 3-án.

Rendezvény

Jótékonysággal ünnepelte születésnapját a BEAC   
—
A Jótékonysági Egészségséta során összegyűlt összeggel a Bethes-
da Gyermekkórház Alapítványát támogatták.

Rendezvény

Konferencia négylábú résztvevőkkel 
—
A 2016-ban megjelent ELTE-s etológiai publikációk közérthető 
bemutatása volt a november 19-én rendezett IV. Kutyaetológiai 
Konferencia célja. 

Rendezvény

Karrier a tudományban
—
Életpályájuk tervezéséhez kaphattak hasznos tanácsokat 
a hallgatók, doktoranduszok és a fiatal kutatók a Hogyan 
BOLDOGulj a tudományban? címmel első alkalommal 
megrendezett workshopon.

INTERJÚ

A Petri-csészétől az agyi folyamatokig   
—
Interjú Schlett Katalin egyetemi docenssel, a Biológiai Intézet 
kutató-oktatójával. 

Hírek

Kutatási infrastruktúra-fejlesztés a TTK-n
—
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati 
kiírásában az ELTE-n valósul meg a legtöbb nyertes projekt.
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hírek

Új akadémiai doktorok az ELTE-n
—
Az Akadémia új doktorait, köztük hét ELTE-s kutatót köszön-
töttek az MTA Székházában 2016. december 8-án.

hírek

Díjazták az ELTE új honlapját
—
Az Év Honlapja pályázaton az oktatás kategóriában különdíjat 
kapott az egyetem új portálja.

hírek

Informatikai díjat kaptak az ELTE oktatói
—
Laki Sándor, Illés Zoltán és Heizlerné Bakonyi Viktória vehette át 
a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság elismeréseit.

rendezvény

„A rugalmasság kétélű fegyver” 
—
Geszler Nikolett genderkutató A munka és a családi élet konflik-
tusai a menedzser apák életében címmel tartott előadást a Mester-
ségem címere sorozatban.  

hírek

Új eredmények az élet keletkezésének kutatásában
—
Szathmáry Eörs akadémikusnak, Kun Ádám és Szilágyi András 
tudományos főmunkatársaknak az élet keletkezésével kapcsolatos 
új eredményei jelentek meg a Science folyóiratban.

Rendezvény

Fókuszban a gyermekek jogai   
—
A 2017-ben induló gyermekjogi képzés beharangozójaként 
rendeztek gyermekjogi konferenciát az ELTE Aula 
Magnájában december 1-jén.

hírek

Rangos díj a Bárczinak és dékánjának  
—
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar másodszor nyerte el a 
Fogyatékosság-barát Munkahely Díjat. A kar dékánja, Zászka-
liczky Péter pedig Pro Caritate díjat kapott.

Inetrjú

A tanulás komplex folyamatainak kutatója 
—
Interjú Janacsek Karolinával, a PPK adjunktusával. 

Interjú

„A karácsony az örömforrások svédasztala”
—
Interjú Oláh Attilával a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Szemé-
lyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék egyetemi tanárával. 

rendezvény

Megéri Szombathelyre jelentkezni 
—
Közös nyílt napot tartott december 9-én az ELTE a Savaria 
Egyetemi Központtal Szombathelyen, ahol Mezey Barna rektor 
hallgatói kiválósági ösztöndíj alapítását jelentette be.

hírek

ELTE-s siker az NKFI pályázatán
—
A Kacskovics Imre által vezetett konzorcium molekuláris bio-
markerekkel foglalkozó projektje 2,5 milliárd támogatást kapott.

rendezvény

Kapás Bogival lépcsőztek az ELTE-sek   
—
Az ELTE Sport Arcával, a riói bronzérmes olimpikon részvételé-
vel népszerűsítette az egészséget és sportot az ELTE és a BEAC 
december 19-én. 

Hírek

Janacsek Karolina Junior Prima díjas
—
Az ELTE PPK Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszéké-
nek adjunktusa a magyar tudomány kategóriájában kapott elis-
merést.

december

https://www.elte.hu/content/uj-akademiai-doktorok-egyetemunkon.t.13030
https://www.elte.hu/content/dijaztak-az-elte-uj-honlapjat.t.13009
https://www.elte.hu/content/a-neumann-janos-szamitogep-tudomanyi-tarsasag-elte-s-dijazottjai.t.13025
https://www.elte.hu/content/a-rugalmassag-ketelu-fegyver.t.13007
https://www.elte.hu/content/uj-eredmenyek-az-elet-keletkezesenek-kutatasaban.t.13021
https://www.elte.hu/content/fokuszban-a-gyermekek-jogai.t.13043
https://www.elte.hu/content/rangos-dij-a-barczinak-es-dekanjanak.t.12995
https://www.elte.hu/content/a-tanulas-komplex-folyamatainak-kutatoja.t.13012
https://www.elte.hu/content/a-karacsony-az-oromforrasok-svedasztala.t.13073
https://www.elte.hu/content/megeri-szombathelyre-jelentkezni.t.13048
https://www.elte.hu/content/elte-s-siker-az-nkfi-palyazatan.t.13069
https://www.elte.hu/content/kapas-bogival-lepcsoztek-az-elte-sek.t.13085
https://www.elte.hu/content/janacsek-karolina-junior-prima-dijas.t.12889


Rendezvény

Középpontban a fehérje-DNS komplexek 
—
A Szent-Györgyi Albert Előadássorozatban külföldi 
szaktekintélyek tartottak előadást december 14-én Fehérje-
DNS komplexek a homológ rekombinációban címmel.

Rendezvény

Mindszenty Andrea 70
—
Az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszéke 
ünnepi emlékülést rendezett Mindszenty Andrea geológus, 
professor emeritus 70. születésnapja alkalmából december 
20-án.  

rendezvény

Kalandozás a szélsőségek birodalmában
—
Az MTA Zemplén Géza Fődíját Rábai József, az ELTE TTK 
Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára kapta 2016-ban. 

rendezvény

Interaktív innovációs workshop 
—
A Lágymányosi Campus adott otthont az Innovációs Központ 
interaktív innovációs workshopjának december 21-én. 

rendezvény

Karácsonyi hangverseny
—
A ELTE Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara 
várta az érdeklődőket két karácsonyi hangversenyén december 
18-án.
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