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Fanny - 2019.11.06. (14,15. oldal) 

Nekünk is van dínónk! 

Az első dinoszaurusz-csontvázat kb. 150 évvel ezelőtt állították ki Amerikában, azóta ezek a 

rend kívüli állatok fogva tartják az emberek fantáziáját. Kevesen tudják, de számos hazai lelet 

bizonyítja: az ország területén is éltek lenyűgöző teremtmények. (…) Bár sokan nem hitték, én 

úgy gondoltam, hogy ha találnánk a kréta időszakból származó, szárazföldi, folyóvízi 

kőzetrétegeket, akkor megtalálhatnánk a dinoszauruszok csontjait is – magyarázza az ELTE 

TTK tanára. Attila már gimnazistakorában is gyűjtötte az ősmaradványokat, szüleivel és 

barátaival gyakran járt a Bakonyban ilyen gyűjtőutakra – ekkor bukkant többek között 

krokodilfogra, hüllőcsigolyára. 

 

biztonsagportal.hu - 2019.11.05. 

Biztonságportál - Visszatér az ingyenes Open Academy 

November 22-én a megszokott értékekkel és koncepcióval tér vissza az Open Academy. Új 

helyszínen, az ELTE Harmónia termében ismét naprakész és magas színvonalú előadásokkal 

várják a szoftverfejlesztő szakembereket. (…) A Skyscanner software engineere, Czap Balázs 

a skálázható mikroszervizek működtetését fogja bemutatni, míg a helyszínt biztosító ELTE 

munkatársa, Révész Ádám pedig a Kubeless alapú elosztott rendszerekről beszél majd. 

https://biztonsagportal.hu/visszater-az-ingyenes-open-academy.html 

 

További megjelenés: 

 

- hirek.prim.hu - 2019.11.06. 

Újra jön az Open Academy 

http://hirek.prim.hu/cikk/2019/11/06/ujra_jon_az_open_academy 

- hup.hu - 2019.11.11. 

Visszatér az Open Academy IT konferencia 

https://hup.hu/cikkek/20191111/visszater_az_open_academy 

- itcafe.hu - 2019.11.11.  

Open Academy továbbképzés szoftverfejlesztőknek  

https://itcafe.hu/hir/open_academy_2019.html 

 

civilhetes.net - 2019.11.05. 

Négy magyar egyetem Európa legjobbjai között 

A leginkább érintetteteket, a diákokat kérdezték az oktatási lehetőségekről és intézményük 

légköréről. A listát brit egyetemek vezetik - írja az infostart.hu. A Semmelweis egyetem lett a 

legjobb, 41. helyen áll. Második magyar egyetem a Szent István Egyetem lett 126-150. 

helyezéssel, a harmadik és a negyedik holtversenyben a Debreceni Egyetem és az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem, mind a két intézmény 151-200. helyezéssel. 

https://civilhetes.net/negy-magyar-egyetem-europa-legjobbjai-kozott 
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kormany.hu - 2019.11.05. 

Szemléletváltást hozott az állam szerepvállalása a sajátos nevelési igényű gyerekek 

oktatásában 

Az önkormányzati iskolák állami fenntartásba vétele szemléletváltást hozott a sajátos nevelési 

igényű (sni) gyerekek oktatásában - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

köznevelésért felelős államtitkára kedden az Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű 

Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért közgyűlésén Budapesten. (…) Húsz évvel ezelőtt egyetlen 

felsőoktatási intézményben, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karán képeztek évente mintegy kétszáz kollégát, mára nyolc egyetemen 

folyik gyógypedagógus-képzés. 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/szemleletvaltast-hozott-az-allam-szerepvallalasa-a-sajatos-nevelesi-

igenyu-gyerekek-oktatasaban 

 

vaol.hu - 2019.11.05.  

A vasi munkaerőpiacról HR-szakemberek a Vas Népe-állásbörzén 

Kerekasztal-beszélgetéseket szervezett a Vas Népe-állásbörzére a Savaria Család- és 

KarrierPont. Az egyik találkozón a munkaerőpiac legnagyobb kihívásai kerültek terítékre. (…) 

Lenkai Nóra az ELTE SEK részéről a fiatalok hozzáállásáról beszélt. Hallgatóik többsége a 

tanulás mellett dolgozik. Nincsenek könnyű helyzetben, de a mostani munkatapasztalat segíti 

majd őket később az elhelyezkedésben. Az ELTE SEK fő profilja a pedagógusképzés. Azzal 

biztatják a hallgatóikat, hogy mire végeznek, megbecsülik a szakmát, és piacképes jövedelmük 

lesz. A gépészmérnökképzés mellett a turizmus-vendéglátás szakot is indítják duális képzésben: 

szeretnék a cégekkel együtt gondolkodva kinevelni a fiatalokat. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vasi-munkaeropiacrol-hr-szakemberek-a-vas-

nepe-allasborzen-3357114/ 

 

Innotéka - 2019.11.07. (28. oldal) 

Újabb innovációs rendezvény az ELTE-n 

A Tudományok Fővárosa rendezvény vendégül látása után az ELTE Innovációs Központja 

Újbuda Önkormányzatával együttműködésben konferenciát és startup kiállítást szervezett az 

ELTE Lágymányosi Campusán október 3-án. A rendezvényen átadták az ELTE Innovatív 

Kutatója díjat, valamint bemutatkoztak az Innovatív Hallgatói Ötletpályázat nyertesei is. 

 

Innotéka - 2019.11.07. (8. oldal) 

Népességvándorlás a kora középkorban 

Az Európai Kutatási Tanács (ERC) legrangosabb pályázatán nyert 10 millió eurós támogatásból 

hat éven át osztrák, német, amerikai és magyar kutatók Kelet-KözépEurópa 

népességtörténetének mélyebb megismerésére vállalkoznak. (…) A program keretében mintegy 

hatezer temetkezési helyről származó emberi minta (magyar országi, német országi, ausztriai, 

csehországi, szlovákiai, romániai, szerbiai, horvát országi és szlovéniai lelő helyekről) 

paleogenetikai vizsgálatára nyílik lehetőség. A régészeti elemzést az ELTE kutató csoportja 

koordinálja. 

 

Innotéka - 2019.11.07. (9,10,11,12,13. oldal) 

Az emberi evolúció megállíthatatlan 

Az emberi evolúciót nem lehet megállítani, inkább a megértésére kell összpontosítani, 

fogalmazott egy tanulmányában Kun Ádám evolúcióbiológus, ökológus, az Ökológiai 
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Kutatóközpont és az MTA–ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoport 

főmunkatársa, aki szerint ez az újra meg újra felmerülő kérdés az evolúció félreértéséből ered. 

(…)  

 

Innotéka - 2019.11.07. (16,17. oldal) 

Anyagtudományi kiválósági műhely  

Az MTA Természet tudományi Kutató köz pont Anyag- és Környezet kémiai Intézet, a BME 

Vegyész mérnöki és Biomérnöki Kar, valamint az ELTE TTK Kémiai Intézet konzorciuma 

2017 nyarán kutatási támogatást nyert a VEKOP-2.3.2-16-2017 pályázat keretében. A 

konzorcium célja egy olyan tudás központ kiépítése, amelyben a részt vevő kutató csoportok 

magas szintű anyag tudományi alap kutatásokat végezhetnek. A konzorcium vezető az Anyag- 

és Környezet kémiai Intézet. 

 

Petőfi Népe - 2019.11.07. (1,3. oldal) 

Pályaválasztási nap a Bibóban 

Több mint negyven standnál várták a diákokat az iskolák (…) Képviseltette magát a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Neumann János Egyetem, az 

Eötvös József Főiskola, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem is. 

 

További megjelenés: 

 

- baon.hu - 2019.11.07. 

Több mint negyven standnál várták a diákokat 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-mint-negyven-standnal-vartak-a-

diakokat-2278221/ 

 

Lokál extra - 2019.11.07. (1,3. oldal) 

Magyar kutatások hódíthatják meg a világot 

November 3-án volt ugyanis a magyar tudomány napja, aminek alkalmából a hó végéig 

tudományos előadásokat, rendezvényeket tartanak. Büszkék lehetünk a magyar tudósokra, 

hiszen több területen is élen járunk a kutatásban, legyen szó a trópusi szúnyogokról, a 

koponyafelismerő programokról vagy épp a tbc-ről. (…) Ha rájönnek, talán képesek lesznek 

egy hatékonyabb ellenszert kifejleszteni, amely gyorsan hat, rengeteg ember életét megmentve 

ezzel nap mint nap – árulta el az igazgató. A múmiákat a Szegedi Tudományegyetemen, az 

ELTE-n és a külföldi laborokban is vizsgálják, óriási lenne, ha magyarok találnák meg a tbc 

gyorsan ható ellenszerét. 

 

További megjelenés: 

 

- Lokál extra - Regionális - 2019.11.07. (1,3. oldal) 

Magyar kutatások hódíthatják meg a világot 

- lokal.hu - 2019.11.07. 

Magyar kutatások hódíthatják meg a világot 

https://www.lokal.hu/2019-11-magyar-kutatasok-hodithatjak-meg-a-vilagot/ 

 

 

 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-mint-negyven-standnal-vartak-a-diakokat-2278221/
https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-mint-negyven-standnal-vartak-a-diakokat-2278221/
https://www.lokal.hu/2019-11-magyar-kutatasok-hodithatjak-meg-a-vilagot/


debreceninap.hu - 2019.11.07. 01:04:26 

Debreceni csapat nyerte az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt 

A dobogó második fokára az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium OwO csapata 

állhatott. Kövér Blanka, Buzafalvi Dénes és Földes András Ottó a díjazottnak járó 

ajándékcsomag mellett 40 ezer forintos ösztöndíjban is részesült. A csapat felkészítő tanára 

Toldy Emese. A harmadik díjazottnak járó ajándékokat és a 20 ezer forintos ösztöndíjakat az 

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Aranyászok csapat tagjai – Simon Vivien, 

Kozák András és Mészárik Márk – vihették haza. A diákokat Sebő Péter készítette fel. 

Negyedik helyen az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium Eukarióták csapata 

végzett, Ambrus Barbara, Radnai Réka és Almási Balázs. Felkészítő tanáruk Bakonyi Judit. 

https://www.debreceninap.hu/helyi/2019/11/07/debreceni-csapat-nyerte-az-szte-szent-

gyorgyi-tanulmanyi-versenyt/ 

 

További megjelenés: 

 

- szegedma.hu - 2019.11.06.  

Debreceni csapat nyerte az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyét 

https://szegedma.hu/2019/11/debreceni-csapat-nyerte-az-szte-szent-gyorgyi-

tanulmanyi-versenyet 

- u-szeged.hu - 2019.11.06. 

Debreceni csapat nyerte az SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Versenyt 

https://u-szeged.hu/sztehirek/2019-november/debreceni-csapat-nyerte 

 

eduline.hu - 2019.11.07. 

Itt az új felsőoktatási rangsor: négy magyar egyetem a legjobbak között a THE 

rangsorában 

A Budapesti Corvinus Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem és az ELTE is felkerült a Times Higher Education (THE) 

tematikus felsőoktatási világrangsorára. A társadalomtudományi felsőoktatási rangsorát 

amerikai és brit egyetemek vezetik. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191107_THE_rangsor 

 

További megjelenés: 

 

- Rádió1 - Hírek 6:00 - 2019.11.06.  

Négy magyar egyetem került be Európa legjobbjai közé 

- eduline.hu - 2019.11.07.  

Tarolnak a magyar egyetemek a külföldi rangsorokban: újabb eredmények 

http://eduline.hu/felsooktatas/20191107_THE_gazdasagi_rangsor 

- debreceninap.hu - 2019.11.06. 

A Debreceni Egyetem először került fel a Times Higher Education 

társadalomtudományi rangsorára 

https://www.debreceninap.hu/helyi/2019/11/06/a-debreceni-egyetem-eloszor-kerult-

fel-a-times-higher-education-tarsadalomtudomanyi-rangsorara/ 

- webradio.hu - 2019.11.06. 

A Debreceni Egyetem először került fel a Times Higher Education 

társadalomtudományi rangsorára  
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https://webradio.hu/hirek/belfold/a-debreceni-egyetem-eloszor-kerult-fel-a-times-

higher-education-tarsadalomtudomanyi-rangsorara 

- magyarnemzet.hu - 2019.11.06. 

A Debreceni Egyetem először került fel a Times Higher Education 

társadalomtudományi rangsorára  

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-debreceni-egyetem-eloszor-kerult-fel-a-times-

higher-education-tarsadalomtudomanyi-rangsorara-7469618/ 

- propeller.hu - 2019.11.06. 

Először szerepel a Times Higher Education társadalomtudományi rangsorában a 

Debreceni Egyetem 

http://propeller.hu/itthon/3473448-eloszor-szerepel-times-higher-education-

tarsadalomtudomanyi-rangsoraban-debreceni 

- hirado.hu - 2019.11.06. 

Felkerült a Debreceni Egyetem a Times Higher Education rangsorára 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/11/06/a-debreceni-egyetem-a-times-

higher-education-rangsoran 

- dehir.hu - 2019.11.06. 

Top 400: a világ legjobbjai között vannak a Debreceni Egyetem 

társadalomtudományi képzései  

http://www.dehir.hu/debrecen/top-400-a-vilag-legjobbjai-kozott-vannak-a-debreceni-

egyetem-tarsadalomtudomanyi-kepzesei/2019/11/06/ 

- hajdupress.hu - 2019.11.06. 

Top 400-ban a DE 

http://www.hajdupress.hu/cikk/top-400-ban-a-de 

- haon.hu - 2019.11.06.  

Társadalomtudomány: a top 400-ban a DE 

https://haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/tarsadalomtudomany-a-top-400-ban-a-de-

3650889 

- pestisracok.hu - 2019.11.06. 20:28:43 

A Debreceni Egyetem is a világ legjobbjai között 

https://pestisracok.hu/a-debreceni-egyetem-is-a-vilag-legjobbjai-kozott/ 

 

24.hu - 2019.11.07. 

A kétévesek fele kütyüzik 

Az ELTE szakértői több mint ezer szülő megkérdezésével vizsgálták a gyerekek 

digitáliseszköz-használatát – számol be az MTI. Az eredmények alapján a gyerekek egyre 

korábban és nagyobb arányban mobiloznak és tableteznek, immár a kétévesek fele használ 

digitális eszközöket. (...) 

https://24.hu/tech/2019/11/07/gyermekek-okoseszkozok-digitalis-eszkoz-hasznalat/ 

 

További megjelenés: 

 

- alon.hu - 2019.11.06. 

Már a kétévesek fele használ mobilt, vagy tabletet 

https://www.alon.hu/orszagos-hirek/2019/11/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-

kutatjak-az-elte-n 

- flagmagazin.hu - 2019.11.06. 

A gyerekek digitális eszközhasználatát kutatják az ELTE-n 
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https://www.flagmagazin.hu/aktualis/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-

az-elte-n 

- webradio.hu - 2019.11.06. 

A gyerekek digitális eszközhasználatát kutatják az ELTE-n 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-

kutatjak-az-elte-n 

- weborvos.hu - 2019.11.06. 

A gyerekek digitális eszközhasználatát kutatják az ELTE-n 

https://weborvos.hu/hirek/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n-

255464 

- magyarnemzet.hu - 2019.11.06. 

A gyerekek digitális eszközhasználatát kutatják az ELTE-n 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-

elte-n-7467860/ 

- pestpilis.hu - 2019.11.06. 

Megdöbbentő kutatást közöltek a gyerekek mobilozási szokásairól 

https://pestpilis.hu/helyi/2019/11/megdobbento-kutatast-kozoltek-a-gyerekek-

mobilozasi-szokasairol 

- life.hu - 2019.11.06. 

A gyerekek egyre korábban és egyre nagyobb arányban használnak digitális 

eszközöket 

https://www.life.hu/eletmod/20191106-egyre-korabban-es-egyre-nagyobb-aranyban-

hasznalnak-digitalis-eszkozoket-a-gyerekek.html 

- origo.hu - 2019.11.06. 

A kétéves gyerekek fele már "kütyüzik" 

https://www.origo.hu/tudomany/20191106-a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-

kutatjak-az-elte-n.html 

- Ripost - 2019.11.08. (5. oldal) 

A kétévesek fele használ digitális eszközt 

- veol.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.veol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3163869/ 

- vaol.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.vaol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3363027/ 

- kemma.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.kemma.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-1866891/ 

- sonline.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.sonline.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-1914873/ 

- feol.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.feol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3377007/ 

- bama.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.bama.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-2113209/ 

- beol.hu - 2019.11.07. 

https://www.flagmagazin.hu/aktualis/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n
https://weborvos.hu/hirek/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n-255464
https://weborvos.hu/hirek/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n-255464
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n-7467860/
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n-7467860/
https://pestpilis.hu/helyi/2019/11/megdobbento-kutatast-kozoltek-a-gyerekek-mobilozasi-szokasairol
https://pestpilis.hu/helyi/2019/11/megdobbento-kutatast-kozoltek-a-gyerekek-mobilozasi-szokasairol
https://www.life.hu/eletmod/20191106-egyre-korabban-es-egyre-nagyobb-aranyban-hasznalnak-digitalis-eszkozoket-a-gyerekek.html
https://www.life.hu/eletmod/20191106-egyre-korabban-es-egyre-nagyobb-aranyban-hasznalnak-digitalis-eszkozoket-a-gyerekek.html
https://www.origo.hu/tudomany/20191106-a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n.html
https://www.origo.hu/tudomany/20191106-a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n.html
https://www.veol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3163869/
https://www.vaol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3363027/
https://www.kemma.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-1866891/
https://www.sonline.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-1914873/
https://www.feol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3377007/
https://www.bama.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-2113209/


A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.beol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-2309175/ 

- duol.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.duol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3090024/ 

- heol.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.heol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-2037513/ 

- teol.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.teol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-1980093/ 

- szoljon.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.szoljon.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-2018010/ 

- baon.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.baon.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-2279046/ 

- zaol.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://www.zaol.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3415836/ 

- szon.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://szon.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3504552/ 

- dehir.hu - 2019.11.07. 

A gyerekek digitális eszközhasználatát kutatják az ELTE-n 

http://www.dehir.hu/eletmod/a-gyerekek-digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-

n/2019/11/07/ 

- hirado.hu - 2019.11.07. 

A gyerekek digitális eszközhasználatát kutatják az ELTE-n 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/orvostudomany/cikk/2019/11/06/a-gyerekek-

digitalis-eszkozhasznalatat-kutatjak-az-elte-n 

- boon.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://boon.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3895065/ 

- haon.hu - 2019.11.07. 

A szülőét másolja a gyerek kütyüzése 

https://haon.hu/digitalia/a-szuloet-masolja-a-gyerek-kutyuzese-3652815/ 

- nepszava.hu - 2019.11.07. 

A kétévesek fele már rendszeresen kütyüzik 

https://nepszava.hu/3056297_a-ketevesek-fele-mar-rendszeresen-kutyuzik 

- hirmondo.ro - 2019.11.07. 

Minden második kétéves kütyüzik 

https://www.hirmondo.ro/eletmod/minden-masodik-keteves-kutyuzik/ 

- nlc.hu - 2019.11.07. 

Már a kétévesek is kütyüznek 

https://nlc.hu/csalad/20191107/gyerek-kutyu-kutatas/ 

- Jazzy Rádió - Déli Híradó - 2019.11.07. 

A kétévesek fele használ digitális eszközöket, derül ki az ELTE kutatásából 
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- Trend FM - Hírek 20:00 - 2019.11.10. 

Az alfa generáció fele már használ valamilyen digitális eszközt, ez derült ki egy 

friss kutatásból 

- Ripost - 2019.11.08. (5. oldal) 

A kétévesek fele használ digitális eszközt 

- vital.hu - 2019.11.08. 

A gyerekek digitális eszközhasználatát kutatják az ELTE-n 

http://vital.hu/digitalis_eszkozhasznalat 

 

index.hu - 2019.11.06. 16:05:00 

A zebrapinty nem akar olyan lenni, mint az anyja 

Az ELTE Etológia Tanszékének kutatói feltették a kérdést: mi történik akkor, ha egy 

zebrapintyet fióka korában csak az egyik szülője nevel? „Vajon odafigyelnek arra, hogy melyik 

szülőjüktől mennyi gondozásra számíthatnak, és felnövekedve maguk is követik a megtapasztalt 

családmodellt?” – kérdezte Pogány Ákos adjunktus, a kutatás vezetője. 

https://index.hu/techtud/2019/11/06/elte_etologia_madarak_fioka_neveles_zebrapinty_nemi_

szerepek/ 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2019.11.06. 

Kalla Gábor és csapata milyen nagy eredményt ért el legutóbb régészeti kutatásai során?  

Megszólalók: Kalla Gábor tanszékvezető, ELTE Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi 

Intézet 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-06_09-15-00&enddate=2019-11-

06_11-10-00&ch=mr1 

 

Krónika - 2019.11.08. (20. oldal) 

Hunyadi János részképzős ösztöndíj 2019/2020, tavaszi szemeszter 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen 

pályázatot hirdet Hunyadi János-ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint 

részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű 

képzésén a 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében. 

 

További megjelenés: 

 

- gondola.hu - 2019.11.07. 

Megjelent a Hunyadi János Ösztöndíj határon túli magyar hallgatók részére 

https://gondola.hu/hirek/246339-

Megjelent_a_Hunyadi_Janos_Osztondij_hataron_tuli_magyar_hallgatok.html 

 

Figyelő - 2019.11.07. (74. oldal) 

Felsőoktatási rangsor 2020 

A Figyelő Felsőoktatási Rangsor 2020 részeként most is elkészült a magyarországi egyetemek 

és főiskolák abszolút rangsora, de az egyes képzési területek (így például a gazdaságtudományi, 

a műszaki, az agrárképzések), sőt a legnépszerűbb szakok kari rangsora is a kiadvány része. 
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bumm.sk - 2019.11.07. 

Fontos szerepet játszhat a kacsaláb a dinoszauruszok evolúciókutatásában 

https://www.bumm.sk/turmix/2019/11/07/fontos-szerepet-jatszhat-a-kacsalab-a-

dinoszauruszok-evoluciokutatasaban 

 

hirado.hu - 2019.11.07. 

A legrangosabb európai kutatási alap támogatását nyerte el az ELTE kémikusa 

Az Európai Kutatási Tanács (ERC) legrangosabb, fiatal kutatóknak kiírt alapkutatási pályázatán 

nyert támogatást Mátyus Edit, az ELTE TTK Kémiai Intézete adjunktusának témája. Az ERC 

Starting Grant – amellyel minden évben azokat a kiváló európai kutatókat támogatják, akik már 

jelentős eredményeket értek el szakterületükön – másfél millió eurós támogatást jelent öt évre. 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2019/11/07/a-legrangosabb-europai-kutatasi-alap-

tamogatasat-nyerte-el-az-elte-kemikusa 

 

További megjelenés: 

 

- mta.hu - 2019.11.07. 

A világ élvonalában az ELTE kutatója 

https://mta.hu/tudomany_hirei/a-vilag-elvonalaban-az-elte-kutatoja-110101 

- origo.hu - 2019.11.07. 

A világ élvonalába került egy magyar kutató 

https://www.origo.hu/tudomany/20191107-matyus-edit-az-elte-kemikusa-elnyerte-a-

legrangosabb-europai-kutatasi-alap-tamogatasat.html 

- pharmaonline.hu - 2019.11.07.  

A legrangosabb európai kutatási alap támogatását nyerte el 

http://pharmaonline.hu/cikk/a_legrangosabb_europai_kutatasi_alap_tamogatasat_nyert

e_el 

- webradio.hu - 2019.11.07. 

A legrangosabb európai kutatási alap támogatását nyerte el az ELTE kémikusa 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/kulcsfontossagu-szerepet-jatszhat-a-kacsalab-a-

dinoszauruszok-evoluciokutatasaban 

- aktualis.blogstar.hu - 2019.11.08. 

A legrangosabb európai kutatási alap támogatását nyerte el az ELTE kémikusa 

https://aktualis.blogstar.hu/2019/11/08/a-legrangosabb-europai-kutatasi-alap-

tamogatasat-nyerte-el-az-elte-kemikusa/85760/ 

- hirextra.hu - 2019.11.08. 

Az anyag legmélyére merült a magyar kémikus 

https://www.hirextra.hu/2019/11/08/az-anyag-legmelyere-merult-a-magyar-kemikus/ 

- index.hu - 2019.11.08.  

A világ legjobbjai közé került az ELTE kutatója 

https://index.hu/techtud/2019/11/08/elte-erc-tamogatas-palyazat-kutato/ 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2019.11.08. 

Másfél millió eurós támogatást nyert el Mátyus Edit, az ELTE kutatója 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/masfel-millio-euros-tamogatast-nyert-el-

matyus-edit-az-elte-kutatoja/ 

- M5 - Kulturális híradó - 2019.11.08. 

Az ELTE egyik kémikusa elnyerte Európa legrangosabb kutatási ösztöndíját 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2019-11-08-i-adas/ 
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index.hu - 2019.11.07. 

Kacsaláb magyarázhatja meg a dinoszauruszok extrém gyors növekedését 

ordulatot hozhat a dinoszauruszok evolúciókutatásában az MTA-MTM-ELTE Paleontológiai 

Kutatócsoport és a Genti Egyetem szakembereinek friss kutatása, melyből kiderült, hogy a 

kiskacsák végtagcsontjainak fejlődését csont- és porcszövet furcsa keveréke segíti – olvasható 

az MTA honlapján. A Journal of Anatomy című szaklapban publikált tanulmányban a kutatók 

az első madarak és Theropoda dinoszaurusz őseik növekedésére és röpképességének 

kialakulására voltak kíváncsiak, ehhez pedig kiskacsák végtagcsontjainak szöveti szerkezetét 

vizsgálták meg egyedfejlődésük különféle fázisaiban. 

 

További megjelenés: 

 

- hirextra.hu - 2019.11.07. 

Kacsaláb hozhat fordulatot a dinoszauruszok evolúciókutatásában 

https://www.hirextra.hu/2019/11/07/kacsalab-hozhat-fordulatot-a-dinoszauruszok-

evoluciokutatasaban/ 

- hir.ma - 2019.11.07. 

Kulcsfontosságú szerepet játszhat a kacsaláb a dinoszauruszok 

evolúciókutatásában 

https://hir.ma/tudomany/kulcsfontossagu-szerepet-jatszhat-a-kacsalab-a-

dinoszauruszok-evoluciokutatasaban/752310 

- origo.hu - 2019.11.07. 

Kiderült, hogy miért nőhetett óriásira a T. Rex 

https://www.origo.hu/tudomany/20191107-kacsalab-hozhat-fordulatot-a-

dinoszauruszok-evoluciokutatasaban.html 

- webradio.hu - 2019.11.07. 

Kulcsfontosságú szerepet játszhat a kacsaláb a dinoszauruszok 

evolúciókutatásában 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/kulcsfontossagu-szerepet-jatszhat-a-kacsalab-a-

dinoszauruszok-evoluciokutatasaban 

- mta.hu - 2019.11.06. 

Kacsaláb hozhat fordulatot a dinoszauruszok evolúciókutatásában 

https://mta.hu/tudomany_hirei/kacsalab-hozhat-fordulatot-a-dinoszauruszok-

evoluciokutatasaban-110098 

- euroastra.blog.hu - 2019.11.11. 

Kacsaláb hozhat fordulatot a dinoszauruszok evolúciókutatásában 

https://euroastra.blog.hu/2019/11/11/kacsalab_hozhat_fordulatot_a_dinoszauruszok_e

voluciokutatasaban 

- budaorsiinfo.hu - 2019.11.10. 

Kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2019/11/10/kutatocsoport-alakul-a-dinoszauruszok-

gyors-novekedesenek-vizsgalatara/ 

- hirado.hu - 2019.11.09. 

A kacsák lába segítheti a dinoszauruszok evolúciókutatását 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/osvilag/cikk/2019/11/09/a-kacsak-laba-segitheti-

a-dinoszauruszok-evoluciokutatasat 

- ma.hu - 2019.11.09 
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Kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára 

http://www.ma.hu/tudomany/336966/Kutatocsoport_alakul_a_dinoszauruszok_gyors_

novekedesenek_vizsgalatara?place=srss 

- webradio.hu - 2019.11.09.  

Kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/kutatocsoport-alakul-a-dinoszauruszok-gyors-

novekedesenek-vizsgalatara 

- pestisracok.hu - 2019.11.09. 

Kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára 

https://pestisracok.hu/kutatocsoport-alakul-a-dinoszauruszok-gyors-novekedesenek-

vizsgalatara 

- magyarhang.org - 2019.11.09. 

Kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára 

https://magyarhang.org/tudomany/2019/11/09/kutatocsoport-alakul-a-dinoszauruszok-

gyors-novekedesenek-vizsgalatara/ 
- debreceninap.hu - 2019.11.09. 

Kutatócsoport alakul a dinoszauruszok gyors növekedésének vizsgálatára 

https://www.debreceninap.hu/orszag/2019/11/09/kutatocsoport-alakul-a-

dinoszauruszok-gyors-novekedesenek-vizsgalatara/ 

- felfedezomagazin.hu - 2019.11.09. 

Hamarosan kiderül, miért nőttek olyan gyorsan a dinoszauruszok 

http://felfedezomagazin.hu/hamarosan-kiderul-miert-nottek-olyan-gyorsan-a-

dinoszauruszok/ 

- hvg.hu - 2019.11.09. 

Magyar kutatók is vizsgálják, miért növekedtek olyan gyorsan a dinoszauruszok 

https://hvg.hu/tudomany/20191109_Magyar_kutatok_is_vizsgaljak_miert_novekedtek

_olyan_gyorsan_a_dinoszauruszok 

- 24.hu - 2019.11.09. 

Kutatócsoport keresi a dinoszauruszok gyors növekedésének titkát: a 

varázscsontot 

https://24.hu/kulfold/2019/11/09/dinoszaurusz-tudomany-novekedes-varazscsont/ 

- kuruc.info - 2019.11.09. 

Kacsaláb rejtheti a dinoszauroszok növekedésének titkát 

https://kuruc.info/r/6/204754/ 

- nepszava.hu - 2019.11.09. 

Kacsaláb segíthet megmagyarázni a dinoszauruszok óriási növekedését 

https://nepszava.hu/3056422_kacsalab-segithet-megmagyarazni-a-dinoszauruszok-

oriasi-novekedeset 

- propeller.hu - 2019.11.09. 

Magyar kutatók is vizsgálják a dinoszauruszok gyors növekedését 

http://propeller.hu/technika/3474270-magyar-kutatok-is-vizsgaljak-dinoszauruszok-

gyors-novekedeset 

- m1 - Ma reggel - 2019.11.09. 08:20:09 (00:07:40) 

Kacsaláb hozhat fordulatot a dinoszauruszok evolúciókutatásában  

https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2019-11-09-i-adas-6/ 
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kozepsuli.hu - 2019.11.09. 

Kossuth Lajos volt a téma a szónokversenyen 

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának Kiss János altábornagy 

utcai épületében, Kossuth Lajos szellemiségében rendezték meg a 20. szónokversenyt. A 

döntőben 20-en mérték össze verbális és mentális képességeiket. 

https://kozepsuli.hu/kossuth-lajos-volt-tema-szonokversenyen/ 

 

További megjelenés: 

 

- vilagszam.hu - 2019.11.09. 

Megmutatjuk Magyarország legjobb szónokait  

http://vilagszam.hu/cikkek/megmutatjuk-magyarorszag-legjobb-szonokait-kossuth-

lajos-volt-a-tema-a-szonokversenyen.html/16014/ 

- 3szek.ro - 2019.11.12. 

Kárpát-medencei Kossuth-szónokverseny 

https://www.3szek.ro/load/cikk/128058/rancz-gyarfas-hanna-a-harmadik-karpat-

medencei-kossuth-szonokverseny 

- Kossuth Rádió - Napközben - 2019.11.11. 

Kossuth-szónokverseny zajlik az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

Megszólalók: Kiss Róbert Richard, zsűritag 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-11_09-15-

00&enddate=2019-11-11_11-10-00&ch=mr1 

 

 

hirado.hu - 2019.11.08. 

Egyetemi szövetségek alakítják Európa felsőoktatását 

Az Európai Bizottság hivatalosan is elindította az Európai Egyetemek Szövetsége (EUA) 

elnevezésű új programját, hogy átjárhatóbb, globális értelemben is versenyképesebb 

felsőoktatási tér jöjjön létre Európa-szerte. (…) A Pécsi Tudományegyetem öt magyar 

intézmény egyikeként vesz részt e folyamatban. Az első körben Magyarországról tagja még a 

szövetségeknek az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Közép-európai Egyetem, a 

Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. 

https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/11/08/elindult-az-europai-felsooktatas-

megujitasat-celzo-nemzetkozi-egyuttmukodes 

 

További megjelenés: 

 

- infodebrecen.hu - 2019.11.08. 

Elindult az európai felsőoktatás megújítását célzó nemzetközi együttműködés 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:elindult-az-europai-felsooktatas-

megujitasat-celzo-nemzetkozi-egyuttmukodes-2019-11-08-160222 

- infotatabanya.hu - 2019.11.08. 

Elindult az európai felsőoktatás megújítását célzó nemzetközi együttműködés 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:elindult-az-europai-felsooktatas-

megujitasat-celzo-nemzetkozi-egyuttmukodes-2019-11-08-160222 

- webradio.hu - 2019.11.08. 

PTE: elindult az európai felsőoktatás megújítását célzó nemzetközi együttműködés 
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https://webradio.hu/hirek/belfold/pte-elindult-az-europai-felsooktatas-megujitasat-

celzo-nemzetkozi-egyuttmukodes 

- hir.ma - 2019.11.08. 

PTE: elindult az európai felsőoktatás megújítását célzó nemzetközi együttműködés 

https://hir.ma/belfold/oktatas/pte-elindult-az-europai-felsooktatas-megujitasat-celzo-

nemzetkozi-egyuttmukodes/752334 

- infoesztergom.hu - 2019.11.08. 

Elindult az európai felsőoktatás megújítását célzó nemzetközi együttműködés 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:elindult-az-europai-felsooktatas-

megujitasat-celzo-nemzetkozi-egyuttmukodes-2019-11-08-160222 

- baranyavar.hu - 2019.11.08. 

PTE: elindult az európai felsőoktatás megújítását célzó nemzetközi együttműködés 

https://baranyavar.hu/helyi-hirek/2019/11/pte-elindult-az-europai-felsooktatas-

megujitasat-celzo-nemzetkozi-egyuttmukodes 

- szegedma.hu - 2019.11.08. 

Elindult az európai felsőoktatás megújítását célzó nemzetközi együttműködés 

https://szegedma.hu/2019/11/elindult-az-europai-felsooktatas-megujitasat-celzo-

nemzetkozi-egyuttmukodes 

 

vaol.hu - 2019.11.09. 

Kitüntetéssel elismert példaadó életutak a Szent Márton-gálán  

Szent Mártonra, a város Európa-szerte ismert szülöttére emlékezünk a hétvégén. Szombaton 

este ünnepi gálán adták át a város legmagasabb kitüntetéseit. (…) Gothard Jenő-díjat kapott dr. 

Szabó M. Gyula kutatóprofesszor, az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium MKK 

igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia Doktora. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kituntetessel-elismert-peldaado-eletutak-a-szent-

marton-galan-3366777/ 
 

További megjelenés: 

 

- ugytudjuk.hu - 2019.11.09. 

Jordán Tamás Szombathely díszpolgára 

https://ugytudjuk.hu/cikk/jordan-tamas-szombathely-diszpolgara 

- vaskarika.hu - 2019.11.10. 

Jordán Tamás díszpolgár lett! - Ők a Szent Márton Napi Díjátadó Gála idei 

díjazottjai 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/17916/ 

- nyugat.hu - 2019.11.09. 

Íme, a Szent Márton Gálán kitüntetettek névsora 

https://www.nyugat.hu/cikk/szt_marton_gala_2019 

 

Vas Népe - 2019.11.12. (4. oldal) 

Segítő szervezetek mutatkoztak be  

A szociális munka napja alkalmából több mint húsz segítő és kulturális szervezet 

közreműködésével önkéntes és szociális börzét szerveztek az ELTE Savaria Egyetemi 

Központban. Színes kavalkád fogadta azokat, akik hétfőn délelőtt ellátogattak az ELTE SEK-

re. A könyvtár előtti aulában látványos standok, szórólapok és civil aktivisták várták az 

érdeklődőket. 
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További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2019.11.12.  

Segítő szervezetek mutatkoztak be az ELTE-SEK épületében 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/segito-szervezetek-mutatkoztak-be-az-elte-

sek-epuleteben-3371352/ 

 

eduline.hu - 2019.11.11. 

Indul a nagy egyetemi fotóverseny - Amerikából jöttem 

Idén először a magyar egyetemek között is fotóversenyt hirdetett a kulturális csereprogramokra 

szakosodott Camp Leaders Hungary. (…) „Az én fotóm Kaliforniában készült amikor a Death 

Valley felé tartottunk autóval. Megálltunk az út szélén, csak kiszálltunk a kocsiból, hogy 

szétnézzünk és átérezzük, milyen is az üres sivatag közepén” - emlékezett vissza a kép 

történetére Sós Viktória az ELTE diákja.  

http://eduline.hu/campus_life/20191028_ilyen_is_lehet_a_nyari_diakmunka_fotoverseny 

 

24.hu - 2019.11.11. 

Megváltozhat a magyar cinegék színe 

A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Viselkedésökológiai 

Csoportjának kutatói a cinkék színezetét vizsgálva arra jutottak, hogy az összefüggést mutat az 

időjárás éveken átívelő változásával, azaz: a klímaváltozás „átszínezi” a széncinegéket. Ha az 

augusztus hideg és nedves, az ősszel és télen fogott madarak hasán viselt sárga szín fakóbb, 

mint a száraz és meleg augusztust követően, akkor a sárga sötétebb. Miért pont augusztus, és 

mi áll a jelenség hátterében? Erről kérdeztük Dr. Laczi Miklóst, az ELTE TTK 

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék tudományos munkatársát. 

https://24.hu/tudomany/2019/11/11/cinege-cinke-idojaras-klimavaltozas/ 
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