
TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
Az oldal rendkívül széles spektrumot ölel át a növény- és állatvilág, az erdőgazdaság,  
a vadgazdálkodás témáitól a megújuló energia, hulladékgazdálkodás témáin át  
a fenntarthatósági kérdésekig. 
Prioritást élveznek az időszerű, úgymond időszakos témák, ilyen volt például karácsonyt követően  
az otthonokból kidobott fenyőfák hasznosítása. 
Tervezett megjelenés: kéthetente kedden.

TUDOMÁNY 
A hetente megjelenő tudomány oldal missziója a legújabb hazai tudományos felfedezések – érkezzenek 

ezek a kutatóintézetektől, az egyetemektől vagy vállalkozásoktól – bemutatása. Egyaránt helyet kapnak 
a régészeti, a történelmi, az orvostudományi és a műszaki/informatikai felfedezések.  

A hazai eredmények mellett természetesen a legfontosabb nemzetközi felfedezésekről – űrkutatás, 
klímaválltozás, archeogenetika stb. – is beszámol az oldal. Rendszeresen közöl portrét, visszaemlékezést.

Tervezett megjelenés: csütörtökönként.

CSALÁD
Az oldalon egyrészt a családpolitikával, családtámogatásokkal kapcsolatos aktualitások, 
háttérelemzések szerepelnek majd. Foglalkozunk emellett demográfiai kérdésekkel 
(interjúk, érdekesebb statisztikai jelentések formájában), a családok mindennapjait érintő témákkal  
(pl. apaszerep, nyári szünet, főállású anyaság stb.).
Életvédelmi, családvédelmi kérdések is helyet kapnak majd, így a családvédelmi törvény,  
LMBTQ-ügyek és az abortusz is.
Tervezett megjelenés: havonta keddi napon.

ÉLETMÓD
Táplálkozzunk egészségesen, éljünk kiegyensúlyozottan, foglalkozzunk a lelki egészséggel;  

de mégis hogyan? Minden napra jut egy újabb „szakértő”, és a Google-találatok között sem biztos,  
hogy azt kapjuk, amire valóban szükségünk van. 

Az Életmód oldalon szakemberek bevonásával segítünk rendet tenni a vélt és valós információk között, 
és napjaink legégetőbb problémáira adunk útmutatás: legyen szó alvászavarról, a diéták és fogyókúrák 

útvesztőjéről, a szülés utáni pszichés zavarról, a kiegyensúlyozott házasságról vagy a gyermekek 
bölcsődei-óvodai beszoktatásának menetéről – itt biztos(an) választ kaphatnak az olvasók.

Tervezett megjelenés: havonta keddi napon.

OKTATÁS
A Magyar Nemzet oktatási tematikus oldala alapvetően a felsőoktatáshoz kapcsolódó témákra 
koncentrál, kiemelt témái az érettségi, a felvételi ponthatárok, a felsőoktatási intézményekbe 
jelentkezés, a felsőoktatási intézmények rangsora és a különböző ösztöndíjprogramok. 
Ezenfelül az alábbi témákat tervezzük feldolgozni : oktatási trendek, felmérések, tankönyvpiac, 
tehetséggondozó programok, hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatása, pedagógusok továbbképzése, 
oktatási infrastruktúra építése, felújítása, nyelvoktatás, nyelvismeret, digitalizáció az oktatásban, 
külhoni magyarok oktatása, a nyári szünettel kapcsolatos információk, valamint fellépés az iskolai 
zaklatás (bullying) ellen. 
Tervezett megjelenés: kéthetente pénteken.
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