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2011. JANUÁR 
 

Hírek 
 
ELTE-s kitüntetettek a Magyar Kultúra Napján 
Január 21-én Apáczai Csere János-díjat kapott Simon István és Závodszky Géza. Szintén 
elismerték Békésné Lakatos Margit és Vassné Kovács Emőke munkáját. 
 

Sikeres volt az EUA CDE workshopja az 
egyetemen 
Az ELTE adott otthont a legnagyobb európai egyetemi 
hálózat, az EUA egyik éves szemináriumának január 20–
21-én. 
 
Koreai Nemzetközi Nyelvvizsga a BTK-n 
2011-től Magyarországon is megnyílt a lehetőség a 
„Topik” nyelvvizsga letételére. 

 

Rendezvények 
 
Az egyetem az Educatio 
Kiállításon  
(január 21–22.) 
A felsőoktatási szakkiállításon az ELTE is 
képviseltette magát a Papp László 
Budapest Sportarénában. 
 
„Ha érteni akarod a világot...” 
(január 22–23.) 
Az ELTE TáTK harmadik alkalommal 
rendezett dokumentumfilm fesztivált az 
Örökmozgó moziban. 
 
I. Trefort-kerti bölcsész tanári konferencia (január 25.) 
Szakpedagógiai előadásokat tartottak középiskolai tanároknak a Gólyavárban. 
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2011. FEBRUÁR 
 

Hírek 
 
Az ELTE vezetői az Állami Számvevőszék elnökénél 
A február 11-én lezajlott találkozó célja a két intézmény közötti együttműködés kialakítása volt. 
 
UNICEF elismerést kapott Ferge Zsuzsa 
A szociológus (képünkön) munkássága elismeréseként az 
UNICEF Nagyrabecsülésének csokrát kapta  február 22-én.  
 
ELTE-s a Talentum Díj nyertesei között 
Hetényi Csaba vegyész, az ELTE Genetikai Tanszékének 
ösztöndíjas kutatója is megkapta a fiatal tehetségeket díjazó 
elismerést. 
 
Ifjúsági Bolyai díjat kapott az ELTE hallgatója 
Lovász Lilla, az ELTE BTK klasszika-filológia MA I. 
évfolyamos hallgatója a 2010. évi pályázat felsőoktatási 
kategóriájának nyertese lett. 
 
ELTE 375 – idővonal 
Az Informatikai Kar hallgatói digitális idővonalon dolgozták fel az egyetem történetét. 
 

 
 
 

Rendezvények 
 
Idegen költők – Örök barátaink (február 10.) 
A világirodalom magyar kulturális emlékezetben betöltött helyéről szóló könyv bemutatójára 
került sor az ELTE BTK Anglisztika Tanszékén. 
 
II. Zárt ajtók – nyitott lelkek (február 10–11.) 
Szakmai konferenciát szerveztek a büntetés-végrehajtási intézetekben zajló munkáról. 
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Mester és Tanítványa (február 11.) 
A Liszt Ferenc Kamarazenekar és az ELTE Egyetemi Koncertzenekar ingyenes hangversenyt 
adott. 
 
Mádl Ferenc 80 (február 16.) 
Ünnepi konferenciával köszöntötték az egyetem díszdoktorát, a köztársaság korábbi elnökét az 
ELTE ÁJK-n. 
 

ELTE Innovációs Nap (február 23.)  
Az ELTE Innovatív Kutatója díj (képünkön) 
átadása, a hallgatói innovációs pályázat 
eredményhirdetése, egész napos konferencia és 
könyvtorony-akció várta az érdeklődőket.  
 
A zebrák segítették a bögölycsapda 
megújítását 

Interjú „Az ELTE Innovatív Kutatója” díjat kiérdemlő Horváth Gáborral és Kriska Györggyel. 
 
 

2011. MÁRCIUS 
 

Hírek 
 
ELTE-s kitüntetettek március 15-én  
Erdei Anna, Inzelt György, Sólyom Jenő és Szabó Miklós Széchenyi-díjat kapott, Klinghammer 
István a Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét vehette át. 
 

 

 
  A veleszületett és a szerzett immunitás 
Interjú Erdei Annával. 

 
 

 

 

 
Kémia nélkül nem lenne orvosság, műanyag és tinta sem 
Interjú Inzelt Györggyel. 

 

 

 

 
A fizikával egy új világ tárul fel 
Interjú Sólyom Jenővel. 
 

 

 

 
Kelták nyomában 
Interjú Szabó Miklóssal. 
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Humboldt Kutatási Díjat kapott Tél Tamás  
Az Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi tanára tudományos életútjának elismeréseként kapta  
a rangos díjat. 
 
450 éves az ELTE Egyetemi 
Könyvtára 
A korábban itt dolgozó könyvtárosok 
tiszteletére avattak emléktáblát március 1-én. 
 
ELTE-sek az Akadémiai Ifjúsági 
Díj díjazottjai között 
Arany Zsuzsanna és Klement Judit is 
átvehette március 2-án a fiatal kutatóknak 
járó MTA-s elismerést. 
 
Önkéntes nap az ELTE-n 
Önkéntesekkel dolgozó civil szervezetek mutatkoztak be a PPK rendezvényén március 8-án. 
 
Faludi Ferenc alkotói díjat kapott Knapp Éva 
Az Egyetemi Könyvtár munkatársa nemzetközileg is elismert felfedező alapkutatásaiért vehette át 
a díjat március 30-án.  
 
Polányi-díjat kapott Turányi Tamás 
Az egyetem Kémiai Intézetének egyetemi tanárát az MTA Kémiai Tudományok Osztálya díjazta 
eddigi munkásságáért március 11-én. 
 

 

 
Reakciókinetikai kutatások a TTK-n 
Interjú Turányi Tamással. 
 

 
Rendezvények 
 
Pár történelmi tévhit (március 2.) 
Hahner Péter történész, a 100 történelmi tévhit, avagy amit biztosan tudsz a történelemről - és 
mind rosszul tudod című könyve szerzője tartott előadást. 
 
Eötvös kollégisták voltak... (március 8.) 
A sorozat vendége Lator László költő volt (képünkön), beszélgetőtársa 
Liptay Katalin.  
 
Illyés Sándor Emléknapok (március 16–18.) 
Szakmai rendezvényt tartottak a tíz éve elhunyt pszichológus 
emlékére. 
 
Róna-Tas Ákos előadásai (március 22–23.) 
A Kaliforniai Egyetem Szociológiai Tanszékének oktatója a Társadalomtudományi Kar vendége volt. 
 
Cantate Domino (március 26.) 
Az ELTE Énekkara és Koncertzenekara a Tavaszi Fesztiválon koncertezett. 
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2011. ÁPRILIS 
 

Hírek 
 
Az ELTE 2011-ben is a felvételi listák élén 
Az összes felvételiző 10%-a ide felvételizett. A karok listájának élén az ELTE BTK és az ELTE 
PPK állt. 
 
Újabb öt évre Rónay Zoltán lett az ELTE főtitkára 
Április 11-i ülésén az egyetem Szenátusa ellenszavazat nélkül támogatta a jelenlegi főtitkár 
pályázatát. 
 
100 éve kezdődött az 
oktatás a budai 
tanárképzőben 
Oktatók ismertették az 
elmúlt száz év eseményeit, 
kihívásait április 12-én az 
ELTE TÓK-on (képünkön) 
tartott konferencián. 
 
Európai Polgár Díjat 
kapott Ferge Zsuzsa 
Az Európai Parlament által 
nemrég alapított díjat április 
20-án vette át az ELTE 
Társadalomtudományi Kar 
professor emeritusa. 
 
Sonkoly Gábor francia állami kitüntetésben részesült 
Az ELTE BTK-n működő Atelier Európai Társadalomtudomány és Historiográfia Tanszék 
vezetőjét az Akadémiai Pálmák Rendjének lovagjává nevezte ki a francia miniszterelnök. 
 
Két ELTE-s a három Szilárd Leó Professzori Ösztöndíjas közt 
Csányi Vilmos etológus és Inzelt György kémikus is átvehette a Magyary Zoltán Felsőoktatási 
Közalapítvány által odaítélt díjat április 27-én.  
 

Rendezvények 
 

Tanulási eredmények és kompetenciák (április 1.) 
Az ELTE PPK és BTK közös műhelymunka alapján rendezvényt szervezett a 
felsőoktatás pedagógiai feladatairól. 
 
Lazar Fleishman a bölcsészkaron (április 4–8.) 
Az orosz modernizmus kutatója, Borisz Paszternak monográfusa (képünkön) öt 
előadást tartott a kutatóegyetemi vendégprofesszori pályázat keretében. 
 

Peptidek szerepe a sclerosis multiplex modellezésében (április 13.) 
Bartos Ádám (State University of New York) kémikus tartott előadást a TTK-n. 
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Biológia OTDK az ELTE-n (április 18–19.) 
Közel 500 résztvevő jött el meghallgatni a 29 szekcióban bemutatott 270 előadást. A legtöbb díjat 
az ELTE hallgatói kapták, a szekciók első helyezettjeinek több mint fele ELTE-s volt. 
 
Innováció a felsőoktatásban (április 21.) 
A Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ Kutatási Műhely április 21-i rendezvényén a 
Corvinusról, a BKF-ről és a Szegedi Tudományegyetemről érkezett vendégek tartottak 
előadásokat a PPK-n. 
 
 

2011. MÁJUS 
 

Hírek 
 

Pázmány-nap 
Az ELTE Szenátusa ünnepi közgyűlést tartott az egyetem alapításának 376. évfordulóján, május 
13-án. Díszdoktorrá avatták Alexander Schrijver, Varga László és Spyridon Vrellis 
professzorokat. A Pázmány-előadást Vicsek Tamás tartotta. 
 

 

      
 

      
 
 

 

 
„A bonyolult szisztémák egyszerű szabályait kutatom” 
Interjú Vicsek Tamással. 
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Perczel András kapta a Bolyai-díjat 
A hazai tudományos élet egyik legrangosabb elismerését az ELTE kémikusa május 22-én vehette 
át a Nemzeti Színházban. 
 

 

 
„A kutatónak olyan a kutatás, mint a gyermeknek a játék” 
Interjú Perczel Andrással. 

 
 

Király Tibor vehette át az Akadémiai Aranyérmet 
Rajta kívül Rudas Tamás és Csuzdi Csaba Akadémiai Díjban részesült május 2-án, az MTA 181. 
közgyűlésén.  
 

 

 
A büntető eljárás az emberiség ősi intézménye 
Interjú Király Tiborral 

 
 

Három ELTE-s a Lendület program nyertesei közt 
A legtehetségesebb magyar tudósok itthon tartását vagy visszahívását célzó MTA-program 
keretében Derényi Imre, Kovács Mihály és Ősi Attila az ELTE-n alapíthatott kutatócsoportot. 
 
A világ legjobb egyetemei közt a QS rangsorában 
A természettudományi képzések elismertsége alapján összeállított listára az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem földtudományi képzése is felkerült. 
 
ELTE-s egyiptológus találta meg a núbiai alkirály sírját 
A thébai nekropoliszban tett felfedezésről Bács Tamás, az Egyiptológiai Tanszék vezetője 
Frankfurtban tartott előadást. 
 
 

Rendezvények 
 
Az ismeretlen Mikes (május 4.) 
Az év kiemelkedő irodalomtörténeti eseménye Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója volt. 
Ebből az alkalomból rendeztek az Egyetemi Könyvtárban kiállítást. 
 

 

 
Mikes eredeti kéziratát állították ki az Egyetemi Könyvtárban 
Interjú Knapp Évával, a kiállítás kurátorával. 

 
 

Nagy siker volt az ELTE Alumni Nyugdíjas Találkozója (május 7.)  
Közel kétszáz vendég jelenlétében, első alkalommal rendeztek az egész egyetemre kiterjedő 
nyugdíjas találkozót a Lágymányosi Campuson. 
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„Tanulni sosem késő” (május 12.) 
A kutatóegyetemi projekt Pedagogikum Központban megvalósuló 
alprojektjének bemutatkozó konferenciáját tartották az ELTE PPK-n. 
 
A matematika sok oldala és egysége (május 25.) 
Lovász László matematikus (képünkön) tartott előadást a Gólyavári Esték 
rendezvénysorozat keretében.  
 

 

2011. JÚNIUS 
 

Hírek 
 
22 ELTE-s a Bolyai-ösztöndíjasok között 
Tizennegyedik alkalommal adták át a fiatal, tehetséges kutatók anyagi támogatására alapított díjat 
június 29-én az MTA-n. 
 
Együttműködik a főváros és az ELTE 
Mezey Barna, az egyetem rektora kiemelte: több mint száz olyan szakterület van, amelyben az 
egyetem a város rendelkezésére tudja bocsátani innovatív tudását. 
 
Szimulálhatók a földtörténeti múlt eseményei 
A Schlumberger vállalatcsoport az olaj- és gázképződés modellezésére alkalmas, nagy értékű 
szoftvercsomagot adományozott az ELTE-nek, amelyet a hallgatók egy nemzetközi egyetemi 
kőolajkutatási versenyen is sikerrel alkalmazhattak. 
 
„Az ELTE a tudósok egyeteme” 
Az ELTE és az Ericsson Magyarország közös tudásbázisaként június 22-én megnyílt az IK 
Szoftvertechnológiai Laboratóriuma a fiatal kutatók előtt. 
 
Az ELTE nyerte a felsőoktatási versenyt véradásban 
A felsőoktatási intézmények országos véradóversenyének eredményt június 14-én, a véradók 
világnapján hirdették ki. 
 

Rendezvények 
 
Középkori udvari kultúra az ELTE-n (június 2–4) 
Michelle Szkilnik tartott doktori mesterkurzust tart, könyvbemutatót és nemzetközi 
konferenciát is rendeztek az ELTE BTK-n 
. 
A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma 
(június 9–10.) 
Ünnepi konferencia és kiállítás zajlott le abból az alkalomból, hogy 
80 évvel ezelőtt alapította meg Magyary Zoltán a Magyar 
Közigazgatástudományi Intézetet.  
 
Nemzetközi felnőttképzési konferencia (június 16–18.) 
20 országból érkezett szakemberek vitatták meg a terület kapcsolatát az állampolgárság, 
demokrácia és civil társadalom kérdéseivel az ELTE PPK-n. 
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2011. JÚLIUS 
 

Hírek 
 
A felvételi ponthatárok alapján továbbra is az ELTE a legjobb 
2011-ben is az ELTE volt a legnépszerűbb egyetem. Az egyetem által oktatott szakterületeken az 
ELTE-re volt a legnehezebb bejutni. 

 
15 ELTE-s kutatócsoport támogatásáról döntött az Akadémia 
11 TTK-s és 4 BTK-s kutatócsoport volt a 2012 és 2016 közötti támogatottak között, az összes 
támogatott több mint egy negyede az ELTE-n kezdhette meg működését. 

 
13 ELTE-s kapott Pro Scientia Aranyérmet 
Összesen 45-en részesültek a kiemelkedő hallgatói tudományos 
teljesítményt díjazó elismerésben. Pályázatot csak az OTDK-n 
első helyezést elérő fiatalok nyújthattak be. 
 

 
Mestertanár Aranyérmet kapott 4 ELTE-s 
oktató 
A kitüntetéssel Antalné Szabó Ágnes, Molnár Antal, Molnár 
Ferenc és Nemes Nagy József témavezetői és 
tehetséggondozó tevékenységét ismerték el.  
 
Francia Becsületrendet kapott Bárdosi Vilmos 
Az ELTE Romanisztikai Intézetének igazgatója a francia-magyar kapcsolatok fejlesztéséért 
vehette át az elismerést július 20-án. 
 
Ismét a világ ötszáz legjobbja között az ELTE 
A sanghaji Academic Ranking of World Universities 2011-es listájára az ELTE-n kívül 
Magyarországról csak a Szegedi Tudományegyetem került fel. 
 

Rendezvény 
 
Konferencia a tanárképzés jövőjéről és lehetőségeiről (július 4.) 
A Gólyavárban tartott tanácskozáson egyetemi szakértők mellett beszédet mondott az oktatási 
államtitkár is. 
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2011. AUGUSZTUS 
 

Hírek 
 
ELTE-s kitüntetések augusztus 20. alkalmából 
Szépfalusy Péter, az ELTE professor emeritusa a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést kapta. 
 

 

 
Úttörő a statisztikus fizika területén 
Interjú Szépfalusy Péterrel.  
 

 
Az ország első Erasmus Mundus doktori képzése az ELTE-n 
A 2012-ben induló „Globális és kulturális kriminológia doktori alprogram” című projekt 
koordinálásában a Kenti Egyetem is részt vesz. 
 
Nyilatkozat a természettudományos oktatás problémáiról 
Az egyetemen tartott tanári konferencia résztvevői nyilatkozatban foglalták össze közös 
álláspontjukat és javaslataikat augusztus végén. 
 
Megújult az ELTE Geológus Kertjének 
régészeti bemutatóhelye 
A karbantartási munkát önkéntesek végezték a 
tűzkőbányában augusztusban. 
 
 
 

2011. SZEPTEMBER 
 

Hírek 
 
Megkezdődött az egyetem 377. tanéve 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának tanévnyitó, 
ünnepi közgyűlésére szeptember 9-én került sor az ELTE Aula 
Magnában. Beszédet mondott Réthelyi Miklós miniszter is. 
 
„Példaértékű összefogás az egyetemi sport 
fejlesztéséért” 
Szeptember 8-án, a BEAC alapszabályának módosítása után az 
ELTE nyolc karának hallgatói képviselői, az EHÖK elnöke, 
számos egyetemi vezető és oktató tagja lett a klub elnökségének. 
 
Emléktábla-avatás a Bibó Szakkollégiumban 
Az „Öregbibós Találkozó” keretében aktív és volt szakkollégisták 
együtt avatták fel az emléktáblát a névadó tiszteletére szeptember 
10-én. 
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Újra látogathatóvá vált a Pálmaház 
Az ELTE Füvészkert történetének legnagyobb fejlesztése 
fejeződött be 2011 őszén. 
 
Elérhetővé vált az Egyetemi Könyvtár digitalizált 
alapkatalógusa 
A könyvtár digitalizálta mintegy másfél-millió cédulát 
tartalmazó katalógusát. 
 
Kalina Gergely maradt az EHÖK elnöke 
Szeptember 20-án az EHÖK Küldöttgyűlés második 
alkalommal szavazott bizalmat az elnöknek és csapatának. 
 
Egyéves projekttel „rövidíti öko-lábnyomát”       
az ELTE 
Öko-napokból, képzésekből és a fenntarthatóságra koncentráló 
kerekasztal-beszélgetésekből álló környezettudatos nevelési program startolt a BTK-n és a TTK-n 
szeptembertől. 

 
Az ország első digitális planetáriuma nyílt meg a TTK-n 
A szeptember 22-én ünnepélyesen átadott eszköznek nemcsak az oktatásban, 
de bizonyos kutatási feladatok megoldásában is jelentősége lehet. 
 

 

Rendezvények 
 
Beszélgetés Spiró Györggyel (szeptember 10.) 
A sikeres szerzőt Gyöngyösi Megyer kérdezte az Eötvös Collegiumban. 
 
Mire valók a humántudományok? (szeptember 14–21.) 
Hans Ulrich Gumbrecht, az irodalomtudomány stanfordi professzora tartott előadássorozatot a 
BTK-n.  
 

 

 
„A legfontosabb cél, hogy elgondolkodtassam az embereket” 
Interjú Hans Ulrich Gumbrechttel. 
 

 
Kulturális Örökség Napjai az Egyetemi Könyvtárban (szeptember 17.) 
A 450 éves könyvtár kulturális programokat rendezett az érdeklődők számára. 
 
Ágai Karola Emlékkoncert (szeptember 18.) 
Az ELTE Alumni Szervezetének estjén a Belcanto Operabarátok Magyarországi Társasága tartott 
hangversenyt. 
 
Kutatók éjszakája (szeptember 23.) 
A hatodik alkalommal megrendezett ingyenes, tudományos ismeretterjesztő fesztiválon számos 
figyelemfelkeltő programot kínált az egyetem. 
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2011. OKTÓBER 
 

Hírek 
 
Az egyetem a Heti Válasz Felsőoktatási Rangsorában 
A rangsor alapján az ELTE kimagaslott a jogi és a kommunikációs képzési területen, de jól 
szerepelt az informatikai és – 2011-ben először – a közgazdasági listán is. 
 
Sikeresen pályázott tananyagfejlesztésre az egyetem 
Az új TÁMOP-pályázaton az ELTE négy pályázata több mint 640 milliós támogatásban 
részesült. 
 
Közös képzés indításáról állapodott meg az ELTE és a GE Healthcare 
Az oktatás, a kutatás és a fejlesztés segítése érdekében létrejött keretmegállapodást október 18-án 
írták alá. 
 
Deák Ferenc-díjat kapott Kiss Daisy 
Az egyetem tiszteletbeli tanára és vezető jogtanácsosa október 19-én vehette át az elismerést. 
 
Egyedülálló távcső Szombathelyen 
A csillagok színképének elemzésére alkalmas 
új spektográfot október 21-én adták át az 
ELTE Gothard Asztrofizikai 
Obszervatóriumában.  
 
Az államnak képez szakembereket 
az ELTE 
Az egyetemen tanult friss diplomások körében 
végzett munkaerő-piaci felmérés eredményeit 
ismertették október 26-án.  
 
Az első 3 helyen ELTE-s csapatok végeztek az ACM versenyén 
Az egyik legnagyobb informatikai társaság programozási versenyén közel 30 csapat vett részt. 
 
Győzött az ELTE-s hallgatók kisfilmje 
Az ELTE Egyetemisták a Környezettudatos Szemléletért csoport tagjainak tárgyanimációja első 
díjat nyert a 4. Fenntarthatósági Napon film kategóriában. 
 

Rendezvények 
 

 Max Weber-kutató a BTK-n (október 3–4.) 
Hinnerk Bruhns az Atelier Európai Historiográfia és Társadalomtudományok 
Tanszék meghívására tartott mesterkurzust. 
 
Láthatatlan kert (október 12.) 
A Látás Világnapjához kapcsolódva tartottak egész napos rendezvény az ELTE 
BGGyK-n. 
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Ismét egyetemi színház a 
Szerb utcában (október 16.) 
A Radikális Szabadidő Színház az 
Oberon világai című darabot mutatta be 
az ELTE öregdiákjai számára. 
 
Balzac első regényei  
(október 18.) 
Lorant Endre tartott előadást, aki nagy 
értékű francia nyelvű könyveket 
adományozott az Egyetemi 
Könyvtárnak. 
 
„trefortzöld” (október 24–28.) 
Az ELTE és a MOME közös tervező 
műhelyének célja a Trefort-kert (képünkön) közösségi térré alakítása, kiterjesztése volt a design 
eszközével.  
 
 

2011. NOVEMBER 
 
 

Hírek 
 
Az ELTE bölcsészkara állt az élen a Felvi 2012-es felsőoktatási rangsorában 
A dobogóra a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara és a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi Kara fért fel az oktatók és a hallgatók kiválósága alapján. 
 
611 millió forintos kutatási támogatást nyert az ELTE 
Az egyetem hat kara, öt szakkollégiuma és tudományos diákkörei részesülnek az „Önálló lépések 
a tudomány területén” című TÁMOP-projektből. 
 
Tíz fiatal kutató vehette át a Junior Prima Díjat 
A kitüntetettek közül heten az ELTE-n végeztek, Gyarmati Katalin és Sík András pedig jelenleg 
is a TTK-n dolgozik. 
 

 

 
A számelmélet szépsége 
Interjú Gyarmati Katalinnal..  

 
 

 

 
„A bolygóközi költözködés kivitelezhető lenne” 
Interjú Sik Andrással. 

 
 
Kitüntetések a Magyar Tudomány Ünnepén 
Báldi Tamás, az ELTE Általános és Történeti Földtani Tanszékének nyugalmazott professzora 
Eötvös József-koszorút kapott.  
 

http://www.elte.hu/hir?id=NW-2738
http://www.elte.hu/hir?id=NW-2738
http://www.elte.hu/dynpage6.exe?f=elte&p1=m:Fomenu,EntryF1&p3=x:Almenu1&p4=f:5&id=NW-2730
http://www.elte.hu/dynpage6.exe?f=elte&p1=m:Fomenu,EntryF1&p3=x:Almenu1&p4=f:5&id=NW-2731
http://www.elte.hu/hir?id=NW-2896
http://www.elte.hu/hir?id=NW-2896
http://www.elte.hu/hir?id=NW-2902
http://www.elte.hu/hir?id=NW-2909
http://www.elte.hu/hir?id=NW-2975
http://www.elte.hu/hir?id=NW-2972
http://www.elte.hu/hir?id=NW-2831


Hazám-díjat kapott Huszár Tibor 
Az ELTE professor emeritusa a magyar közgondolkodásban, az ország tudományos életében 
folytatott kiemelkedő tevékenységéért kapta az elismerést. 
 

Magyar Ifjúságért-díjat kapott Ladáné 
Dauda Györgyi 
Az ELTE TÓK mestertanárát négy évtizeden át 
kifejtett, példaértékű oktatói tevékenységéért tüntették 
ki november 22-én. 
 
 Óriáscsiga a mesebeli réten 
Ezer négyzetméter tűzfal újult meg a Színes Város 
Mozgalom és az egyetem együttműködésének 
eredményeként az ELTE BGGyK-n. 

 
Rendezvények 
 
Magyar Tudomány Ünnepe (november 3-30.) 
A rendezvénysorozat főcíme „Összhang – Tudomány a gazdaságban és a társadalomban” volt. 
Novemberben az ELTE legtöbb tudományos konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepe 
keretében került megrendezésre. Az MTÜ összes ELTE-s programjának listája itt található.  
 
A testnevelés szerepéről és helyéről az oktatásban (november 17.) 
„A testnevelés és az iskolai sport” címmel tartottak szakmai konferenciát az ELTE PPK-n. 
 
Fellegi Ádám Liszt-koncertje az ELTE-n (november 22.) 
A zongoraművész koncertjének bevételét jótékony célra ajánlotta fel. 
 
Színes mikro- és nanovilág, ahogy eddig nem láthattuk (november 24.) 
Pásztázó elektronmikroszkóppal készült, kiszínezett képekből rendeznek kiállítást a TTK-n. 
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2011. DECEMBER 
 

Hírek 
 
Prima Primissima Díjat kapott Kroó Norbert 
A fizikus-kutatóprofesszor, az ELTE díszdoktora (képünkön) tudomány 
kategóriában lett a legkiválóbb a kiválók között.  
 
Szlávi Péter lett az év informatikai oktatója 
 A díjat a Vezető Informatikusok Szövetsége ítélte az Informatikai Kar 
egyetemi docensének, az átadásra december 7-én került sor. 
 
Lieben-díjat kapott Kovács Mihály 
Az ELTE TTK Biokémiai Tanszék habilitált tudományos 
főmunkatársának munkáját az Osztrák Tudományos Akadémia ismerte el.  

 
Megújult az ELTE Kőrösi 
kollégiuma 
Az energetikailag korszerűsített 
komplexumot december 13-án 
mutatták be a sajtó képviselőinek.  
 
 

 
ELTE-s csapat győzött az Ericsson programozóversenyén 
Az első helyezett mELTEd csapat egy stockholmi hétvégét is nyert. 
 

Rendezvények 
 
Kitárt ajtók ünnepe (december 1-2.) 
A Fogyatékos Emberek Világnapján a téma a magánélet volt a Bárczin.  
 
Érzékenyítő program az elfogadásért (december 5.) 
A hallássérültek, a látássérültek, a mozgáskorlátozottak 
mindennapjaival ismerkedhettek az érdeklődők az ELTE TáTK-n. 
 
Sauvageot-emlékülés (december 5.) 
Az Eötvös Collegium Francia műhelye ünnepélyesen felvette a nagy 
nyelvész nevét. 
 
Teljesítményalapú verseny, változó környezet 
(december 10.)  
Másodszor tartottak Országos Pályaválasztási Szülői Értekezletet az ELTE BTK-n. 
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