
 

 

 

 

 

24 óra - 2020.08.03. (3. oldal) 

Újra megtelhetnek a felmondott bérletek 

A kollégiumokkal kapcsolatban is több a bizonytalanság, az ELTE esetében például már 

be is jelentették,  hogy a csökkentik az egy kollégiumi szobában lakók számát. Lehetnek 

olyanok, akik a  nagyobb biztonságérzet miatt  tehát inkább lakást bérelnek, vagy a 

bejárást választják. 

 

budafokteteny.hu - 2020.08.03. 

Beszélsz te növényül? 

Az emberek többsége csak gyönyörködik a növényekben, beszippantja finom illatukat, 

termeszti vagy lakását díszíti azokkal. Sokan tudják, milyen fontos életükhöz a fény és a 

víz, de arra kevesen gondolnak, vajon „beszélnek-e” egymással, vagy csak csendesen, 

jelzések nélkül növekednek, fejlődnek. Szigeti Zoltán, az ELTE nyugalmazott egyetemi 

tanára, aki csaknem fél évszázadon át kutatta és hallgatóinak oktatta a zöld növények 

életének legfontosabb jelenségeit, a Beszélsz te növényül? című, gyermekeknek szánt 

könyvében azonban leleplezi „őket”. 

https://budafokteteny.hu/hir/beszelsz-te-novenyul 

 

innoteka.hu - 2020.08.03. 

Kilenc újabb „lendületes” csoport alakult 

Mi tudható meg a több ezer éves viaszhengerekből? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre 

keresik majd a válaszokat a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának idei 

nyertesei. Az idei felhívásra 106 érvényes pályázat érkezett. A kilenc nyertes pályázó – hét 

férfi és két nő – összesen 360 millió forintos támogatást kap az első kutatási évben. Az 

idén megalakuló új kutatócsoportok közül négy kutatóközpontban vagy -intézetben, öt 

pedig egyetemen, ebből három az ELTE-n folytathatja a munkáját. 

https://www.innoteka.hu/cikk/kilenc_ujabb_lenduletes_csoport_alakult.2102.html 

További megjelenés: 

 

- Innotéka - 2020.07.31. (8. oldal) 

Kilenc újabb „lendületes” csoport alakult  

2020/32. hét  (augusztus 3-9.) 

https://budafokteteny.hu/hir/beszelsz-te-novenyul
https://www.innoteka.hu/cikk/kilenc_ujabb_lenduletes_csoport_alakult.2102.html


 

tudomanyplaza.hu - 2020.08.02. 

Kémiai siker – négy érmet szereztek a magyar középiskolások 

Ismét remekeltek kémiában a magyar diákok az 59 ország 231 diákjának részvételével 

megtartott, nagy nemzetközi kémiai diákolimpián. A magyar csapat válogatóját és 

előkészítőjét az ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézete végezte. A középiskolások 

számára rendezett nemzetközi tudományos diákolimpiák több mint 50 éves múltra 

tekintenek vissza. A kémiai verseny 1968-ban indult útjára, alapítói között Magyarország 

is ott volt. (...) 

https://tudomanyplaza.hu/kemiai-siker-negy-ermet-szereztek-a-magyar-

kozepiskolasok/ 

További megjelenés: 

 

- baon.hu - 2020.07.31. 

Négy érmet szereztek a fiatalok a kémiai diákolimpián 

https://www.baon.hu/kozelet/helyi-kozelet/negy-ermet-szereztek-a-fiatalok-a-

kemiai-diakolimpian-2886110/ 

- promenad.hu - 2020.07.31. 

Négy érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiai diákolimpián 

https://www.promenad.hu/2020/07/31/negy-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-a-

nemzetkozi-kemiai-diakolimpian 

- eduline.hu - 2020.07.31. 

Újabb nemzetközi siker: most a kémia diákolimpián szereztek érmeket a magyar 

diákok 

http://eduline.hu/campus_life/20200731_kemia_olimpia 

- demokrata.hu - 2020.07.31. 

Magyar sikerek a nemzetközi kémiai diákolimpián 

https://demokrata.hu/tudomany/magyar-sikerek-a-nemzetkozi-kemiai-

diakolimpian-274184/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.07.31. 

Sikeresen szerepeltek a magyar diákok a kémiai diákolimpián 

https://magyarnemzet.hu/belfold/sikeres-magyar-diakok-a-nemzetkozi-kemiai-

diakolimpian-8450097/ 

- lokal.hu - 2020.07.31. 

Nagy sikert arattak a magyar diákok a nemzetközi kémiai diákolimpián 

https://www.lokal.hu/2020-07-nagy-sikert-arattak-a-magyar-diakok-a-

nemzetkozi-kemiai-diakolimpian/ 
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http://eduline.hu/campus_life/20200731_kemia_olimpia
https://demokrata.hu/tudomany/magyar-sikerek-a-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian-274184/
https://demokrata.hu/tudomany/magyar-sikerek-a-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian-274184/
https://magyarnemzet.hu/belfold/sikeres-magyar-diakok-a-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian-8450097/
https://magyarnemzet.hu/belfold/sikeres-magyar-diakok-a-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian-8450097/
https://www.lokal.hu/2020-07-nagy-sikert-arattak-a-magyar-diakok-a-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian/
https://www.lokal.hu/2020-07-nagy-sikert-arattak-a-magyar-diakok-a-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian/


- hiros.hu - 2020.07.31. 

Taroltak diákjaink a nemzetközi kémiaversenyen 

https://hiros.hu/hirek/taroltak-diakjaink-a-nemzetkozi-kemiaversenyen 

- mandiner.hu - 2020.07.31. 

Négy érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiai diákolimpián 

https://mandiner.hu/cikk/20200731_negy_ermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_n

emzetkozi_kemiai_diakolimpian 

- webradio.hu - 2020.07.31. 

Négy érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiai diákolimpián 

https://webradio.hu/hirek/belfold/negy-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-a-

nemzetkozi-kemiai-diakolimpian 

- bacsmegye.hu - 2020.07.31. 

Négy érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiai diákolimpián 

https://bacsmegye.hu/aktualis/2020/07/negy-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-

a-nemzetkozi-kemiai-diakolimpian 

- hir.ma - 2020.07.31. 

Négy érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiai diákolimpián 

https://hir.ma/oktatas-2/negy-ermet-szereztek-a-magyar-diakok-a-nemzetkozi-

kemiai-diakolimpian/761516 

- ma.hu - 2020.07.31. 

Négy érmet szereztek a magyar diákok a nemzetközi kémiai diákolimpián 

http://www.ma.hu/tudomany/348975/Negy_ermet_szereztek_a_magyar_diakok_a_

nemzetkozi_kemiai_diakolimpian 

- pestisracok.hu - 2020.07.31. 

Hatalmas sikert arattak a magyar diákok a nemzetközi kémiai diákolimpián 

https://pestisracok.hu/hatalmas-sikert-arattak-a-magyar-diakok-a-nemzetkozi-

kemiai-diakolimpian/ 

- Petőfi Népe - 2020.07.31. (3. oldal) 

Sikerek a kémiai diákolimpián 

- Bors - 2020.07.31. (16. oldal) 

Kémiából jeles 

- Sláger FM Déli hírek - 2020.07.31. 

Négy érmet szereztek a magyar diákok a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián 
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Katolikus Rádió - Hírtükör 18:30 - 2020.08.02. 

Emelkedett az átlagpontszám, és ezzel együtt a hallgatói minőség is az ELTE 

informatikai képzési területén 

Emelkedett az átlagpontszám, és ezzel együtt a hallgatói minőség is az ELTE informatikai 

képzési területén, mely évről évre népszerűbb a továbbtanulók körében, számolt be 

Horváth Zoltán dékán  

Megszólaló: Horváth Zoltán, dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2020&mho=08&m

nap=02&mora=18&mperc=30 

További megjelenés: 

 

- Katolikus Rádió Hírtükör 6:30 - 2020.08.03. 

Emelkedett az átlag pontszám és ezzel együtt a hallgatói minőség is az ELTE 

informatikai képzési területén 

Megszólaló: Horváth Zoltán dékán, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai 

Kar 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2020&mho=0

8&mnap=03&mora=06&mperc=30 

 

Mediaworks regionális lapok melléklet - 2020.08.01. (1,3. oldal) 

Petőfi népszerűsége Kínában töretlen  

Li Csen (Li Zhen) Árpád Pekingben végzett magyar szakot, 2000-ben költözött hazánkba. 

Azóta Magyarországon élő kínaiaknak szóló újságot vezet. Tavaly kiadta az általa 

mandarinra fordított Petőfi Sándor szerelmes versei című díszkötetet. (...) – Pekingben a 

magyar szakon kaptunk egy magyar lektort, akit az ELTE küldött a két ország közötti 

oktatási együttműködésnek köszönhetően. Az első órán minden hallgatónak adott egy 

magyar nevet.  

 

elteonline.hu - 2020.08.01. 

ELTE-s gólyák! Sportoljatok a BEAC-ban! 

Gratulálunk a sikeres felvételitekhez, üdvözlünk benneteket az egyetemi életben! Az ELTE 

sportegyesületeként 1898-ban alapított BEAC mindenkit vár, aki mozogni, edzeni, 

testileg-lelkileg felüdülni, esetleg versenyezni szeretne. Több mint 40 sportág közül 

választhattok, így biztosan megtaláljátok a kedvenc mozgásformát. 

http://elteonline.hu/sport/2020/08/01/elte-s-golyak-sportoljatok-a-beac-ban/ 
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marketingpirula.hu - 2020.08.01. 

Egy biztos: a bizonytalanság 

Minden eddig itthon vizsgált készítménynél hatékonyabban gátolja az új típusú 

koronavírus fertőzőképességét a magyar kutatók által kifejlesztett fehérjealapú gyógyszer 

– jelentette be Kacskovics Imre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

természettudományi karának dékánja, az immunológiai tanszék vezetője.  

https://www.marketingpirula.hu/cikkek/egy-biztos-a-bizonytalansag/ 

 

radio88.hu - 2020.08.01. 

Horgászbot nyakú lény maradványait fedezték fel Villányban 

Az ELTE dinoszaurusz kutatócsoport munkatársai egy csaknem 5 méter hosszúságú, bizarr 

megjelenésű őshüllő csontjaira bukkantak, melynek nyaka 2 méter hosszú lehetett. A 

Baranya megyei Villány határában a régészek már 8 éve kutatnak. Az ásatások révén több 

olyan csontokban, fogakban gazdag kőzetréteget fedeztek fel, ahonnan mára sok ezer 

maradvány, köztük izolált csontok, koponyák, csontvázak és fogak ezrei láttak napvilágot. 

https://www.radio88.hu/horgaszbot-nyaku-leny-maradvanyait-fedeztek-fel-villanyban/ 

További megjelenés: 

 

- origo.hu - 2020.07.31.  

Horgászbot nyakú lény maradványait fedezték fel Villányban 

https://www.origo.hu/tudomany/20200731-kulonleges-hosszu-nyaku-oshullo-

maradvanyaira-bukkantak-villanyban.html 

- karpatinfo.net - 2020.08.03. 

Horgászbot nyakú lény maradványait fedezték fel Villányban 

https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/08/03/horgaszbot-nyaku-leny-

maradvanyait-fedeztek-fel-villanyban 

 

vital.hu - 2020.08.01. 

Az ELTE online és hagyományos kurzusokkal is készül az új tanévre 

Az egyetem szerdán azt közölte az MTI-vel, hogy az online órák mellett lesznek olyan 

kurzusok is, amelyeken személyesen kell részt venniük a hallgatóknak. Ezeken kötelező 

lesz a maszkviselés és a védőtávolság betartása. A legtöbb ember a hasára hízik, és 

gyakran egy sikeres fogyókúra után sem tűnnek el a hasi zsírpárnák, az úszógumik. 

Közleményük szerint az egyetem egyes karainak - szervezeti és képzési struktúrájuknak 

megfelelően - nagy döntési szabadságuk van tanrendjük összeállításában. 

http://vital.hu/koronavirus_elte 
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168ora.hu - 2020.08.01.  

Tinédzserek a bűn szorításában - A büntető törvénykönyv áttereli a felelősséget a 

családokra fiatalkorú elkövetők esetén 

Az ELTE tanára szerint szakmailag végzetes és teljesen elhibázott összefüggésről van szó, 

mivel a fiatalkorúak bűnelkövetésének sokkal több összetevője van. A büntető 

törvénykönyv lényegében ugyanezt a filozófiát jeleníti meg, leegyszerűsítve, mintegy 

áttereli a családokra a felelősséget. Kétségtelen, hogy a fiatalkorú bűnelkövetők többsége 

olyan családban nő fel, ahol megélhetési problémák vannak, és sokszor ez a magyarázata 

törvénysértő tetteiknek. 

https://168ora.hu/itthon/tinedzserek-a-bun-szoritasaban-a-bunteto-torvenykonyv-

attereli-a-felelosseget-a-csaladokra-a-fiatalkoru-bunelkovetok-eseten-188467 

 

baon.hu - 2020.07.31. 

Motivációt ad a fiatalszabály 

Összességében úgy érzem, jól sikerült az egyéni feladatokat megoldani – mondta a 

ktekosar.hu portálnak a 20 éves játékos, aki sikeresen felvételizett az ELTE kosárlabda 

szakedzői képzésére. – Nagyon boldog vagyok, hogy felvettek.  

https://www.baon.hu/sport/helyi-sport/motivaciot-ad-a-fiatalszabaly-2885690/ 

 

boon.hu - 2020.07.31. 

Beszélnünk kell a szexről 

Készült egy átfogó felmérés 2015-ben, az ELTE irányításával, szexuális nevelés témában, 

amelyben diákokat, szülőket és pedagógusokat kérdeztek meg és ebből az derült ki, hogy 

nagyjából mindenki elégedetlen a jelenlegi helyzettel. A diákok nagyon kevésnek tartják 

tartalmilag azt, ami az iskolában ezzel kapcsolatban elhangzik és mélyebb, tágabb 

ismeretekre vágynának. A szülők pedig szeretnék tudni, hogy szexuális nevelés terén a 

gyerek mit hall az iskolában, mi az, ami átadásra kerül. 

https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/beszelnunk-kell-a-szexrol-4440083/ 

 

eduline.hu - 2020.07.31. 

Legnépszerűbb karok a 2020-as felvételiben - ide több ezren jutottak idén is 

A jelentkezési adatokból kiderül: az összes jelentkezőt tekintve a idén is a Budapesti 

Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara vezeti a karok népszerűségi sorrendjét, 

több mint 3089 első helyes jelentkezővel. Több mint 2500 jelentkező választotta első 

helyen a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karát így 2455 első helyes 

jelentkezővel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara csak 

harmadik a listán. 
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http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20200729_legnepszerubb_karok 

 

hrportal.hu - 2020.07.31. 

Egyetemi coach képzések: egyre több vezetőnek van szüksége ezekre a 

kompetenciákra 

Az ELTE-PPK-n 2013 óta létezik akkreditált üzleti edző, coach képzés, sokéves szakmai 

tapasztalattal rendelkezők és frissdiplomások egyaránt jelentkeztek már a képzésre. 

Legutóbb június végén zárult a jelentkezés a szakirányú továbbképzésre, és Lengyel 

Ágnes, a tanulmányi hivatal munkatársa szerint túljelentkezés volt. Az érdeklődők száma 

dinamikusan nő. 

https://www.hrportal.hu/hr/egyetemi-coach-kepzesek-egyre-tobb-vezetonek-van-

szuksege-ezekre-a-kompetenciakra-20200731.html 

 

infostart.hu - 2020.07.31. 

Bartholy Judit: így nyúlt bele a Kárpát-medence életébe is a klímaváltozás 

Az időjárási szélsőségek gyakorisága és intenzitása növekszik, a hőmérsékleti mellett a 

csapadékviszonyok is teljesen megváltoznak - figyelmeztetett az InfoRádióban Bartholy 

Judit, az ELTE Meteorológia Tanszékének tanára. 

https://infostart.hu/tudomany/2020/07/31/bartholy-judit-igy-nyult-bele-a-karpat-

medence-eletebe-is-a-klimavaltozas 

 

marieclaire.hu - 2020.07.31.  

Siker határokon túl: Martin Wanda fotográfus 

Az ELTE-t azért kezdtem el, mert nem vettek fel elsőre a MOME-ra. Utólag azt gondolom, 

hogy ennek így kellett történnie, ugyanis a mai napig inspirálóan hatnak a munkámra – 

mind koncepció, mind vizuális tekintetben – azok a művészettörténeti, filmes és egyéb 

elméleti ismeretek, amiket ott tanultam. Az ELTE-n hallottam először a gender studiesról 

is, amelyben később jobban elmerültem. 

https://marieclaire.hu/divat/2020/07/31/siker-hatarokon-tul-martin-wanda-fotografus/ 

 

nemzetisport.hu - 2020.07.31. 

Férfi vízi: geológusdoktorként a vízilabdát is oktatja Stavangerben 

Egykor utánpótlás-válogatott kerettag volt, majd a geológiatudomány doktora Petrik 

Attila. (…) Mivel gyermekkorom óta a földrajz volt a hobbim, Egerből 2005-ben 

átjelentkeztem Pécsre, geográfus szakra, ahol 2010-ben kitűnővel diplomáztam. Ekkor az 

ELTE doktori iskolájába jelentkeztem, hogy geológiát tanulhassak. Egy jogszabály-
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változtatás is kellett ahhoz, hogy felvegyenek, hiszen korábban még nem fordult elő, hogy 

valaki „sima” geográfusként jelentkezzen geológusnak. 

http://www.nemzetisport.hu/vizilabda/ferfi-vizi-geologusdoktorkent-a-vizilabdat-is-

oktatja-stavangerben-2775527 

 

nyugat.hu - 2020.07.31. 

Kérdőjelek a szombathelyi egyetem rektori biztosának kinevezése körül 

A Savaria Egyetemi Központról sok hírt lehetett hallani az utóbbi hetekben. Június végén 

derült ki, hogy távozik Németh István rektorhelyettes, akivel nemrég interjút is 

készítettünk. 

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

 

qubit.hu - 2020.07.31. 

Bizonyította a meditáció stresszcsökkentő hatását az ELTE kutatóinak nagyszabású 

vizsgálata  

A meditáció hatékonyan csökkenti a stresszt, pontosabban a kortizol nevű stresszhormon 

szintjét a vérben és a nyálban, főleg szomatikus betegségekben szenvedők és stresszes 

élethelyzetben lévők esetén – bizonyították metaanalízissel az ELTE Pszichológiai és 

Pedagógiai Karának kutatói június végén megjelent tanulmányukban. 

https://qubit.hu/2020/07/31/bizonyitotta-a-meditacio-stresszcsokkento-hatasat-az-elte-

kutatoinak-nagyszabasu-vizsgalata 

További megjelenés: 

 

- Népszava - 2020.08.04. (16. oldal) 

Csökkenti a stresszt a meditáció  

 

M5 - Magyar Krónika - 2020.08.01. 

Mit fedezhetnek fel az űrkutatók a Marson és a Holdon a következő évtizedekben? 

Megszólaló: Lichtenberger János,egyetemi tanár, ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék 

https://mediaklikk.hu/video/magyar-kronika-20-31-adas-urkutatas-hatar-a-csillagos-eg/ 

 

szon.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

Az emberi intelligencia függ attól, hogy az agy hippokampusz része milyen más agyi 

területekkel van kapcsolatban – derült ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

Természettudományi Kar (TTK) PIT (Protein Information Technology) Bioinformatikai 

Csoport matematikusainak legújabb, több mint 400 alany bevonásával végzett 
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vizsgálatából. A kutatók kimutatták, hogy a hippokampusz bizonyos szomszédainak 

megléte az intelligenciára jó vagy rossz hatással van. 

https://szon.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-befolyasolja-az-

intelligenciat-4082636/ 

További megjelenés: 

 

- boon.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://boon.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-4444187/ 

- baon.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.baon.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-2886380/ 

- vaol.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.vaol.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-4163132/ 

- haon.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://haon.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-4237367/ 

- sonline.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.sonline.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-3118388/ 

- kisalfold.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-10107968/ 

- kemma.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.kemma.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-2783585/ 

- teol.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 
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https://www.teol.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-2626346/ 

- zaol.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.zaol.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-4391423/ 

- delmagyar.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.delmagyar.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-

mi-befolyasolja-az-intelligenciat-6686872/ 

- nool.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.nool.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-3367463/ 

- feol.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.feol.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-4182686/ 

- veol.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.veol.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-3941855/ 

- duol.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.duol.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-3741104/ 

- szoljon.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.szoljon.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-2571908/ 

- bama.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.bama.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-2721044/ 

- heol.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 
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https://www.heol.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-2716592/ 

- beol.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.beol.hu/egyperces/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat-2935586/ 

- nuus.hu - 2020.07.31. 

Bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://nuus.hu/tech/tudomany/0731/bizonyitekot-talaltak-arra-mi-befolyasolja-

az-intelligenciat/ 

- nepszava.hu - 2020.07.31. 

Megtalálták, mi befolyásolhatja az intelligenciát 

https://nepszava.hu/3086714_megtalaltak-mi-befolyasolhatja-az-intelligenciat 

- tudomanyplaza.hu - 2020.07.31. 

Mi befolyásolja az intelligenciát? 

https://tudomanyplaza.hu/mi-befolyasolja-az-intelligenciat/ 

- hazipatika.com - 2020.07.31. 

Kiderült, mitől függ az intelligencia 

https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/kiderult_

mitol_fugg_az_intelligencia/20200731095822 

- Népszava - 2020.07.31. (16. oldal) 

Ettől függ az intelligencia 

- behir.hu - 2020.07.31. 

Magyar kutatók bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://behir.hu/magyar-kutatok-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-befolyasolja-az-

intelligenciat 

- origo.hu - 2020.07.31. 

Megfejtették, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.origo.hu/tudomany/20200802-az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-

arra-mi-befolyasolja-az-intelligenciat.html 

- napidoktor.hu - 2020.07.31. 

Az ELTE kutatói bizonyítékot találtak arra, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://napidoktor.hu/napi-hirek/az-elte-kutatoi-bizonyitekot-talaltak-arra-mi-

befolyasolja-az-intelligenciat/ 

- hirek.sk - 2020.07.31. 

Megfejtették, mi befolyásolja az intelligenciát 

https://www.hirek.sk/kavezo/megfejtettek-mi-befolyasolja-az-intelligenciat 
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- librarius.hu - 2020.08.03. 

Megtalálták az intelligencia nagyságát befolyásoló tényezőket 

https://librarius.hu/2020/08/03/megtalaltak-az-intelligencia-nagysagat-

befolyasolo-tenyezoket/ 

- patikamagazin.hu - 2020.08.04.  

Mi befolyásolja az intelligenciát? 

https://www.patikamagazin.hu/mi-befolyasolja-az-intelligenciat/ 

- egeszsegtukor.hu - 2020.08.05.  

Kutatások az intelligenciát befolyásoló tényezőkről 

https://www.egeszsegtukor.hu/noi-tukor/kutatasok-az-intelligenciat-befolyasolo-

tenyezokrol.html 

 

atv Esti híradó - 2020.07.31. 

Hibrid rendszerben indul majd a tanév több hazai egyetemen 

Több egyetemen is hibrid rendszerben kezdődik az őszi fél év, számolt be róla a 24.hu. A 

portál úgy tudja, hogy a nagy létszámú előadásokat az intézmények online tartják meg, 

míg a kis létszámú szemináriumokon és gyakorlatokon személyesen kell majd részt venni. 

Van olyan egyetem, amely negatív koronavírus-tesztet vár a hallgatóktól. A szájmaszk 

használata is kötelező lesz a zárt terekben. Az ELTE ugyanakkor lehetővé teszi a 

veszélyeztetett hallgatóinak, hogy a teljes fél évet online teljesítsék. A biztonságos 

távolságtartás is előírás lesz több helyen. 

http://www.atv.hu/videok/video-20200731-atv-hirado-2020-07-31-18 

További megjelenés: 

 

- atv Kora esti híradó - 2020.07.31. 

http://www.atv.hu/videok/video-20200803-atv-esti-hirado-2020-07-31 

- atv Déli híradó - 2020.07.31. 

Több egyetemen is hibrid rendszerben kezdődik az őszi félév 

http://www.atv.hu/videok/video-20200731-deli-hirado-2020-07-31 

- atv Reggeli híradó - 2020.07.31. 

Több egyetemen is hibrid rendszerben kezdődik az őszi félév 

http://www.atv.hu/videok/video-20200731-reggeli-hirado-2020-07-31-9 

- szakszervezetek.hu - 2020.07.31. 

Nem a megszokott módon kezdődik az egyetemi oktatás szeptemberben 

https://szakszervezetek.hu/hirek/23267-nem-a-megszokott-modon-kezdodik-az-

egyetemi-oktatas-szeptemberben 
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- M5 Híradó - 2020.07.31. 

A legtöbb hazai oktatási intézményben hibrid oktatást terveznek 

Megszólaló: Zentai László oktatási rektorhelyettes, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-07-31-i-adas/ 

 

teol.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

Már ahol egyáltalán lesznek. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem arról tájékoztatta a 

Magyar Nemzetet, hogy ebben az évben egyik karon sem szerveznek gólyatáborokat, 

helyettük orientációs napokra várják az elsőéves hallgatókat. 

https://www.teol.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-2630480/ 

További megjelenés: 

 

- duol.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.duol.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

3744821/ 

- beol.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.beol.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

2941004/ 

- hirtv.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak a gólyatáborok 

https://hirtv.hu/kultura/visszafogottabbak-a-golyataborok-2506101 

- kisalfold.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-

golyataborok-10114376/ 

- haon.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://haon.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

4240895/ 

- sonline.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.sonline.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-

golyataborok-3125321/ 
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- vaol.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.vaol.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

4166723/ 

- heol.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.heol.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

2722331/ 

- boon.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok  

https://boon.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

4447967/ 

- szon.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://szon.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

4085870/ 

- zaol.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.zaol.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

4394870/ 

- bama.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.bama.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

2726015/ 

- kemma.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.kemma.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-

golyataborok-2792096/ 

- veol.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.veol.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

3946040/ 

- szoljon.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.szoljon.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-

golyataborok-2575691/ 
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- baon.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.baon.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

2891135/ 

- delmagyar.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-

golyataborok-6691457 

- feol.hu - 2020.08.03 

Visszafogottabbak lesznek idén a gólyatáborok 

https://www.feol.hu/eletstilus/visszafogottabbak-lesznek-iden-a-golyataborok-

4186841/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.08.03. 

Visszafogottabbak a gólyatáborok 

https://magyarnemzet.hu/belfold/visszafogottabbak-a-golyataborok-8459715/ 

- origo.hu - 2020.08.03. 

Nem maradnak el a gólyatáborok, de komolyan veszik az előírások betartását 

https://www.origo.hu/itthon/20200803-nem-maradnak-el-a-golyataborok-de-

komolyan-veszik-az-eloirasok-betartasat.html 

- Magyar Nemzet - 2020.08.03. (1, 6. oldal) 

A gólyatáborokat is lázméréssel és maszkkal tartják meg 

- 24.hu - 2020.08.03. 

Megtarthatják a gólyatáborokat, de néhány egyetem már a halasztás mellett 

döntött 

https://24.hu/belfold/2020/08/03/golyatabor-egyetem/ 

- atv.hu - 2020.08.03. 

Az egyetemek megrendezhetik a gólyatáborokat 

http://www.atv.hu/belfold/20200803-az-egyetemek-megrendezhetik-a-

golyataborokat 

- magyarnarancs.hu - 2020.08.03. 

A Belügyminisztréium engedélyezi az egyetemi gólyatáborok megtartását 

https://magyarnarancs.hu/lokal/a-belugyminisztreium-engedelyezi-az-egyetemi-

golyataborok-megtartasat-132044 

- 168ora.hu - 2020.08.03. 

Míg a fesztiválok nem kapnak engedélyt, a gólyatáborokat megtarthatják az 

egyetemek 
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https://168ora.hu/itthon/golyatabor-koronavirus-maszkviseles-

belugyminiszterium-188556 

- penzcentrum.hu - 2020.08.03. 

Vallottak az egyetemek: így rendezik meg a gólyatáborokat 

https://www.penzcentrum.hu/utazas/vallottak-az-egyetemek-igy-rendezik-meg-

a-golyataborokat.1100316.html 

- nyugat.hu - 2020.08.03. 

Rendezhetnek gólyatáborokat az egyetemek 

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

- Dunántúli Napló - 2020.08.04. (1, 8. oldal) 

Gólyatáborok mértékkel 

- Dunaújvárosi Hírlap - 2020.08.04. (8. oldal) 

Gólyatáborok mértékkel  (8. oldal) 

- Heves Megyei Hírlap - 2020.08.04. 

Gólyatáborok mértékkel 

- Új Néplap - 2020.08.04. (8. oldal) 

Gólyatáborok mértékkel 

- Petőfi Népe - 2020.08.04. (8. oldal) 

Gólyatáborok mértékkel 

- Tolnai Népújság - 2020.08.04. (8. oldal) 

Gólyatáborok mértékkel 

- Somogyi Hírlap - 2020.08.04. (8. oldal) 

Gólyatáborok mértékkel 

- Nógrád Megyei Hírlap -2020.08.04. (8. oldal) 

 Gólyatáborok mértékkel 

- 24 óra - 2020.08.04. (8. oldal) 

Gólyatáborok mértékkel 

- civilhetes.net - 2020.08.03. 

Nem tiltják a jogszabályok, lehetnek gólyatáborok 

https://civilhetes.net/nem-tiltjak-a-jogszabalyok-lehetnek-golyataborok 

- eduline.hu -2020.08.03. 

Visszafogottabbak lesznek az idei gólyatáborok 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200803_viszafogottabb_golyataborok 

- index.hu - 2020.08.03. 

Nincs állami szabályozás a gólyatáborokról, az egyetemek maguk döntenek róluk 

https://index.hu/belfold/2020/08/03/nincs_allami_szabalyozas_a_golyataborokrol_

az_egyetemek_maguk_dontenek_roluk/ 
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- infostart.hu - 2020.08.03. 

Fontos kérdést tisztázott a Belügyminisztérium 

https://infostart.hu/belfold/2020/08/03/fontos-kerdest-tisztazott-a-

belugyminiszterium 

- origo.hu - 2020.08.03. 

Nem maradnak el a gólyatáborok, de komolyan veszik az előírások betartását 

https://www.origo.hu/itthon/20200803-nem-maradnak-el-a-golyataborok-de-

komolyan-veszik-az-eloirasok-betartasat.html 

- szeged.hu - 2020.08.03. 

Hogy is van ez? A fesztiválokat betiltották, de a gólyatáborok megrendezését 

engedélyezik? 

https://szeged.hu/hirek/36290/hogy-is-van-ez-a-fesztivalokat-betiltottak-de-a-

golyataborok-megrendezeset-engedelyezik 

- atv Kora esti híradó, Esti híradó - 2020.08.03. 

A Belügyminisztérium szerint lehet gólyatáborokat szervezni rendhagyó 

intézkedések és szigorú szabályok mellett 

Megszólaló: Darázs Lénárd általános rektorhelyettes ELTE 

http://www.atv.hu/videok/video-20200803-atv-hirado-2020-08-03 

- atv Reggeli Híradó, Déli híradó - 2020.08.03. 

Negatív koronavírusteszt is kell több gólyatáborba 

http://www.atv.hu/videok/video-20200803-reggeli-hirado-2020-08-03-7 

- hírTV - 2020.08.03. 

Kötelezővé teszik a maszk használatát és a kihelyezett kézfertőtlenítőket is 

használni kell majd az idei gólyatáborokban  

https://hirtv.hu/video/238944 

- RTL Klub - Késő esti Híradó - 2020.08.05. 

Szinte sehol sem lesz idén hagyományos egyetemi gólyatábor 

Megszólaló: Darázs Lénárd általános ügyekért felelős rektor-helyettes, ELTE 

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-keso-este-2020-08-05-

c_12665281 

- InfoRádió Reggeli Hírek 7:00 - Engedélyezte a Belügyminisztérium a felsőoktatási 

gólyatáborok megrendezését, de nem mindenhol szerveznek ilyen programot 

 

Magyar Hírlap melléklet - 2020.08.01. (1,2,3,4. oldal) 

Száz év hanyatlás 

Az intézmény ugyanis, amely ezt a történetírói „három nemzedéket” – Mikát, Szekfűt és 

Kosáryt – összefogta, az Eötvös Collegium volt. Annak az Eötvös Józsefnek viseli nevét, 

https://infostart.hu/belfold/2020/08/03/fontos-kerdest-tisztazott-a-belugyminiszterium
https://infostart.hu/belfold/2020/08/03/fontos-kerdest-tisztazott-a-belugyminiszterium
https://www.origo.hu/itthon/20200803-nem-maradnak-el-a-golyataborok-de-komolyan-veszik-az-eloirasok-betartasat.html
https://www.origo.hu/itthon/20200803-nem-maradnak-el-a-golyataborok-de-komolyan-veszik-az-eloirasok-betartasat.html
https://szeged.hu/hirek/36290/hogy-is-van-ez-a-fesztivalokat-betiltottak-de-a-golyataborok-megrendezeset-engedelyezik
https://szeged.hu/hirek/36290/hogy-is-van-ez-a-fesztivalokat-betiltottak-de-a-golyataborok-megrendezeset-engedelyezik
http://www.atv.hu/videok/video-20200803-atv-hirado-2020-08-03
http://www.atv.hu/videok/video-20200803-reggeli-hirado-2020-08-03-7
https://hirtv.hu/video/238944
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-keso-este-2020-08-05-c_12665281
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-keso-este-2020-08-05-c_12665281


akit Szekfű a Három nemzedékben kulcsszereplőnek tart az 1849 utáni politikai életet 

tekintve, mert egyike a Széchenyi István szelleméhez visszatérő politikusoknak. A 

Collegium első történész szakvezetője volt az alapítástól, 1895-től tizenhét éven át, 

egészen haláláig a „legjobb mester”, Mika Sándor. 

 

magyarnemzet.hu - 2020.08.04. 

Idén százezerrel több diplomásból válogathatnak a munkaerőpiacon 

Már több mint százezer beragadt diplomát állítottak ki az egyetemek és főiskolák a 

nyelvvizsga elengedésének köszönhetően, 81 ezret pedig át is vettek az érintettek – 

közölte a Magyar Nemzettel az innovációs tárca. (…) A folyamat nem mindenhol megy 

egyforma gyorsan, úgy tudjuk, a nagy egyetemeken (pl. ELTE, Szeged) néhány hét alatt 

hozzájutnak diplomáikhoz az volt diákok, míg máshol akár három hónapot is várniuk kell 

a fiataloknak az intézmény leterheltsége miatt. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/iden-szazezerrel-tobb-diplomasbol-valogathatnak-a-

munkaeropiacon-8464635/ 

További megjelenés: 

 

- Magyar Nemzet - 2020.08.04. (5. oldal) 

Idén százezerrel több diplomásból válogathatnak a munkaerőpiacon 

- ugytudjuk.hu - 2020.08.04. 

Több mint százezer új diplomást hozott a nyelvvizsgamentesség 

https://ugytudjuk.hu/cikk/tobb-mint-szazezer-uj-diplomast-hozott-a-

nyelvvizsgamentesseg 

- origo.hu - 2020.08.04. 

A vártnál több diplomás jelenik meg a munkaerőpiacon idén 

https://www.origo.hu/gazdasag/20200804-a-vartnal-tobb-diplomas-jelenik-meg-

a-munkaeropiacon-iden.html 

 

11.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.08.04.  

Kicsik és nagyok: irány pongpongozni! 

Az asztalitenisz ilyen járványos időben is jó sport - egy asztalnyi távolság választ el az 

ellenfeledtől. A kerületieket (és a szomszédos kerületből is) pedig ekkora terem várja az 

ELTE sporttelepén, a Mohai úton. És edző is lesz - minden trükköt megmutat kezdőknek 

és haladóbbaknak, legyenek bár 8 vagy 88 évesek. 

https://11.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200804/kicsik-es-nagyok-irany-pingpongozni 

További megjelenés: 

 

https://magyarnemzet.hu/belfold/iden-szazezerrel-tobb-diplomasbol-valogathatnak-a-munkaeropiacon-8464635/
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https://www.origo.hu/gazdasag/20200804-a-vartnal-tobb-diplomas-jelenik-meg-a-munkaeropiacon-iden.html
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https://11.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200804/kicsik-es-nagyok-irany-pingpongozni


- 22.kerulet.ittlakunk.hu - 2020.08.04.  

Kicsik és nagyok: irány pongpongozni! 

https://22.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200804/kicsik-es-nagyok-irany-

pongpongozni 

 

brandtrend.hu - 2020.08.03. 

CEOI 2020 

Augusztus 23. és 29. között a Neumann Társaság és az ELTE Informatikai Karának 

rendezésében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával Nagykanizsán 

zajlik a Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI), amelyen a régió legjobb diákjai 

mérik össze programozási ismereteiket. 

http://brandtrend.hu/roviden/2020/08/03/ceoi-2020 

További megjelenés: 

 

- Computerworld - 2020.08.05. (6. oldal) 

Diákolimpia Nagykanizsán 

 

promenad.hu - 2020.08.03. 

Makón táboroznak ősszel az ország legjobb diákújságírói, helyi fiatalokat is várnak 

Makón rendezi meg alkotótáborát a DUE Médiahálózat. A diákújságírók idén 30 éves 

egyesületének alapítói már négy évtizede szerveznek médiatáborokat. (…) Az egyesület 

elnöke Kecskés István, a Lakihegyi Rádió munkatársa, alapító alelnöke dr. Balázs Géza 

nyelvész professzor, az ELTE oktatója és dr. Szayly József, a Magyar Rádió korábbi 

alelnöke. 

https://www.promenad.hu/2020/08/03/makon-taboroznak-osszel-az-orszag-legjobb-

diakujsagiroi-helyi-fiatalokat-is-varnak/ 

További megjelenés: 

 

- vasarhely24.com - 2020.08.03. 

Makón táboroznak ősszel az ország legjobb diákújságírói, helyi fiatalokat is várnak  

http://www.vasarhely24.com/esemeny/makon-taboroznak-osszel-az-orszag-

legjobb-diakujsagiroi-helyi-fiatalokat-is-varnak 

 

teol.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya – az emberekéhez hasonlóan – 

hierarchikusan dolgozza fel a beszédet. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) – ELTE 

https://22.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200804/kicsik-es-nagyok-irany-pongpongozni
https://22.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200804/kicsik-es-nagyok-irany-pongpongozni
http://brandtrend.hu/roviden/2020/08/03/ceoi-2020
https://www.promenad.hu/2020/08/03/makon-taboroznak-osszel-az-orszag-legjobb-diakujsagiroi-helyi-fiatalokat-is-varnak/
https://www.promenad.hu/2020/08/03/makon-taboroznak-osszel-az-orszag-legjobb-diakujsagiroi-helyi-fiatalokat-is-varnak/
http://www.vasarhely24.com/esemeny/makon-taboroznak-osszel-az-orszag-legjobb-diakujsagiroi-helyi-fiatalokat-is-varnak
http://www.vasarhely24.com/esemeny/makon-taboroznak-osszel-az-orszag-legjobb-diakujsagiroi-helyi-fiatalokat-is-varnak


Lendület Neuroetológiai Kutatócsoport, az ELTE Természettudományi Kar Etológia 

Tanszék és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológia Kutatócsoport munkatársai kutyák 

funkcionális MRI vizsgálata során fedezték fel, hogy az intonációt alacsonyabb, az ismert 

szavakat magasabb szinteken érzékeli a kutyaagy, ami fontos párhuzam az ember 

beszédfeldolgozási mechanizmusaival. 

https://www.teol.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-fel-a-

beszedet-a-kutyak-agya-2632388/ 

További megjelenés: 

 

- infostart.hu - 2020.08.01. 

Rendkívüli dolog derült ki a kutyák agyi működéséről 

https://infostart.hu/belfold/2020/08/01/rendkivuli-dolog-derult-ki-a-kutyak-agyi-

mukodeserol-video 

- haon.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://haon.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-fel-a-

beszedet-a-kutyak-agya-4242404/ 

- duol.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.duol.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-3745964/ 

- zaol.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.zaol.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-4396409/ 

- bama.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.bama.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-2727770/ 

- nool.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.nool.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-3371423/ 

- heol.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.heol.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-2724266/ 
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- baon.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.baon.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-2892581/ 

- kisalfold.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-

dolgozza-fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-10117013/ 

- szoljon.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.szoljon.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-

dolgozza-fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-2577617/ 

- veol.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.veol.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-3947276/ 

- szon.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://szon.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-fel-a-

beszedet-a-kutyak-agya-4087463/ 

- beol.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.beol.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-2942921/ 

- vaol.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.vaol.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-4168892/ 

- kemma.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.kemma.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-

dolgozza-fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-2793860/ 

- boon.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://boon.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-fel-a-

beszedet-a-kutyak-agya-4449809/ 

- sonline.hu - 2020.08.03. 
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Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.sonline.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-

dolgozza-fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-3127124/ 

- feol.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.feol.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-dolgozza-

fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-4188881/ 

- delmagyar.hu - 2020.08.03. 

Magyar kutatók kiderítették, hogyan dolgozza fel a beszédet a kutyák agya 

https://www.delmagyar.hu/egyperces/magyar-kutatok-kideritettek-hogyan-

dolgozza-fel-a-beszedet-a-kutyak-agya-6694071/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-

dolgozza-fel-a-beszedet-8460879/ 

- kuruc.info - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://kuruc.info/r/6/216068/ 

- minap.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://minap.hu/cikk/kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-

beszedet 

- magyarhirlap.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200803-a-kutyak-agya-az-emberekehez-

hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet 

- origo.hu - 2020.08.03. 

Nem mindegy, milyen szavakat mondunk a kutyánknak 

https://www.origo.hu/tudomany/20200803-a-kutyak-agya-az-emberekehez-

hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet.html 

- egerhirek.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://www.egerhirek.hu/2020/08/03/a-kutyak-agya-az-emberekehez-

hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/termeszet/makkai-zsanett 

- hirado.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 
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https://magyarnemzet.hu/mozaik/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-8460879/
https://kuruc.info/r/6/216068/
https://minap.hu/cikk/kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-beszedet
https://minap.hu/cikk/kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-beszedet
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20200803-a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet
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https://www.egerhirek.hu/2020/08/03/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/termeszet/makkai-zsanett


https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/08/03/a-kutyak-agya-az-

emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet 

- infotatabanya.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-

emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111 

- hir.ma - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/a-kutyak-agya-az-emberekehez-

hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/761569 

- infoesztergom.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-

emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111 

- hirek.sk - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://www.hirek.sk/kavezo/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-

dolgozza-fel-a-beszedet 

- infodebrecen.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-

emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111 

- weborvos.hu - 2020.08.03. 

A kutya agya az emberhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://weborvos.hu/hirek/a-kutya-agya-az-emberhez-hasonloan-dolgozza-fel-a-

beszedet-261063 

- webradio.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-kutyak-agya-az-emberekehez-

hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet 

- index.hu - 2020.08.03. 

A kutya agya az emberéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://index.hu/techtud/2020/08/03/a_kutya_agya_az_emberehez_hasonloan_dol

gozza_fel_a_beszedet/ 

- szimpatika.hu - 2020.08.03. 

Mi történik a kutyák agyában, amikor beszélünk hozzájuk? 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/08/03/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/08/03/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet
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https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111
https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/761569
https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/761569
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111
https://www.hirek.sk/kavezo/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet
https://www.hirek.sk/kavezo/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111
https://weborvos.hu/hirek/a-kutya-agya-az-emberhez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-261063
https://weborvos.hu/hirek/a-kutya-agya-az-emberhez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-261063
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet
https://index.hu/techtud/2020/08/03/a_kutya_agya_az_emberehez_hasonloan_dolgozza_fel_a_beszedet/
https://index.hu/techtud/2020/08/03/a_kutya_agya_az_emberehez_hasonloan_dolgozza_fel_a_beszedet/


https://szimpatika.hu/cikkek/9463/mi-tortenik-a-kutyak-agyaban-amikor-

beszelunk-hozzajuk- 

- hirmondo.ro - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://www.hirmondo.ro/tudomany/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-

dolgozza-fel-a-beszedet/ 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-

emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111 

- nepszava.hu - 2020.08.03. 

Kiderült: a kutyák agya is úgy dolgozza fel a beszédet, mint az embereké 

https://nepszava.hu/3087033_kiderult-a-kutyak-agya-is-ugy-dolgozza-fel-a-

beszedet-mint-az-embereke 

- qubit.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya hasonlóan dolgozza fel a beszédet, mint az embereké 

https://qubit.hu/2020/08/03/a-kutyak-agya-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-

mint-az-embereke 

- nuus.hu - 2020.08.03. 

Tudtad? A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://nuus.hu/tech/tudomany/0803/tudtad-a-kutyak-agya-az-emberekehez-

hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/ 

- forestpress.hu - 2020.08.03. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

http://forestpress.hu/hu/index.php/kutya/35099-a-kutyak-agya-az-emberekehez-

hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-mti 

- Népszava - 2020.08.03. (16. oldal) 

Hasonlóan értik a beszédet a kutyák 

- Ripost - 2020.08.04. (1. oldal) 

A kutya felismeri a pozitív hangsúlyt az emberi beszédben 

- ma.hu - 2020.08.04. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

http://www.ma.hu/tudomany/349101/A_kutyak_agya_az_emberekehez_hasonloan

_dolgozza_fel_a_beszedet 

- medicalonline.hu - 2020.08.04. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://szimpatika.hu/cikkek/9463/mi-tortenik-a-kutyak-agyaban-amikor-beszelunk-hozzajuk-
https://szimpatika.hu/cikkek/9463/mi-tortenik-a-kutyak-agyaban-amikor-beszelunk-hozzajuk-
https://www.hirmondo.ro/tudomany/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/
https://www.hirmondo.ro/tudomany/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-2020-08-03-170111
https://nepszava.hu/3087033_kiderult-a-kutyak-agya-is-ugy-dolgozza-fel-a-beszedet-mint-az-embereke
https://nepszava.hu/3087033_kiderult-a-kutyak-agya-is-ugy-dolgozza-fel-a-beszedet-mint-az-embereke
https://qubit.hu/2020/08/03/a-kutyak-agya-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-mint-az-embereke
https://qubit.hu/2020/08/03/a-kutyak-agya-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-mint-az-embereke
https://nuus.hu/tech/tudomany/0803/tudtad-a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/
https://nuus.hu/tech/tudomany/0803/tudtad-a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/
http://forestpress.hu/hu/index.php/kutya/35099-a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-mti
http://forestpress.hu/hu/index.php/kutya/35099-a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet-mti
http://www.ma.hu/tudomany/349101/A_kutyak_agya_az_emberekehez_hasonloan_dolgozza_fel_a_beszedet
http://www.ma.hu/tudomany/349101/A_kutyak_agya_az_emberekehez_hasonloan_dolgozza_fel_a_beszedet


http://medicalonline.hu/cikk/a_kutyak_agya_az_emberekehez_hasonloan_dolgozz

a_fel_a_beszedet 

- blikk.hu - 2020.08.04. 

Elképesztő felfedezés: kiderült, miben hasonlít a kutyák agya az emberekéhez 

https://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/a-kutyak-agya-az-emberekehez-

hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/m1fy05h 

- 444.hu - 2020.08.04. 

A kutyáknak számít, hogy milyen szavakat használ az ember, milyen hangsúllyal 

mondja azokat 

https://444.hu/2020/08/03/a-kutyaknak-szamit-hogy-milyen-szavakat-hasznal-

az-ember-es-az-is-milyen-hangsullyal-mondja-azokat 

- kozepsuli.hu - 2020.08.04. 

Számít, mit és hogyan mondunk a kutyáknak 

https://kozepsuli.hu/szamit-mit-es-hogyan-mondunk-kutyaknak/ 

- magyarnarancs.hu - 2020.08.04. 

A kutyáknak számít, milyen szavakat használ az ember és az is, hogy milyen 

hangsúllyal 

https://magyarnarancs.hu/tudomany/a-kutyaknak-szamit-milyen-szavakat-

hasznal-az-ember-es-az-is-hogy-milyen-hangsullyal-132031 

- behir.hu - 2020.08.04. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://behir.hu/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-

beszedet 

- vaskarika.hu - 2020.08.04. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19202/ 

- radio88.hu - 2020.08.04. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://www.radio88.hu/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-

a-beszedet/ 

- librarius.hu - 2020.08.04. 

A kutya agya ugyanúgy dolgozza fel a beszédet, mint az emberi agy 

https://librarius.hu/2020/08/04/a-kutya-agya-ugyanugy-dolgozza-fel-a-

beszedet-mint-az-emberi-agy/ 

- ugytudjuk.hu -2020.08.04. 

Megértik a kutyák, mit mondunk nekik 

https://ugytudjuk.hu/cikk/megertik-a-kutyak-mit-mondunk-nekik 

http://medicalonline.hu/cikk/a_kutyak_agya_az_emberekehez_hasonloan_dolgozza_fel_a_beszedet
http://medicalonline.hu/cikk/a_kutyak_agya_az_emberekehez_hasonloan_dolgozza_fel_a_beszedet
https://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/m1fy05h
https://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/m1fy05h
https://444.hu/2020/08/03/a-kutyaknak-szamit-hogy-milyen-szavakat-hasznal-az-ember-es-az-is-milyen-hangsullyal-mondja-azokat
https://444.hu/2020/08/03/a-kutyaknak-szamit-hogy-milyen-szavakat-hasznal-az-ember-es-az-is-milyen-hangsullyal-mondja-azokat
https://kozepsuli.hu/szamit-mit-es-hogyan-mondunk-kutyaknak/
https://magyarnarancs.hu/tudomany/a-kutyaknak-szamit-milyen-szavakat-hasznal-az-ember-es-az-is-hogy-milyen-hangsullyal-132031
https://magyarnarancs.hu/tudomany/a-kutyaknak-szamit-milyen-szavakat-hasznal-az-ember-es-az-is-hogy-milyen-hangsullyal-132031
https://behir.hu/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet
https://behir.hu/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19202/
https://www.radio88.hu/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/
https://www.radio88.hu/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet/
https://librarius.hu/2020/08/04/a-kutya-agya-ugyanugy-dolgozza-fel-a-beszedet-mint-az-emberi-agy/
https://librarius.hu/2020/08/04/a-kutya-agya-ugyanugy-dolgozza-fel-a-beszedet-mint-az-emberi-agy/
https://ugytudjuk.hu/cikk/megertik-a-kutyak-mit-mondunk-nekik


- Magyar Narancs - 2020.08.06. (7. oldal) 

Kutya  

 

M2 - Én vagyok itt! - 2020.08.03. 

Mi lehet annak a lelki háttere, ha valaki nem gondolkozik környezettudatosan? 

Megszólaló: Ágoston Csilla kutató, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-08-03-i-adas/ 

 

hidlap.hu - 2020.08.02. 

Jelentős régészeti feltárás zajlik Letkésen 

Hazánk telei az éjszakai fagyokkal és a nappali meleg időszakokkal igen gyorsan 

szétrombolják azokat a falakat, melyek több száz éven át sértetlenül rejtőztek a földben. 

Így a műemlékes szakemberek ritkán javasolják még a felszín közeli maradványok 

bemutatását is. Előkerült már különlegességnek számító lelet Letkésen? B.Z.: – Bár eddig 

csak a kiszedett alapfalak helyére visszatúrt habarcsot, törmeléket találták meg az ELTE 

Régészeti Intézetének oktatói (Dr. habil. Mordovin Maxim ásatásvezető és munkatársa, 

Rakonczay Rita) és hallgatóik, valamint szlovákiai segítőik, ez is értékes információ 

számukra. 

https://hidlap.hu/2020/08/02/jelentos-regeszeti-feltaras-zajlik-letkesen/ 

 

Csepeli hírmondó - 2020.07.29. (19. oldal) 

Felsőoktatás: egyetemi rangsor, pótfelvételi 

A felvett elsőéves hallgatók számát nézve az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az 

első, amelyet a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem követ. Jelentősen 

előre lépve a Budapesti Gazdasági Egyetem idén a negyedik a rangsorban. 

 

168 óra - 2020.08.05. (4,14,15,16. oldal) 

Kréta és gumibot 

Gyülekeznek a frissen kiképzett iskolaőrök. Szeptembertől – ha lesz tanévkezdés – több 

száz iskolában, tanintézetben gumibottal, spray-vel felszerelt „rendügyi szakemberek” 

vigyáznak a szervezett működésre. Hogy az iskola konfliktusokkal telített hely, tudtuk. Az 

is közhely, hogy az iskolai erőszak eszkalálódása világjelenség. A kezelés módjai eltérők. 

Nem mindegy, hogy izomból indítunk, vagy szakértő, pszichológus, s nem utolsósorban 

pedagógus próbálja a konfliktusokat moderálni. Stefanik Krisztina autizmus-szakértővel, 

pszichológussal, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának docensével 

beszélgettünk. 

További megjelenés: 

https://mediaklikk.hu/video/en-vagyok-itt-2020-08-03-i-adas/
https://hidlap.hu/2020/08/02/jelentos-regeszeti-feltaras-zajlik-letkesen/


 

- 168ora.hu - 2020.08.05.  

Kréta és gumibot – Stefanik Krisztina pszichológus: Gyermeki agresszióra 

agresszióval felelni erkölcsi csőd 

https://168ora.hu/itthon/iskolaorseg-stefanik-krisztina-pszichologus-autizmus-

188642 

 

Computerworld - 2020.08.05. (7. oldal) 

Fogyatékossággal élők terápiája 

Az EIT Digital DLUB (Ne hagyd, hogy lemaradjunk) projektje az értelmi fogyatékkal élő 

gyermekek terápiás lehetőségeit támogatja. Magyar részről az ELTE Informatikai Kar 

Neurális Információfeldolgozási Csoportja vesz részt az együttműködésben. 

 

Új Néplap - 2020.08.05. (5. oldal) 

Neolitikus kincsek bukkantak elő 

A település hármas körárkának egyikén kezdtek dolgozni az ELTE BTK Régészettudományi 

Intézetének szakemberei. A közösségi oldalukon közzétett információk szerint az első 

napokban még az sem volt biztos, hogy a szelvény kimérése jól sikerült. 

 

Zalai Hírlap - 2020.08.05. (1,12. oldal) 

Akadémia, pandémia, krimik és kémregények – beszélgetés Pléh Csaba 

akadémikussal 

Oktatói tevékenysége és kutatómunkája három hazai (ELTE, JATE, BME) és több külföldi 

egyetemhez (Rutgers Egyetem; Trieszti Egyetem; Indianai Egyetem; Bécsi Egyetem; 

Harvard Egyetem) kapcsolódik. 

További megjelenés: 

 

- zaol.hu - 2020.08.05. 

Akadémia, pandémia, krimik és kémregények – beszélgetés Pléh Csaba 

akadémikussal 

https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/akademia-pandemia-krimik-es-

kemregenyek-beszelgetes-pleh-csaba-akademikussal-4399667/ 

 

hellovidek.hu - 2020.08.05.  

Katasztrófa, ahogy világítunk: teljesen eltűnhet a csillagos égbolt Magyarországról? 

A szombathelyi ELTE Savaria Egyetemi Központ, az egri Eszterházy Károly Egyetem és a 

Kaposvári Egyetem átfogó fényszennyezés-kutatásokban vesz részt, amit a Hortobágyi 

https://168ora.hu/itthon/iskolaorseg-stefanik-krisztina-pszichologus-autizmus-188642
https://168ora.hu/itthon/iskolaorseg-stefanik-krisztina-pszichologus-autizmus-188642
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/akademia-pandemia-krimik-es-kemregenyek-beszelgetes-pleh-csaba-akademikussal-4399667/
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/akademia-pandemia-krimik-es-kemregenyek-beszelgetes-pleh-csaba-akademikussal-4399667/


Nemzeti Park Igazgatóság és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is segítenek 

szakmailag. 

https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/08/05/katasztrofa-ahogy-vilagitunk-teljesen-

eltunhet-a-csillagos-egbolt-magyarorszagrol 

 

noklapja.hu - 2020.08.05. 

Ez teszi a magyarokat boldoggá! 

A szeretteink mosolyánál nincs is számunkra nagyobb öröm. Az ELTE PPK Pozitív 

Pszichológia Kutatócsoportja a Bagdi Bella vezette Jobb Veled a Világ Alapítvány 

támogatásával 2020. március 20-ra a Boldogság Világnapjára a 2019. április és a 2020. 

március 10. közötti időszakban végzett internetes vizsgálatai alapján az idén is elkészítette 

Magyarország Boldogságtérképét. 

https://www.noklapja.hu/fontos/2020/08/05/magyarok-boldogsag-kutatas/ 

 

nyugat.hu - 2020.08.04.  

Vas megyei multicégek a szombathelyi gépészképzés mellett 

A vállalatok számára rendkívül fontos, és maguk is sokat tesznek azért, hogy a 

szombathelyi mérnökképzés minősége magas szinten maradjon. Egyetértünk az egyetem 

azon célkitűzésével, amely a mennyiség helyett a minőséget állítja középpontba. Büszkék 

vagyunk arra, hogy a közreműködésünkkel zajló képzésbe Szombathelyre az ELTE idén 

országosan a második legmagasabb pontszámmal vette fel a gépészmérnök-hallgatókat. 

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

 

24.hu - 2020.08.04. 

A Higgs-bozon nagyon ritka bomlását sikerült elkapni 

Magyarországon az MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a debreceni 

Atommagkutató Intézet, valamint a Debreceni Egyetem mintegy negyven kutatója és 

diákja vesz részt a CMS együttműködés munkájában. 

https://24.hu/tech/2020/08/04/higgs-bozon-cern-cms-lhc-muonok-reszecskefizika/ 

További megjelenés: 

 

- qubit.hu - 2020.08.04.  

Áttörés a részecskekutatásban: két müonra is tud bomlani a Higgs-bozon 

https://qubit.hu/2020/08/04/attores-a-reszecskekutatasban-ket-muonra-is-tud-

bomlani-a-higgs-bozon 

 

https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/08/05/katasztrofa-ahogy-vilagitunk-teljesen-eltunhet-a-csillagos-egbolt-magyarorszagrol
https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/08/05/katasztrofa-ahogy-vilagitunk-teljesen-eltunhet-a-csillagos-egbolt-magyarorszagrol
https://www.noklapja.hu/fontos/2020/08/05/magyarok-boldogsag-kutatas/
https://www.nyugat.hu/cikk/vas_megyei_multicegek_a_szombathelyi_gepeszkepzes
https://24.hu/tech/2020/08/04/higgs-bozon-cern-cms-lhc-muonok-reszecskefizika/
https://qubit.hu/2020/08/04/attores-a-reszecskekutatasban-ket-muonra-is-tud-bomlani-a-higgs-bozon
https://qubit.hu/2020/08/04/attores-a-reszecskekutatasban-ket-muonra-is-tud-bomlani-a-higgs-bozon


- origo.hu - 2020.08.04.  

Különös jeleket észlelt a hatalmas részecskegyorsító 

https://www.origo.hu/tudomany/20200804-a-nagy-hadronutkoztetonel-a-

higgsbozon-egy-ritka-bomlasanak-jeleit-mutattak-ki.html 

 

m1 - Ma reggel - 2020.08.04. 

November 3-án tartják az elnökválasztást az Egyesült Államokban 

Megszólaló: Magyarics Tamás Amerika-szakértő, ELTE BTK 

https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-08-04-i-adas-2/ 

 

tv2 - Mokka - 2020.08.04.  

Milyen időjárás várható a következő napokban? 

Megszólaló:  Kiszel Péter főkertész, ELTE Füvészkert 

 

sztv.hu - 2020.08.03. 

Csillagnéző éjszaka a Gothard Obszervatóriumban 

Több látványos égi jelenséget is megfigyelhettek azok, akik részt vettek az ELTE Gothard 

Asztrofizikai Obszervatórium csillagnéző éjszakáján pénteken. A járványidőszakban 

elmaradtak a havi rendszerességgel szervezett esték, így a mostani programon az 

átlagosnál jóval többen, jórészt családok vettek részt. Hosszú sorok kígyóztak az 

obszervatórium kertjében, több száz érdeklődő volt kíváncsi a csillagos égboltra. 

http://www.sztv.hu/hirek/csillagnezo-ejszaka-a-gothard-obszervatoriumban-20200803 

 

szakszervezetek.hu - 2020.08.04. 

Rengeteg tanári diplomát adtak át nyelvvizsga nélkül: enyhülhet a pedagógushiány? 

A Nyíregyházi Egyetem az agrárdiplomák mintegy negyven százalékát tartotta vissza. 

Ezzel szemben a Műegyetemen, a Corvinuson, az ELTE-n vagy az Állatorvostudományi 

Egyetemen szinte egyáltalán nincs gond a végzősök nyelvtudásával, a beragadó diplomák 

aránya itt jóval öt százalék alatti, sőt némely szakon még az egy százalékot sem éri el. 

https://szakszervezetek.hu/hirek/23314-rengeteg-tanari-diplomat-adtak-at-nyelvvizsga-

nelkul-enyhulhet-a-pedagogushiany 

További megjelenés: 

 

- origo.hu - 2020.08.04.  

A vártnál több diplomás jelenik meg a munkaerőpiacon idén 

https://www.origo.hu/gazdasag/20200804-a-vartnal-tobb-diplomas-jelenik-meg-

a-munkaeropiacon-iden.html 

https://www.origo.hu/tudomany/20200804-a-nagy-hadronutkoztetonel-a-higgsbozon-egy-ritka-bomlasanak-jeleit-mutattak-ki.html
https://www.origo.hu/tudomany/20200804-a-nagy-hadronutkoztetonel-a-higgsbozon-egy-ritka-bomlasanak-jeleit-mutattak-ki.html
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-08-04-i-adas-2/
http://www.sztv.hu/hirek/csillagnezo-ejszaka-a-gothard-obszervatoriumban-20200803
https://szakszervezetek.hu/hirek/23314-rengeteg-tanari-diplomat-adtak-at-nyelvvizsga-nelkul-enyhulhet-a-pedagogushiany
https://szakszervezetek.hu/hirek/23314-rengeteg-tanari-diplomat-adtak-at-nyelvvizsga-nelkul-enyhulhet-a-pedagogushiany
https://www.origo.hu/gazdasag/20200804-a-vartnal-tobb-diplomas-jelenik-meg-a-munkaeropiacon-iden.html
https://www.origo.hu/gazdasag/20200804-a-vartnal-tobb-diplomas-jelenik-meg-a-munkaeropiacon-iden.html


- Tolnai Népújság - 2020.08.04. (1, 7. oldal) 

Százezer új diplomás 

- Somogyi Hírlap - 2020.08.04. (1, 7. oldal) 

Plusz százezer új diplomás 

- Heves Megyei Hírlap - 2020.08.04. (1, 7. oldal) 

Plusz százezer új diplomás 

- Nógrád Megyei Hírlap - 2020.08.04. (7. oldal) 

Plusz százezer új diplomás 

- Új Néplap - 2020.08.04. (7. oldal) 

Plusz százezer új diplomás 

- 24 óra - 2020.08.04. (7. oldal) 

Plusz százezer új diplomás 

- Dunaújvárosi Hírlap - 2020.08.04. (7. oldal) 

Plusz százezer új diplomás 

- Petőfi Népe - 2020.08.04. (7. oldal) 

Százezer diplomát állítottak ki eddig 

- Dunántúli Napló - 2020.08.04. (1, 7. oldal) 

Sorra állítják ki a diplomákat 

- penzcentrum.hu - 2020.08.04. (1, 7. oldal) 

Rengeteg tanári diplomát adtak át nyelvvizsga nélkül: enyhülhet a 

pedagógushiány? 

https://www.penzcentrum.hu/otthon/rengeteg-tanari-diplomat-adtak-at-

nyelvvizsga-nelkul-enyhulhet-a-pedagogushiany.1100334.html 

 

RTL Klub - RTL Híradó - Esti kiadás - 2020.08.04. 

Hagyományos egyetemi gólyatábor szinte sehol nem lesz idén a koronavírus-

járvány miatt 

A legtöbb, majdnem tízezer új tanulóval bővülő Eötvös Loránd Tudományegyetem is így 

határozott, itt orientációs napok lesznek. 

Megszólaló: Darázs Lénárd általános ügyekért felelős rektor-helyettes, ELTE 

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-08-04-c_12663649 

További megjelenés: 

 

- atv Déli Híradó - 2020.08.04. 

A Belügyminisztérium szerint lehet gólyatáborokat szervezni 

Megszólaló: Darázs Lénárd általános ügyekért felelős rektor-helyettes, ELTE 

http://www.atv.hu/videok/video-20200804-deli-hirado-2020-08-04 

https://www.penzcentrum.hu/otthon/rengeteg-tanari-diplomat-adtak-at-nyelvvizsga-nelkul-enyhulhet-a-pedagogushiany.1100334.html
https://www.penzcentrum.hu/otthon/rengeteg-tanari-diplomat-adtak-at-nyelvvizsga-nelkul-enyhulhet-a-pedagogushiany.1100334.html
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/rtl-hirado-2020-08-04-c_12663649
http://www.atv.hu/videok/video-20200804-deli-hirado-2020-08-04


- nlc.hu - 2020.08.04. 

Kiderült, rendezhetnek-e gólyatábort az egyetemek 

https://nlc.hu/szabadido/20200804/koronavirus-golyatabor-egyetemek/ 

- radio88.hu - 2020.08.04. 

Nincs állami szabályozás a gólyatáborokról, az egyetemek maguk döntenek 

https://www.radio88.hu/nincs-allami-szabalyozas-a-golyataborokrol-az-

egyetemek-maguk-dontenek/ 

 

Magyar Nemzet - 2020.08.06. (16. oldal) 

Különleges bomlás Genfben 

A genfi nagy hadronütköztetőben (LHC) folyó munkában hazánkból az MTA–ELTE 

Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport, az ELTE, a Wigner Fizikai 

Kutatóközpont, a debreceni Atommagkutató Intézet, valamint a Debreceni Egyetem 

mintegy negyven kutatója és diákja vesz részt. 

 

Magyar Nemzet - 2020.08.06. (16. oldal) 

Őslények éltek Villányban 

Húsz éve keres dinoszauruszcsontokat Ősi Attila, a Lendület-program egykori kutatója, 

aki jelenleg az ELTE Őslénytani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Az első 

évtized az iharkúti leletektől volt hangos, az utóbbi években a villányi maradványok is 

egyre izgalmasabbak. Az utóbbi helyen talált egyik különleges felfedezésüket – egy közel 

öt méter hosszú, bizarr megjelenésű őshüllő csontjait – nemrég publikálták. 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.08.06. 

Őslények éltek Villányban 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/oslenyek-eltek-villanyban-8478723/ 

 

Figyelő - 2020.08.06. (74,75. oldal) 

Autizmus: esőemberek esernyő nélkül 

Százezer család biztosan érintett az autizmusban Magyarországon – nyilatkozta 

lapunknak az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) elnöke, aki rámutatott: szakma 

tanulása, középiskolai és felsőfokú ismeretek megszerzése kivételes esetektől eltekintve 

szinte lehetetlen az autista diákok számára. (...) Szakértőink nemzetközi kapcsolatokkal és 

rálátással, irányelvekkel folyamatosan képzik magukat. Egyedülállók vagyunk abban is, 

hogy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán külön kifejezetten 

autizmusspektrum-pedagógiás szakirányú tanulmányokat lehet folytatni. 

https://nlc.hu/szabadido/20200804/koronavirus-golyatabor-egyetemek/
https://www.radio88.hu/nincs-allami-szabalyozas-a-golyataborokrol-az-egyetemek-maguk-dontenek/
https://www.radio88.hu/nincs-allami-szabalyozas-a-golyataborokrol-az-egyetemek-maguk-dontenek/
https://magyarnemzet.hu/mozaik/oslenyek-eltek-villanyban-8478723/


 

Figyelő - 2020.08.06. (14. oldal) 

Magyarország nincs lemaradva 

Hazánk nincs lemaradva a koronavírus elleni küzdelemben, sőt két megoldás is sikerrel 

kecsegtet, ami többek között azt is jelenti, hogy a legfejlettebb országokban élőkhöz 

hasonlóan a magyar lakosság is gyorsan védettséget kaphat, amint megvannak az 

ellenszerek. (…) A legnagyobb médiavisszhangot a Kacskovics Imre, az ELTE Immunológiai 

Tanszékének a vezetője által irányított konzorcium kapta, amely egy védettséget biztosító 

és a fertőzést megszüntető gyógyszer fejlesztésébe kezdett még tavasszal. 

 

Magyar Narancs - 2020.08.06. (18,19. oldal) 

„A körte elvérzik” 

A magyar társadalom osztályszerkezete megnyúló cseppformára hasonlít. Hogy ez mit 

takar, A csepp című, új könyvében fejti ki az ELTE oktatója, aki arra is válaszol, mennyiben 

volt jobboldali minden kormány a rendszerváltás óta, és hol késlekedik az új baloldal. 

 

National Geographic - 2020.08.06. (4,5. oldal) 

Saját ügyeink 

Andics Attila és csapata az ELTE Etológiai Tanszékén megvizsgálta, vajon az ember két 

régi társállata, a kutya és a malac mennyiben támaszkodik gazdája segítségére. Miközben 

igyekeztek megszerezni a jutalomfalatot a zárt dobozból, a malacok jóval tovább 

próbálkoztak, mint a kutyák, és nem kértek segítséget. A kutatók szerint ez a különbség 

az ebek evolúciós előnyét bizonyítja. 

 

National Geographic - 2020.08.06. (1,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33. 

oldal) 

Dunavirágzás 

Emellett egy új típusú veszéllyel is számolni kell: a hidakon elpusztult, eltaposott 

kérésztetemek csúszóssá teszik az utat, veszélyessé a kerékpáros és autós közlekedést. Az 

Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet és az ELTE Környezetoptika Laboratórium 

kutatói nemrégiben kidolgoztak egy módszert, amellyel a kérészpusztulás jelentősen 

csökkenthető azokon a kivilágított helyeken, ahol közlekedésbiztonsági okokból nem 

lehet lekapcsolni a fényforrásokat. 

 

 

 

 



Vas Népe - 2020.08.06. (5. oldal) 

Informatikus, tanító vagy ápoló?  

A héten még lehet jelentkezni a felsőoktatási pótfelvételire. Az idei eljárás újdonsága, 

hogy államilag támogatott képzések is elérhetők – az ELTE-n és a PTE-n Szombathelyen 

is. 

 

dehir.hu - 2020.08.05. 

Kilakoltatás: elkezdődött Fazekas Máté első nagyjátékfilmjének forgatása 

A film írója és rendezője Fazekas Máté, aki az ELTE filmtudomány mesterszakán végzett, 

majd elsősorban forgatókönyvíróként szerzett magának nevet. Rendezései közül 

legismertebb a 2019-ben bemutatott, Apám szíve című rövidfilm. A Kilakoltatás a Nemzeti 

Filmintézet Inkubátor Programjának egyik 2019-es nyerteseként készülhet el. 

http://www.dehir.hu/kultura/kilakoltatas-elkezdodott-fazekas-mate-elso-

nagyjatekfilmjenek-forgatasa/2020/08/05/ 

További megjelenés: 

 

- Napló - 2020.08.07. (11. oldal) 

Filmszatírát forgatnak 

 

Innotéka - 2020.07.31. (23. oldal) 

Kompetenciaközpont az ELTE-n 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Alapból 1,245 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert kompetenciaközpont 

létrehozására, kutatási infrastruktúra fejlesztésére. 

 

eduline.hu - 2020.08.05. 

Országos tanévkezdési körkép: eltérő formában indul az oktatás az egyetemeken 

A veszélyeztetett csoportba tartozó - vagy ilyen személlyel együtt élő - hallgatók 

kérvényezhetik, hogy távolléti oktatás formájában teljesíthessék a tárgyaikat. Korábban 

már beszámoltunk róla, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a járványhelyzetre 

való tekintettel tantermi és online kurzusok kombinációjával indítják a tanévet 

szeptembertől. A személyes órákon kötelező lesz a maszkviselés és a védőtávolság 

betartása. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200804_oszi_felev_az_egyetemeken 

További megjelenés: 

 

 

http://www.dehir.hu/kultura/kilakoltatas-elkezdodott-fazekas-mate-elso-nagyjatekfilmjenek-forgatasa/2020/08/05/
http://www.dehir.hu/kultura/kilakoltatas-elkezdodott-fazekas-mate-elso-nagyjatekfilmjenek-forgatasa/2020/08/05/
http://eduline.hu/felsooktatas/20200804_oszi_felev_az_egyetemeken


- eduline.hu - 2020.08.05. 

Szeptembertől jöhet a hibrid oktatás - de mit is jelent ez pontosan? 

http://eduline.hu/kozoktatas/20200805_hibrid_oktatas_jelentese 

 

M5 - M5 Híradó - 2020.08.05. 

Az ELTE kutatói felfedezték, hogy mi befolyásolja az emberi intelligenciát 

Megszólaló: Grolmusz Vince egyetemi tanár, ELTE TTK PIT Bioinformatikai Csoport és 

Fellner Máté kutató, ELTE TTK PIT Bioinformatikai Csoport 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-08-05-i-adas/ 

További megjelenés: 

 

- raketa.hu - 2020.08.05. 

Magyar kutatók leltek rá az intelligenciáért felelős agyterületre 

https://raketa.hu/magyar-kutatok-leltek-ra-az-intelligenciaert-felelos-agyteruletre 

 

hvg.hu - 2020.08.05. 

Magyar agykutatók rájöttek, mi zajlik a kutyák agyában, miközben beszélünk 

hozzájuk 

A kutyáknak számít, hogy milyen szavakat használ az ember és az is, hogy milyen 

hangsúllyal, azaz intonációval mondja azokat. A legtöbb kutya képes például leülni az ül 

parancsszóra. Ehhez hasonlóan, ha magas hangon dicsérik őket, valószínűleg felismerik a 

pozitív töltetet. Nagyon keveset tudunk ugyanakkor arról, mi zajlik az agyukban, mikor 

beszélünk hozzájuk – olvasható az ELTE közleményében. 

További megjelenés: 

 

- femina.hu - 2020.08.05. 

A kutyák értik, amit mondunk? 

https://femina.hu/terasz/kutyak-ertik-amit-mondunk/ 

- alon.hu - 2020.08.05. 

Kiderítették, a kutyák agya miként dolgozza fel a beszédet 

https://www.alon.hu/tudomany/2020/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-

dolgozza-fel-a-beszedet 

- napidoktor.hu - 2020.08.05. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://napidoktor.hu/napi-hirek/a-kutyak-agya-az-emberekehez-hasonloan-

dolgozza-fel-a-beszedet/ 

- Magyar Nemzet - 2020.08.05. (16. oldal) 

http://eduline.hu/kozoktatas/20200805_hibrid_oktatas_jelentese
https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-08-05-i-adas/
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Beszédfeldolgozás kutyaaggyal 

- hazesotthon.co.hu - 2020.08.05. 

A kutyák agya az emberekéhez hasonlóan dolgozza fel a beszédet 

https://hazesotthon.co.hu/kertes/2020/08/04/a-kutyak-agya-az-emberekehez-

hasonloan-dolgozza-fel-a-beszedet.html 

 

Népszava - 2020.08.07. (11. oldal) 

A Vas utca, az álomhely 

A Színház- és Filmművészeti Egyetemen nem ritka a húsz-harmincszoros túljelentkezés 

sem. Utánanéztünk annak, hol tanulhat az a tehetséges fiatal, aki színházban vagy 

filmesként szeretne dolgozni. (…) Felsőfokú végzettséget filmesként a Metropolitan 

Egyetemen lehet szerezni, továbbá az ELTE Filmtudományi Tanszékével együttműködő 

Budapest Filmakadémián. 

 

Élet és Irodalom - 2020.08.07. (7. oldal) 

Nálunk gyakran a nincsenek állnak össze valamikké 

Pritz Pál történésszel, az MTA doktorával, az ELTE magántanárával Szále László beszélget 

Jó ötven éve kutat, ír és tanít, legjobban a történettudomány érdekli, annak függetlensége, 

szakszerűsége, hitelessége – és társadalmi haszna. Témáit illetően leginkább az újkori 

magyar történelem jelenségei és szereplői izgatják, azon belül is kitüntetetten Trianon 

előzményei és következményei – nemcsak politikai síkon, hanem gazdasági, szellem- és 

mentalitástörténeti szempontból is. 

 

Szabad Föld - 2020.08.07. (30. oldal) 

Kutyaposta 

Most az ELTE Etológia Tanszékének kutatói bebizonyították, hogy bármilyen (ki)képzés 

kedvezően hat a kutya önállóságára, a „tanult” kutyák sikeresebben oldják meg 

feladataikat, mint képzetlen társaik.  

 

Szabad Föld - 2020.08.07. (7. oldal) 

Semmi sincs veszve 

Idén sokkal többen kaptak ingyenes helyet, és a felvételizők több felsőoktatási 

intézménybe a korábbinál magasabb átlagpontszámmal kerültek be. Akik most nem jártak 

sikerrel, még a pótfelvételin is számíthatnak államilag támogatott férőhelyekre. (...) Az 

intézmények rangsorában továbbra is letaszíthatatlanul őrzi első helyét az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE). 
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Szabad Föld - 2020.08.07. (39. oldal) 

Kellenek a jó szomszédok 

Ismét magyar kutatói felfedezés olvasható a Scientific Reports tudományos folyóiratban. 

Az ELTE TTK PIT Bioinformatikai Csoport matematikusai szerint az emberi intelligencia 

függ attól, hogy a hippokampusz milyen más agyi területekkel áll kapcsolatban. 

További megjelenés: 

 

- Szabadság - 2020.08.07. (9. oldal) 

Bizonyíték az intelligencia befolyásolására 

 

nepszava.hu - 2020.08.07. 

Szabad szemmel – Osztrák Európaügyi miniszter: Az alapértékek ügyében nem 

szabad engedményeket tenni 

Barna Zsuzsa, az ELTE kutatója arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországon nagy az 

előítélet a feketékkel szemben. Maguk az érintettek arról számoltak be, hogy 

megpróbálják nevetségessé tenni őket az utcán, nem mehetnek be vendéglőkbe, a 

szomszédok és a szobatársak kellemetlenkednek és nehezen találnak maguknak munkát. 

https://nepszava.hu/3087495_szabad-szemmel--osztrak-europaugyi-miniszter-az-

alapertekek-ugyeben-nem-szabad-engedmenyeket-tenni 

 

demokrata.hu - 2020.08.06. 

Az örök ifjúság titkai 

Vellai Tibor, az ELTE Genetikai Tanszékének vezetője, aki az MTA támogatásával 2017-ben 

hozott létre egy öregedési folyamat mechanizmusait vizsgáló kutatócsoportot. A magyar 

kutatócsoport olyan sejteket és organizmusokat kezdett el vizsgálni, amelyek egyáltalán 

nem öregednek. 

https://demokrata.hu/tudomany/az-orok-ifjusag-titkai-273762/ 

 

ipon.hu - 2020.08.06. 

A Higgs-bozon egy ritka bomlását figyelték meg a CERN-ben 

A kiértékelés érzékenységét többféle technikával javították, így például a háttér kifinomult 

modellezése és a gépi tanulási algoritmusok alkalmazása révén. Magyarországon az MTA-

ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem, a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a debreceni Atommagkutató Intézet, 

valamint a Debreceni Egyetem mintegy negyven kutatója és diákja vesz részt a CMS 

együttműködés munkájában. 
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https://ipon.hu/magazin/cikk/a-higgs-bozon-egy-ritka-bomlasat-figyeltek-meg-a-cern-

ben 

További megjelenés: 

 

- karpatinfo.net - 2020.08.06. 

Különös jeleket észlelt a hatalmas részecskegyorsító 

https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/08/06/kulonos-jeleket-eszlelt-

hatalmas-reszecskegyorsito 

 

Store Insider - 2020.07.31. (14,15. oldal) 

Automatizáció és robotika az élelmiszeriparban 

A harmadik előadásban az ELTE IoT&Data Innovációs laborjától adott elő Angyalné Dr. 

Alexy Márta és dr. Tarcsi Ádám. A Living Lab 2016 óta működik Agri-Food és eHealth 

fókusszal, élelmiszeripari digitalizációval, inkubációs szolgáltatásokkal, 14 ipari partnerrel. 

A labor mind mezőgazdasági, mind pedig élelmiszeripari projektekkel is dolgozik. Többek 

között részt vesznek élelmiszeripari digitalizációs tananyag fejlesztésben, létrehoztak 

„okos” nyúlketrecet, vagy éppen méhkaptár hanganalízist. 

 

gondola.hu - 2020.08.06. 

Koronavírus - ELTE: a kollégiumokban is változásokat vezettek be 

A járványhelyzetre tekintettel a kollégiumokban is több változást vezetett be az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem (ELTE); alternatív szálláshelyeket is kínálnak kollégistáik 

számára - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja 

közleményében azt írta: a szobákban elszállásolható diákok számát kettőre csökkentették, 

hogy az ajánlott védőtávolság tartható legyen, továbbá kézfertőtlenítőket helyeztek ki a 

bejáratoknál, és a takarítás is gyakoribb lesz az épületekben. 

https://gondola.hu/hirek/259024-Koronavirus_-

_ELTE__a_kollegiumokban_is_valtozasokat_vezettek.html 

További megjelenés: 

 

- hajdupress.hu - 2020.08.06. 

ELTE: a kollégiumokban is változásokat vezettek be 

http://www.hajdupress.hu/cikk/elte-a-kollegiumokban-is-valtozasokat-vezettek-

be 

- ma.hu - 2020.08.06. 

ELTE: a kollégiumokban is változásokat vezettek be 
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http://www.ma.hu/belfold/349276/ELTE_a_kollegiumokban_is_valtozasokat_vezett

ek_be 

- webradio.hu - 2020.08.06. 

Koronavírus/Felvételi - ELTE: a kollégiumokban is változásokat vezettek be 

https://webradio.hu/hirek/koronavirus/koronavirusfelveteli-elte-a-

kollegiumokban-is-valtozasokat-vezettek-be 

- infostart.hu - 2020.08.06. 

Koronavírus - ELTE: a kollégiumokban is változásokat vezettek be 

https://infostart.hu/belfold/2020/08/06/koronavirus-elte-a-kollegiumokban-is-

valtozasokat-vezettek-be 

- hirek.sk - 2020.08.06. 

Az egyetemi kollégiumokban is változásokat vezettek be 

https://www.hirek.sk/hethatar/az-egyetemi-kollegiumokban-valtozasokat-

vezettek-be 

- 444.hu - 2020.08.06. 

Az ELTE kollégiumaiban is változásokat vezettek be a koronavírus-járvány miatt 

https://444.hu/2020/08/06/az-elte-kollegiumaiban-is-valtozasokat-vezettek-be-

a-koronavirus-jarvany-miatt 

- hazipatika.com - 2020.08.06. 

Koronavírus: változások a kollégiumokban 

https://www.hazipatika.com/napi_egeszseg/fertozo_betegsegek/cikkek/koronavir

us_valtozasok_a_kollegiumokban/20200806153716 

- propeller.hu - 2020.08.06. 

Biztonsági intézkedéseket vezettek be az ELTE kollégiumaiban a járvány miatt 

https://propeller.hu/itthon/3562571-biztonsagi-intezkedeseket-vezettek-be-elte-

kollegiumaiban-jarvany-miatt 

- magyarnarancs.hu - 2020.08.06. 

A járvány miatt létszámkorlátozást vezettek be az ELTE kollégiumaiban 

https://magyarnarancs.hu/lokal/a-jarvany-miatt-letszamkorlatozast-vezettek-be-

az-elte-kollegiumaiban-132141 

- penzcentrum.hu - 2020.08.06. 

Különleges intézkedések az ELTE kollégiumaiban: korlátozzák a létszámot 

https://www.penzcentrum.hu/otthon/kulonleges-intezkedesek-az-elte-

kollegiumaiban-korlatozzak-a-letszamot.1100494.html 

- hvg.hu - 2020.08.06. 

A járvány miatt megvágják a létszámot az ELTE kollégiumaiban 
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https://hvg.hu/itthon/20200806_koronavirus_jarvany_fertozes_tavolsagtartas_elte_

kollegium_ferohely 

- eduline.hu - 2020.08.06. 

A kollégiumi szabályokra is hatással lesz a vírushelyzet közölte az ELTE 

http://eduline.hu/felsooktatas/20200806_elte_kollegium 

- nepszava.hu - 2020.08.06. 

ELTE-kollégiumok: egy szobában csak két diákot szállásolhatnak el a koronavírus-

járvány miatt 

https://nepszava.hu/3087418_elte-kollegiumok-egy-szobaban-csak-ket-diakot-

szallasolhatnak-el-a-koronavirus-jarvany-miatt 

- life.hu - 2020.08.06. 

Koronavírus: Ezek a változásokat vezeti be a kollégiumokban az ELTE 

https://www.life.hu/hirek/20200806-koronavirus-ezek-a-valtozasokat-vezeti-be-

a-kollegiumokban-az-elte.html 

- portfolio.hu - 2020.08.06. 

Lakhatási támogatást kínál az ELTE a kollégisták számára 

https://www.portfolio.hu/ingatlan/20200806/lakhatasi-tamogatast-kinal-az-elte-

a-kollegistak-szamara-443922 

- 24.hu - 2020.08.06. 

Alternatív szálláshelyeket kínál az ELTE a kollégistáknak 

https://24.hu/belfold/2020/08/06/alternativ-szallashelyeket-kinal-az-elte-a-

kollegistaknak/ 

- blikk.hu - 2020.08.06. 

Komoly döntést hozott az ELTE: erre számíthatnak a tanulók 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elte-kollegium-letszamnoveles/xst5nr4 
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