
 

 

 

 

 

Bors - 2020.09.28. (15. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM okosbútorversenyén  

Hatalmas érdeklődés övezte az mvm online nyereményjátékát. az 

energetikaifenntarthatósági témájú keresztrejtvényt az ország 397 iskolájának közel 2200 

diákja töltötte ki. a tíz, legrövidebb idő alatt helyes megfejtést beküldő versenyző iskolája 

egy-egy nagy értékű okosbútorral lesz gazdagabb.  

 

További megjelenés: 

 

- Ripost - 2020.09.28. (9. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor-versenyén 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.27.  

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútorversenyén 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-mvm-

okosbutor-versenyen-8717520/ 

- duol.hu - 2020.09.27.  

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

https://www.duol.hu/pr/tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-mvm-okosbutor-

versenyen-2-3843827/ 

- digitalhungary.hu - 2020.09.27.  

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-

MVM-Okosbutor-versenyen/10132/ 

- Bors - 2020.10.01. (7. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM okosbútor versenyén  

- Ripost - 2020.10.01. (7. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor-versenyén 

- Vas Népe - 2020.09.29. (7. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén  

- Heves Megyei Hírlap - 2020.09.29. (8. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

2020/40. hét  (szeptember 28. – október 4.) 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-mvm-okosbutor-versenyen-8717520/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-mvm-okosbutor-versenyen-8717520/
https://www.duol.hu/pr/tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-mvm-okosbutor-versenyen-2-3843827/
https://www.duol.hu/pr/tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-mvm-okosbutor-versenyen-2-3843827/
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-MVM-Okosbutor-versenyen/10132/
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-MVM-Okosbutor-versenyen/10132/


- Petőfi Népe - 2020.09.29. (8. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

- Új Néplap - 2020.09.29. (8. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

- 24 óra - 2020.09.29. (8. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

- Dunaújvárosi Hírlap - 2020.09.29. (8. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

- Tolnai Népújság - 2020.09.29. (8. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

- Fejér Megyei Hírlap - 2020.09.29. (12. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

- Dunántúli Napló - 2020.09.29. (8. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

- Délmagyarország - 2020.09.29. (8. oldal) 

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

- azonnali.hu - 2020.09.28.  

Több mint kétezer diák vett részt az MVM Okosbútor versenyén 

http://azonnali.hu/cikk/20200928_tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-mvm-

okosbutor-versenyen 

 

raketa.hu - 2020.09.28. 

Magyar kutatók jöttek rá, hogy hogyan élik túl a növények a telet 

Felfedezésük új távlatokat nyithat a fenológia, vagyis a növények és állatok fejlődési 

szakaszait vizsgáló tudományterületen – olvasható az egyetem beszámolójában. A 

kutatók Priszter Szaniszlónak (1917-2011), az ELTE Füvészkert egykori igazgatójának 

feljegyzéseit vették alapul kutatásukban. 

https://raketa.hu/hogyan-elik-tul-a-novenyek-a-telet 

 

tudomanyplaza.hu - 2020.09.28. 

HumanE-AI-Net - Mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztése 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) oldaláról tervezett kutatások támogatják az 

orvosok és egészségügyi dolgozók munkáját a szélesebb körben kiterjesztett intelligencia 

(augmented intelligence) segítségével. Például a diagnózis felállításában, a terápia és 

utánkövetés esetében, illetve monitorozást és aktív segítségnyújtást céloznak. Alkalmazási 

területek a pszichiátria területén elsősorban a poszttraumás stressz szindróma, depresszió 

és autizmus. 

http://azonnali.hu/cikk/20200928_tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-mvm-okosbutor-versenyen
http://azonnali.hu/cikk/20200928_tobb-mint-ketezer-diak-vett-reszt-az-mvm-okosbutor-versenyen
https://raketa.hu/hogyan-elik-tul-a-novenyek-a-telet


https://tudomanyplaza.hu/humane-ai-net-mestersegesintelligencia-rendszerek-

fejlesztese/ 

 

weborvos.hu - 2020.09.28. 

Új utak nyílhatnak a pszichiátriai betegségek kezelésében 

Az ELTE TTK Biológiai Intézetének kutatói egy nemzetközi együttműködésben az agy 

prefrontális kérgének kulcsfontosságú idegsejt-típusait vizsgálták. A kutatócsoport olyan 

molekuláris különbségeket azonosított az idegsejtekben, amelyek további vizsgálatával 

gyógymód születhet olyan pszichiátriai betegségek kezelésére, mint a skizofrénia vagy a 

depresszió - adta hírül az ELTE hírlevele. 

https://weborvos.hu/hirek/uj-utak-nyilhatnak-a-pszichiatriai-betegsegek-kezeleseben-

262198 

 

További megjelenés: 

 

- medicalonline.hu - 2020.09.28. 

Új utak nyílhatnak neuropszichiátriai betegségek kezelésében 

http://medicalonline.hu/cikk/uj_utak_nyilhatnak_neuropszichiatriai_betegsegek_k

ezeleseben 

 

 

Reformátusok Lapja - 2020.09.27. (13,14. oldal) 

A teremtő bizonytalanság időszakát éljük 

Ez jó dolog, olyan lehetőségek nyíltak meg előttünk, amelyekre azelőtt se időnk, se 

kapacitásunk nem volt. Például? Izgalmas együttműködésünk van az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemmel, azokat az ökogyülekezeteket vizsgáljuk, amelyekkel évek óta 

tartjuk a kapcsolatot. A közös kutatásnak hála, lehetőségünk van a korábbinál sokkal 

jobban megérteni a működési mechanizmusukat és motivációjukat. Arra keressük a 

választ, hogy mi motivál egy közösséget a fenntarthatóságra való törekvésre. 

 

További megjelenés: 

 

- reformatus.hu - 2020.09.25.  

A teremtő bizonytalanság időszakát éljük 

https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/teremto-bizonytalansag-idoszakat-eljuk/ 

 

 

https://tudomanyplaza.hu/humane-ai-net-mestersegesintelligencia-rendszerek-fejlesztese/
https://tudomanyplaza.hu/humane-ai-net-mestersegesintelligencia-rendszerek-fejlesztese/
https://weborvos.hu/hirek/uj-utak-nyilhatnak-a-pszichiatriai-betegsegek-kezeleseben-262198
https://weborvos.hu/hirek/uj-utak-nyilhatnak-a-pszichiatriai-betegsegek-kezeleseben-262198
http://medicalonline.hu/cikk/uj_utak_nyilhatnak_neuropszichiatriai_betegsegek_kezeleseben
http://medicalonline.hu/cikk/uj_utak_nyilhatnak_neuropszichiatriai_betegsegek_kezeleseben
https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/teremto-bizonytalansag-idoszakat-eljuk/


civilhetes.net - 2020.09.27. 

Kevesen gondolnák, milyen vészes ütemben süllyed az Alföld 

Az ELTE Természettudományi Tanszékének egyetemi tanára szerint a változás üteme az 

utóbbi években a tízszeresére emelkedett, Debrecen környékén például már az 5 

millimétert is eléri. Hosszú távon rekordárvizekkel, belvízzel és súlyosbodó vízhiánnyal kell 

számolni. Timár Gábor szemléltetésként úgy fogalmazott, hogy míg például Szolnokon, 

ahol többen élnek, és emiatt több artézi vizet kell kiemelni, a süllyedés mértéke kicsivel 

nagyobb, 3 mm, mint mondjuk a Tisza által szintén érintett Tiszakécskén. 

https://civilhetes.net/kevesen-gondolnak-milyen-veszes-utemben-sullyed-az-alfold 

 

További megjelenés: 

 

- infostart.hu - 2020.09.26. 

Kevesen gondolnák, milyen vészes ütemben süllyed az Alföld 

https://infostart.hu/tudomany/2020/09/26/kevesen-gondolnak-milyen-veszes-

utemben-sullyed-az-alfold 

 

delmagyar.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

Bár az ember nevelte farkasokat a kutyákhoz hasonlóan sok mindenre meg lehet tanítani, 

irányításuk, féken tartásuk, azaz kezelhetőségük szempontjából soha nem lesznek a 

kutyákhoz hasonlatosak – derült ki az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

etológusainak legújabb vizsgálatából. 

 

További megjelenés: 

 

- szoljon.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.szoljon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-2706611/ 

- vaol.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.vaol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-

lesz-teljesen-szelid-4290173/ 

- kemma.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://civilhetes.net/kevesen-gondolnak-milyen-veszes-utemben-sullyed-az-alfold
https://infostart.hu/tudomany/2020/09/26/kevesen-gondolnak-milyen-veszes-utemben-sullyed-az-alfold
https://infostart.hu/tudomany/2020/09/26/kevesen-gondolnak-milyen-veszes-utemben-sullyed-az-alfold
https://www.szoljon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2706611/
https://www.szoljon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2706611/
https://www.vaol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4290173/
https://www.vaol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4290173/


https://www.kemma.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-2982656/ 

- veol.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.veol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-4057850/ 

- boon.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://boon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-

lesz-teljesen-szelid-4575770/ 

- duol.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.duol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-3834902/ 

- sonline.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.sonline.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-3289037/ 

- szon.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://szon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-

teljesen-szelid-4208462/ 

- baon.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.baon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-3006641/ 

- haon.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://haon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-

lesz-teljesen-szelid-4371836/ 

- feol.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.feol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-

lesz-teljesen-szelid-4303763/ 

- beol.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.kemma.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2982656/
https://www.kemma.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2982656/
https://www.veol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4057850/
https://www.veol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4057850/
https://boon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4575770/
https://boon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4575770/
https://www.duol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-3834902/
https://www.duol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-3834902/
https://www.sonline.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-3289037/
https://www.sonline.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-3289037/
https://szon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4208462/
https://szon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4208462/
https://www.baon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-3006641/
https://www.baon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-3006641/
https://haon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4371836/
https://haon.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4371836/
https://www.feol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4303763/
https://www.feol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4303763/


https://www.beol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-3062864/ 

- teol.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.teol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-

lesz-teljesen-szelid-2795429/ 

- kisalfold.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-10278779/ 

- bama.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.bama.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-2887124/ 

- zaol.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.zaol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-

lesz-teljesen-szelid-4531385/ 

- heol.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel egy farkas, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://www.heol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-

sem-lesz-teljesen-szelid-2881895/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.27. 

Ha emberek között nő fel, akkor sem lesz teljesen szelíd 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/ha-emberek-kozott-no-fel-akkor-sem-lesz-

teljesen-szelid-8724387/ 

- sokszinuvidek.24.hu - 2020.09.27. 

Sosem lesznek teljesen szelídek az emberek között felnövő farkasok 

https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/09/27/farkas-szelid-farkas-farkasok-

vizsgalata/ 

- Vasárnap Reggel - 2020.09.26. (2. oldal) 

Farkasvér nem válik vízzé 

 

 

 

 

 

https://www.beol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-3062864/
https://www.beol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-3062864/
https://www.teol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2795429/
https://www.teol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2795429/
https://www.kisalfold.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-10278779/
https://www.kisalfold.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-10278779/
https://www.bama.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2887124/
https://www.bama.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2887124/
https://www.zaol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4531385/
https://www.zaol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-4531385/
https://www.heol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2881895/
https://www.heol.hu/egyperces/ha-emberek-kozott-no-fel-egy-farkas-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-2881895/
https://magyarnemzet.hu/mozaik/ha-emberek-kozott-no-fel-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-8724387/
https://magyarnemzet.hu/mozaik/ha-emberek-kozott-no-fel-akkor-sem-lesz-teljesen-szelid-8724387/
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kepmas.hu - 2020.09.27. 

Az eper kék, a kedd sárga – A szinesztézia neurológiai betegség vagy csak egy 

különleges képesség? 

A szinesztéta szót hosszú percekig csak ízlelgettem – harminc elmúltam, mire nevén 

tudtam nevezni a jelenséget, miszerint a szavaknak és zenéknek színe és gyakran formája 

is van. A nyolcvanas évek elején jártam óvodába, ahol a hat csoportot színekről nevezték 

el. (…) Forrás: Juhász L. Zs.: A szinesztézia pszichológiája. Doktori értekezés, Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (2005) 

https://kepmas.hu/az-eper-kek-kedd-sarga-szinesztezia-neurologiai-betegseg-vagy-

csak-egy-kulonleges-kepesseg 

 

markamonitor.hu - 2020.09.27. 

Mind a négy magyar csapattag ezüstérmet szerzett a Nemzetközi Informatikai 

Diákolimpián 

Az IOI 2020-on a magyar csapat mind a négy tagja ezüstérmet szerzett: A magyar IOI-

csapat számára a helyszínt és a szükséges informatikai infrastruktúrát az ELTE Informatikai 

Kara biztosította, a versenyzőket az ELTE IK és a Neumann Társaság munkatársai 

készítették fel a versenyre. A megszerzett érmek alapján az IOI 2020-on kiemelkedően 

szerepeltek az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Dél-Korea, Japán, Irán és Kanada 

csapatai. 

https://markamonitor.hu/2020/09/27/mind-a-negy-magyar-csapattag-ezustermet-

szerzett-a-nemzetkozi-informatikai-diakolimpian/ 

 

minuszos.hu - 2020.09.27. 

Elhunyt Varga László matematikus 

Életének 89. évében elhunyt Varga László matematikus, az ELTE Informatikai Karának 

professor emeritusa, az ELTE díszdoktora, a matematikai tudományok doktora, a hazai 

programozáselméleti iskola egyik nemzetközileg is elismert vezető képviselője. Varga 

1931-ben született Sárszentlőrincen, 1956-ban kapott oklevelet az ELTE-n alkalmazott 

matematikus szakon, 1967-ben megszerezte a matematikai tudomány kandidátusa, majd 

1977-ben a matematikai tudomány doktora akadémiai fokozatot. 

https://www.minuszos.hu/elhunyt-varga-laszlo-matematikus/ 

 

További megjelenés: 

 

- hirek.prim.hu - 2020.09.26. 

Elhunyt Varga László matematikus 
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http://hirek.prim.hu/cikk/2020/09/26/elhunyt_varga_laszlo_matematikus 

- itcafe.hu - 2020.09.28. 

Elhunyt Varga László matematikus 

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

 

muszaki-magazin.hu - 2020.09.27. 

IVSZ: Díjazott innovatív ötletek 

Az év digitális oktatási nagykövete – Koren Balázs 2005-ben kezdett tanítani a Budai 

Középiskola kéttannyelvű gimnáziumában angol nyelven matematikát, programozási 

alapokat, és internet tudatosságot, később a Fazekas Mihály Gimnáziumban folytatta a 

tanítást, és nyitott a robotika területe felé is. Nevéhez fűződtek a GeoGebra, a 

GEOMATECH, illetve a VR Math projektek, az ELTE TTK Matematika Intézet, 

Szakmódszertani Központ felkérésére részt vesz a matematika tanárképzésben, a Telenor 

HiperSuli programjának szakmai vezetőjeként a digitális oktatás népszerűsítése, valamint 

tananyag fejlesztés is a feladata. 

https://www.muszaki-magazin.hu/2020/09/27/ivsz-dij-otlet-innovativ/ 

 

origo.hu - 2020.09.27. 

A patkányoknál is számít a csapatmunka 

Az ELTE, MTA-ELTE kutatócsoportok és a németországi Max Planck Intézet legfrissebb 

kutatása a Current Biology című szakfolyóiratban jelent meg. A kutatók a patkányokat 

nemcsak egyedül, hanem csoportokban is vizsgálták egy komplex labirintusban. A 

tanulmány alapján a patkányok egyszerű viselkedési szabályokat alkalmazva kiváló 

csoportos keresési teljesítményt érnek el. 

https://www.origo.hu/tudomany/20200927-a-patkanyok-csoportosan-sikeresebben-

teljesitik-a-keresesi-feladatokat.html 

 

További megjelenés: 

 

- player.hu - 2020.09.27. 

A patkányok bandában sikeresebben keresnek 

https://player.hu/eletmod/a-patkanyok-bandaban-sikeresebben-keresnek/ 

- alon.hu - 2020.09.27. 

Kiderítették, hogy a csoportos teljesítmény felülmúlja az egyénit 

https://www.alon.hu/tudomany/2020/a-patkanyok-csoportosan-sikeresebben-

teljesitik-a-keresesi-feladatokat 
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- ugytudjuk.hu - 2020.09.27. 

Tudta, hogy a patkány milyen jó csapatátékos? 

https://ugytudjuk.hu/cikk/a-patkanyok-csoportosan-sikeresebben-teljesitik-a-

keresesi-feladatokat 

- hazipatika.com - 2020.09.27. 

Kiderült, mi a sikeres csapatmunka titka 

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

mi_a_sikeres_csapatmunka_titka/20200925151737 

- karpatinfo.net - 2020.09.30.  

A patkányoknál is számít a csapatmunka 

https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/30/patkanyoknal-szamit-

csapatmunka 

 

raketa.hu - 2020.09.27. 

Hogyan dolgozza fel az agy a "mély" gondolatokat? 

Forgács Bálint, az ELTE Kognitív Pszichológia Tanszék munkatársának legújabb kutatása 

új kérdéseket vet fel az agyi információtárolás területén, mert úgy tűnik, a fogalmi 

rendszer építőkövei nem tapasztalati alapúak.   

https://raketa.hu/mely-gondolatok-feldolgozasa-az-agyban 

 

elteonline.hu - 2020.09.26. 

A BDPK hallgatója a legeredményesebb amerikai diákok között 

Németh Nikolett, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának hallgatója az 

elmúlt félévben a Dél Utah-i Egyetemen (Southern Utah University) folytatta tanulmányait, 

ameddig a járványügyi helyzet hazautazásra nem kényszerítette. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/09/26/a-bdpk-hallgatoja-a-legeredmenyesebb-

amerikai-diakok-kozott 

 

innoportal.hu - 2020.09.26. 

Evolúciós megközelítésben vizsgálják a különböző fajtájú kutyák játékosságát 

Az Ökológiai Kutatóközpont, a Stockholm Egyetem és az ELTE Etológia Tanszék 

munkatársai evolúciós megközelítésben vizsgálják a kutyafajták viselkedését, azt kutatják, 

hogy mely fajták játékosabbak és ennek milyen evolúciós okai lehetnek. Legújabb 

eredményeikről a napokban jelenik meg beszámoló a Royal Society Biology Letters című 

szakfolyóiratában. 

http://www.innoportal.hu/evolucios-megkozelitesben-vizsgaljak-a-kulonbozo-fajtaju-

kutyak-jatekossagat 
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qubit.hu - 2020.09.26. 

Forradalmasíthatja az információtárolást egy újonnan felfedezett 

magnetoelektromos jelenség 

Andrei Pimenov és munkatársai a Bécsi Műszaki Egyetem Szilárdtestfizikai Intézetéből 

szeptember közepén érdekes publikációt tettek közzé a Nature Quantum Materials 

folyóiratban egy különös jelenségről, amiben az elektromos és mágneses terek úgy 

kapcsolódnak össze, hogy ezt nem kísérik különböző mozgások. (...) A szerző fizikus, a 

BME és az ELTE címzetes egyetemi tanára. 

https://qubit.hu/2020/09/26/forradalmasithatja-az-informaciotarolast-egy-ujonnan-

felfedezett-magnetoelektromos-jelenseg 

 

raketa.hu - 2020.09.26. 

Európai összefogás indult a biztonságos ember-gép kapcsolatért 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oldaláról tervezett kutatások támogatják az orvosok 

és egészségügyi dolgozók munkáját a szélesebb körben kiterjesztett intelligencia 

(augmented intelligence) segítségével a diagnózis felállításában, a terápiában és 

utánkövetésben, illetve monitorozást és aktív segítségnyújtást céloznak. 

https://raketa.hu/europai-osszefogas-indult-a-biztonsagos-ember-gep-kapcsolatert 

 

tudomanyplaza.hu - 2020.09.26.  

Vízirovarok a borostyánkövekben lévő állatok 

Az ELTE Természettudományi Karának kutatói egy korábbi elméletet megfordítva arra 

jutottak, hogy a nedvességet kereső vízirovarokat optikai tulajdonságai vonzották a 

fenyőfák törzséből kifolyó gyantához. A csaknem vízszintes irányú, sötétbarna fatörzsek 

polarizálják legjobban a visszavert fényt. Ezek csalhatták magukhoz a legtöbb 

polarotaktikus állatkát. (A vizes élőhelyeket a vízfelszínről visszavert vízszintesen poláros 

fény alapján felismerő viselkedés a polarotaxis.) 

https://tudomanyplaza.hu/miert-vizirovar-a-borostyankovekben-levo-allatok-negyede/ 

 

24.hu - 2020.09.26.  

Ezért különleges a magyar dinoszauruszlelet 

Csütörtökön nagy szabású sajtótájékoztató keretében, az ELTE rektorának, az MTA 

alelnökének, a múzeum igazgatójának részvételével mutatták be az első, Magyarországon 

talált dinoszaurusztojást a Természettudományi Múzeumban . A 85 millió éves lelet az 

iharkúti ásatásokról került elő, ahol immár két évtizede folytat kutatásokat a Dr. Ősi Attila 

vezette magyar dinoszauruszkutató-expedíció.  
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https://24.hu/tudomany/2020/09/26/dino-tojas-dinoszaurusz-magyar/ 

 

További megjelenés: 

 

- karpatinfo.net - 2020.09.27.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/09/27/azonositottak-az-elso-

magyarorszagi-dinoszaurusztojas-leletet 

- Blikk - 2020.09.26. (6. oldal) 

Világszenzáció a magyar dínótojás 

- Színes Ász - 2020.09.26. (13. oldal) 

85 millió éves a magyar dínótojás 

- budakeszihirado.hu - 2020.09.26.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

http://budakeszihirado.hu/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet 

- jaszberenyhirado.hu - 2020.09.26.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

http://jaszberenyhirado.hu/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet 

- szentendrehirado.hu - 2020.09.26.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

http://szentendrehirado.hu/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet 

- tatabanyahirado.hu - 2020.09.26.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

http://tatabanyahirado.hu/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet 

- infostart.hu - 2020.09.26. 

Bemutatták az első magyarországi dinoszaurusztojást 

https://infostart.hu/tudomany/2020/09/26/bemutattak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojast 

- librarius.hu - 2020.09.26.  

Azonosították az első magyar dinoszaurusz-tojást 

https://librarius.hu/2020/09/25/azonositottak-az-elso-magyar-dinoszaurusz-

tojast/ 

- budaorsiinfo.hu - 2020.09.25.  
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Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/09/25/azonositottak-az-elso-

magyarorszagi-dinoszaurusztojas-leletet/ 

- magyarmuzeumok.hu - 2020.09.25.  

Azonosították az első magyarországi dinoszaurusztojás-leletet 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas-leletet 

- life.hu - 2020.09.25. 

Azonosították az első magyar dínótojást 

https://www.life.hu/hirek/20200925-azonositottak-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojasleletet.html 

- hajdupress.hu - 2020.09.25.  

Dinoszaurusztojásokat azonosítottak Magyarországon 

https://hajdupress.hu/cikk/dinoszaurusztojasokat-azonositottak-magyarorszagon 

- esemenymenedzser.hu - 2020.09.25.  

Bemutatták az első Magyarországon talált dinoszaurusztojást 

https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/hirek-elemzesek/item/28370-

bemutattak-az-elso-magyarorszagon-talalt-dinoszaurusztojast.html 

- femina.hu - 2020.09.25.  

Megtalálták az első magyarországi dinoszaurusztojásokat - Meglepően aprók 

https://femina.hu/terasz/magyarorszagi-dinoszaurusztojas/ 

- 168ora.hu - 2020.09.25.  

A Természettudományi Múzeumban lehet majd megnézni az első magyar 

dínótojást 

https://168ora.hu/itthon/dinoszaurusz-tojas-magyar-termeszettudomanyi-

muzeum-192009 

- blikk.hu - 2020.09.25.  

Hazai Jurassic Park: igazi világszenzáció a magyar dínótojás 

https://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/dino-tojas-kutatas-maradvany-

magyarorszag/9x3qf9e 

- noklapja.hu - 2020.09.25.  

Nézzetek dinótojásokat! 

https://www.noklapja.hu/fontos/2020/09/25/magyar-dinoszaurusz-tojasokat-

talaltak/ 

- ugytudjuk.hu - 2020.09.25.  

Nálunk is éltek dínók 

https://ugytudjuk.hu/cikk/nalunk-is-eltek-dinok 
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- Super TV2 – Tények - 2020.09.25.  

85 millió éves dinoszaurusz tojást találtak Magyarországon 

https://tenyek.hu/tenyek/345283_tenyek-teljes-adas-2020.-szeptem.html 

- tv2 – Tények - 2020.09.25.  

85 millió éves dinoszaurusz tojást találtak Magyarországon 

https://tenyek.hu/tenyek/345283_tenyek-teljes-adas-2020.-szeptem.html 

- dailynewshungary.com - 2020.09.25.  

WOW! This is why the Hungarian dinosaur egg is so special 

https://dailynewshungary.com/wow-this-is-why-the-hungarian-dinosaur-egg-is-

so-special/ 

 

blikk.hu - 2020.09.25. 

Siker: mind a négy magyar csapattag ezüstérmet szerzett a Nemzetközi Informatikai 

Diákolimpián 

Az IOI 2020-on a magyar csapat mind a négy tagja ezüstérmet szerzett: A magyar IOI-

csapat számára a helyszínt és a szükséges informatikai infrastruktúrát az ELTE Informatikai 

Kara biztosította, a versenyzőket az ELTE IK és a Neumann Társaság munkatársai 

készítették fel a versenyre. A megszerzett érmek alapján az IOI 2020-on kiemelkedően 

szerepeltek az Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Dél-Korea, Japán, Irán és Kanada 

csapatai. 

https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/nemzetkozi-informatikai-diakolimpia-magyar-

csapat-ezusz/m5t68w8 

 

elteonline.hu - 2020.09.25. 

Hol a határ? – Határkérdések az egyetemi szereplők viszonyrendszerében 

Hol a határ? címmel és Határkérdések az egyetemi szereplők viszonyrendszerében 

alcímmel indít új programsorozatot az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottsága a kari Etikai 

Bizottság társszervezésével. A járványhelyzetre való tekintettel az eseménysorozat 

Microsoft Teams felületen lesz megtartva, az első előadás október 1-jén, csütörtökön 17 

órától kerül megrendezésre. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/09/25/hol-a-hatar-hatarkerdesek-az-egyetemi-

szereplok-viszonyrendszereben/ 
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elteonline.hu - 2020.09.25. 

Mikor és hogyan szavazhatok? ELTE HÖK-ös választások online a 2020/2021-es 

tanévben 

A 2019/2020-as tanév tavaszi szemeszterében a járványügyi helyzet kialakulásával 

összefüggésben hozott egyetemlátogatási tilalom miatt az ELTE HÖK nem tudta 

megtartani a szokásos hallgatói képviselői választásait, így az ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

rendkívüli döntéseket hozott a le nem folytatott választások miatt szükségessé vált 

kérdésekben. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/09/25/mikor-es-hogyan-szavazhatok-elte-hok-os-

valasztasok-online-a-20202021-es-tanevben/ 

 

origo.hu - 2020.09.25. 

Botanikai könyvritkaságot mutatnak be a Természettudományi Múzeumban 

A múzeum könyvtárának féltve őrzött, értékes ritkaságát, Johann Simon von Kerner 

botanikus Hortus Sempervirens című könyvsorozatának nyolc óriáskötetét tekintheti meg 

a nagyközönség péntektől a Magyar Természettudományi Múzeumban. A kiállítás 

anyagában a különleges, kézzel festett növényábrázolásokkal teli kötetek mellett eredeti 

növényritkaságok is láthatóak. (…) A látogatók a tárlaton a növényábrázolásokat 

összevethetik a kiállított egzotikus növényekkel, trópusi növényritkaságokkal is, melyeket 

az ELTE Füvészkert kölcsönöz a kiállítás idejére. 

https://www.origo.hu/tudomany/20200925-botanikai-konyvritkasagot-bemutato-

kiallitas-nyilt-a-termeszettudomanyi-muzeumban.html 

 

További megjelenés: 

 

- kultura.hu - 2020.09.25. 

Örökké virágzó kert – botanikai könyvritkaságok a Természettudományi 

Múzeumban 

https://kultura.hu/orokke-viragzo-kert-botanikai-konyvritkasagok-a-

termeszettudomanyi-muzeumban/ 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.25. 

Botanikai könyvritkaságot bemutató kiállítás nyílt 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/botanikai-konyvritkasagot-bemutato-kiallitas-

nyilt-8717391/ 

- webradio.hu - 2020.09.25. 

Botanikai könyvritkaságot bemutató kiállítás nyílt a Természettudományi 

Múzeumban 
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https://webradio.hu/hirek/kultura/botanikai-konyvritkasagot-bemutato-kiallitas-

nyilt-a-termeszettudomanyi-muzeumban 

- hir.ma - 2020.09.25. 

Botanikai könyvritkaságot bemutató kiállítás nyílt a Természettudományi 

Múzeumban 

https://hir.ma/kult/botanikai-konyvritkasagot-bemutato-kiallitas-nyilt-a-

termeszettudomanyi-muzeumban/763404 

 

ujegyenloseg.hu - 2020.09.25. 

Osztályegyenlőtlenségek Magyarországon 

A panelbeszélgetés résztvevői voltak Éber Márk Áron szociológus, ELTE, az Új Egyenlőség 

szerkesztője, “A csepp” című könyv szerzője és Vastagh Zoltán szociológus, ELTE/ELKH, a 

“Társadalmi struktúra és állami redisztribúció” című könyv szerzője. A beszélgetést 

Pogátsa Zoltán főszerkesztő moderálta. 

https://ujegyenloseg.hu/osztalyegyenlotlensegek-magyarorszagon/ 

 

vaol.hu - 2020.09.25. 

Bolyais diákok kiemelkedő tudományos sikerei 

Űrkutatási témáik okán az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnázium három diákja 

kapott országosan is rangosnak számító elismerést, egyikük előadást is tartott. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bolyais-diakok-kiemelkedo-tudomanyos-

sikerei-4294493/ 

 

vaskarika.hu - 2020.09.29. 

Vaskarika - Rendben tartott érzelmesség - Szendi Péter fotótárlata nyílt meg 

Őriszentpéteren 

Dr. Szinetár Csaba, az ELTE Biológiai Tanszék oktatója, a biológiai tudományok 

kandidátusa beszédében azt emelte ki, hogy a tárlat képei a természetet mutatják - 

természetes formában. Nem látunk rajtuk vadvédelmi kerítéseket, villanypásztorokat, 

ember formálta, legalábbis túlságosan formálta tájat. 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19429/ 

 

index.hu - 2020.09.28. 

Milyennek nevelje a gyereket a mobil? Mit kezdjen egy gép a zaklatással? 

„Sajnos a kutatások azt mutatják, hogy a szülők nem igazán vannak tisztában azzal, hogy 

mit csinál a gyermekük az interneten. Ennek több oka is van: egyrészt, sok esetben a 

szülők nem igazodnak el annyira az online térben, mint a gyerekek, nincsenek meg a 
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készségeik ahhoz, hogy felügyeljék gyermekük tevékenységét. Másrészt, tiszteletben 

szeretnék tartani a gyerek magánéletét, még annak ellenére is, hogy a társas tevékenység 

ezeken a felületeken teljesen publikus. Harmadrészt, sok szülő nincs tisztában a 

veszélyekkel. És végül, nyilván nem is mindig tudja a szülő felügyelni a dolgot, hiszen nincs 

annyi ideje, és nem lehet állandóan a gyerek mellett. Ezért azt gondolom, hogy nem elég, 

ha a szülők szabályozzák ezeket a kérdéseket, egyetértek azzal, hogy jó, ha van 

intézményesítettebb szabályozás” – vélekedik dr. Konok Veronika, az ELTE Etológia 

Tanszék és a NKFIH Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program munkatársa. 

https://index.hu/techtud/2020/09/28/mesterseges-intelligencia-unicef-mobil/ 

 

innoportal.hu - 2020.09.28. 

A patkányok is tudják: egységben az erő 

Az ELTE, MTA-ELTE kutatócsoportok és a németországi Max Planck Intézet legfrissebb 

kutatása a Current Biology című szakfolyóiratban jelent meg csütörtökön. A kutatók a 

patkányokat nemcsak egyedül, hanem csoportokban is vizsgálták egy komplex 

labirintusban. A tanulmány alapján a patkányok egyszerű viselkedési szabályokat 

alkalmazva kiváló csoportos keresési teljesítményt érnek el – olvasható az ELTE 

közleményében. 

http://www.innoportal.hu/a-patkanyok-is-tudjak-egysegben-az-ero 

 

klubradio.hu - 2020.09.28. 

A kaktusz világa 

Szeptember 11-13. között tartotta meg a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete az 

évente kétszer megrendezett Kaktuszkiállítás-és vásárt az ELTE Füvészkertjében. Helyszíni 

beszámoló. 

https://www.klubradio.hu/hirek/a-kaktusz-vilaga-114101 

 

nyugat.hu - 2020.09.28. 

Bajnoki címet szerzett az ELTE SEK oktatója a magyar szenior teniszbajnokságon 

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ hivatalos oldalán számoltak be arról, hogy Sákovics 

Péter három korosztályban is indult a 39. magyar szenior teniszbajnokságon és bizony 

nem tért haza üres kézzel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar szombathelyi Sporttudományi Intézetének adjunktusa bajnoki címet, 

valamint egy ezüst- és egy bronzérmet zsebelt be.  

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

ag 
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precedens.mandiner.hu - 2020.09.28. 

Intézményeken átívelő jogállamiság-mechanizmust támogat több európai baloldali 

értelmiségi is 

2020. szeptember 22-én a Leuven Centre for Global Governance Studies nevű szervezet 

virtuális kerekasztal-beszélgetést tartott az EU jogállami eszköztárának erősítéséről. Az 

online eseményen Michal Šimečka szlovák EP képviselő (Renew Europe), Bárd Petra 

egyetemi oktató (ELTE-ÁJK), Laurent Pech professzor (Middlesex University London) és 

Kim Lane Scheppele (Laurance S. Rockefeller Professor of Sociology and International 

Affair, Princeton School of Public and International Affairs) osztották meg egymással 

nézeteiket a jogállamiság uniós helyzetével kapcsolatban. 

https://precedens.mandiner.hu/cikk/20200928_intezmenyeken_ativelo_jogallamisag_mec

hanizmust_tamogat_tobb_europai_baloldali_ertelmisegi_is 

 

qubit.hu - 2020.09.28. 

Az ELTE etológusai bizonyították, hogy a macskák is utánozzák az embereket 

Az etológiában jól ismert a Tedd azt, amit én! (Do as I Do, DAID) metódus, amely az állatok 

utánzásos tanulását vizsgálja. Az eleinte csak emberszabású főemlősök ezirányú 

képességeinek felmérésére hivatott módszert a 2000-es évek közepén az ELTE Etológia 

tanszékén alkalmazták elsőként kutyákon is. A DAID lényege, hogy a kísérletbe bevont 

állatokat, elsősorban kutyákat jutalomfalatokkal kondicionálják arra, hogy felszólításra 

utánozzák az ember egyszerű tevékenységeit. 

https://qubit.hu/2020/09/28/az-elte-etologusai-bizonyitottak-hogy-a-macskak-is-

utanozzak-az-embereket 

 

További megjelenés: 

 

- 168ora.hu - 2020.09.28. 

ELTE: A macskák is képesek utánozni az embereket 

https://168ora.hu/tudas/elte-macskak-emberek-utanzas-192219 

- pestihirlap.hu - 2020.09.28. 

A macskák is tudnak utánozva tanulni 

https://pestihirlap.hu/2020/09/28/a-macskak-is-tudnak-utanozva-tanulni/ 

- magyarmezogazdasag.hu - 2020.09.29.  

Az ELTE etológusai bizonyították, hogy a macskák is utánozzák az embereket 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/09/29/az-elte-etologusai-bizonyitottak-

hogy-macskak-utanozzak-az-embereket 
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ujkor.hu - 2020.09.28. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó vezérkari főnöke – Artur Arz von 

Straussenburg élete 

Hiánypótló kötetet jelentetett meg 2019-ben a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó Előre, Arz! 

– A Monarchia Vezérkarának utolsó főnöke, báró Artur Arz von Straussenburg cs. és kir. 

vezérezredes élete és pályafutása címmel Ligeti Dávid tollából. Az igényes kivitelezésű, 

keményborítós könyv a szerző 2013-ban, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskolájában benyújtott 

értekezésén alapul. 

http://ujkor.hu/content/az-osztrak-magyar-monarchia-utolso-vezerkari-fonoke-artur-

arz-von-straussenburg-elete 

 

KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.09.28. 

Megnevezte a főbírójelöltjét az amerikai elnök 

Megszólaló: Frank Tibor egyetemi tanár, ELTE 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyorsreggeli-szemely-2020-szeptember-28-

hetfo-0900-szente-laszlo-13125 

 

Bors - 2020.09.30. (18,19. oldal) 

Kísérlet miatt kutyaként nevelték a farkasokat  

Álommunka: farkaskutya kölyköket vettek magukhoz az ELTE kutatói azért, hogy 

kiderítsék, mennyire idomíthatóak. 

 

További megjelenés: 

 

- borsonline.hu - 2020.09.30. 

Kísérlet miatt kutyaként nevelték a farkasokat az ELTE kutatói 

http://www.borsonline.hu/aktualis/kiserlet-miatt-kutyakent-neveltek-a-

farkasokat-az-elte-kutatoi/211411 

 

Magyar Nemzet - 2020.09.30. (10. oldal) 

Eldurvult a villongás 

Hiába zárták le a háborút, a frontvonal továbbra is élő maradt – foglalja össze a Magyar 

Nemzetnek Karácsony Péter, az ELTE Közgazdasági Karának docense, akinek a 

hozzátartozói élnek a térségben, mindössze néhány kilométerre a hegyi-karabahi határtól, 

az azeri oldalon. – Ezt a helyzetet mi, magyarok is átérezhetjük, hogy mit jelent felnőni 

olyan területeken – vagy olyan területek mellett, amelyek már nem az anyaországhoz 
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tartoznak. Elég nagy területet hasítottak ki az országból, és ebbe természetesen nem 

nyugszanak bele Azerbajdzsánban – folytatja. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.09.29. 

Azerbajdzsán soha nem nyugodott bele Hegyi-Karabah elvesztésébe 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/azerbajdzsan-soha-nem-nyugodott-bele-hegyi-

karabah-elvesztesebe-8734530/ 

 

Kertészet és szőlészet - 2020.09.30. (22,23,24. oldal) 

Pannon Breeding Program  

Az utóbbi évtizedekben hazai kutatások is alátámasztották, hogy a mesterséges 

mikorrhizálás sikeresen illeszthető be számos agrár- és erdészeti művelési technológiába. 

Az ELTE Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék, valamint a Pannon 

Szarvasgomba Kft. kutatói által végzett kísérlet során (GINOP 2.2.1-15-2017-00042 

azonosítószámú kutatási projekt) a kutatók Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia subsp. 

pannonica, Rosa Inermis, Rosa Schmidt’s Ideal, Rosa Pollmeriana, négy Pyrusklón, négy 

Robi nia pseudoacaciaklón, Rosa laxa, valamint Rosa Queen Elizabeth kísérleti 

növényanyagokat mikorrhizagombákkal oltottak be. 

 

Magyar Mezőgazdaság - 2020.09.30. (33. oldal) 

A növények biológiai órája 

Jánosi Imre, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék professzora és kutatótársai 

– Silhavy Dániel, Tamás Júlia, Csontos Péter – a New Phytologist című tudományos 

szaklapban jelentették meg a növények belső biológiai óráját vizsgáló tanulmányukat.A 

kutatók Priszter Szaniszló (1917–2011), az ELTE Füvészkert egykori igazgatójának 

feljegyzéseit vették alapul. A botanikus 329 hagymás-gumós növényfajt vizsgált hosszú 

ideig a saját kertjében. 

 

168 óra - 2020.09.30. (12,13,14. oldal) 

Aki szegény, az a legszegényebb 

Maga a vírus a telepieket kihagyta. Igaz, ők alig mennek bárhova. A segítő civil szervezetek 

intenzív embermentő munkába kezdtek. A Béke-telepen nagyon is számít a krisnások által 

osztott száz adag meleg étel, a digitális oktatásra kiosztott ötven tablet. Farkas Zsombor 

szegénységkutató (ELTE, Szociális Munka Tanszék) szerint a telepiek nem kerültek 

rosszabb helyzetbe, hiszen eddig is rossz helyzetben voltak. 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/azerbajdzsan-soha-nem-nyugodott-bele-hegyi-karabah-elvesztesebe-8734530/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/azerbajdzsan-soha-nem-nyugodott-bele-hegyi-karabah-elvesztesebe-8734530/


 

Vas Népe - 2020.09.30. (12. oldal) 

A jövő technológiái  

Tegnap tartották a DigiUp 4.0 elnevezésű projekt online nyitókonferenciáját. A határon 

átnyúló projektben osztrák és magyar szervezetek működnek együtt. A videókonferenciát 

Arnold Gutmayer vezette, német nyelven, mintegy ötvenen követték az osztrák és magyar 

előadásokat. A vitaindítók után moderált kiscsoportokban folyt az eszmecsere. (…) 

Németh Adrienn, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársa kiemelte az ELTE SEK-

kel való együttműködés és a vonzó szakképzési programok fontosságát. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.09.30. 

A szakképzésben is fontosak a nemzetközi kapcsolatok 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szakkepzesben-is-fontosak-a-

nemzetkozi-kapcsolatok-4306564/ 

 

 

medicalonline.hu - 2020.09.30.  

Második hullám: így változott a társadalom hozzáállása 

Mind a szabálykövetési hajlandóság, mind pedig a kritikus hangokra való odafigyelés 

csökkent a járvány kezdete óta, derült ki az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszék 

munkatársainak kutatásából. Az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszék munkatársai a 

járvány során négy alkalommal is megkérdezték a lakosságot arról, hogy áll a koronavírus-

járvánnyal kapcsolatos intézkedésekhez. 

 

További megjelenés: 

 

- objektivhir.hu - 2020.09.29.  

A szabálykövetési hajlandóság és a kritikus hangokra való odafigyelés csökkent a 

járvány kezdete óta 

http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=56331 

 

agrotrend.hu - 2020.09.29.  

Iharkútról került elő az első magyarországi dinoszaurusztojás 

Laikus szemnek csupán egy szürke kődarabnak tűnik, ám ez a pár centiméteres lelet az 

első magyarországi fosszilis dinoszaurusztojás, amely hamarosan a Magyar 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szakkepzesben-is-fontosak-a-nemzetkozi-kapcsolatok-4306564/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szakkepzesben-is-fontosak-a-nemzetkozi-kapcsolatok-4306564/
http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=56331


Természettudományi Múzeum állandó kiállításán lesz látható. A mindössze néhány 

centiméteres, ovális alakú, különös felülettel rendelkező lelet Ősi Attila, az ELTE Őslénytani 

Tanszék vezetője által vezetett iharkúti ásatásokon került elő - számolt be róla a Magyar 

Tudományos Akadémia honlapja. 

https://www.agrotrend.hu/hireink/iharkutrol-kerult-elo-az-elso-magyarorszagi-

dinoszaurusztojas 

 

További megjelenés: 

 

- innoportal.hu - 2020.09.29.  

Itt az első magyar dinoszaurusztojás: kicsit apró, kicsit megkövesedett, de a miénk 

http://www.innoportal.hu/itt-az-elso-magyar-dinoszaurusztojas-kicsit-apro-kicsit-

megkovesedett-de-a-mienk 

- Magyar Narancs - 2020.10.01. (7. oldal) 

Tojás 

 

autopro.hu - 2020.09.29. 

Nemzeti Kutatólaboratóriumok indulnak a mesterséges intelligencia és az autonóm 

rendszerek területén 

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Pécsi Tudományegyetemen 

bejelentette 18 Nemzeti Laboratórium elindulását. (...) A MILAB projektpartnerei: Rényi 

Alfréd Matematikai Kutatóintézet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(BME), a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK), az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

(ELTE), a Semmelweis Egyetem (SE), a Széchenyi Egyetem (SZE), a Szegedi 

Tudományegyetem (SZTE), a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) és a 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ). 

https://autopro.hu/trend/nemzeti-kutatolaboratoriumok-indulnak-a-mesterseges-

intelligencia-es-az-autonom-rendszerek-teruleten/416193 

 

További megjelenés: 

 

- hirek.prim.hu - 2020.09.29. 

A SZTAKI vezetésével indultak el az új kutatólaboratóriumok 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/09/29/a_sztaki_vezetesevel_indultak_el_az_uj_kutat

olaboratoriumok 

- itbusiness.hu - 2020.09.29. 

Két Nemzeti Laboratóriumot is az ELKH SZTAKI vezet 

https://www.agrotrend.hu/hireink/iharkutrol-kerult-elo-az-elso-magyarorszagi-dinoszaurusztojas
https://www.agrotrend.hu/hireink/iharkutrol-kerult-elo-az-elso-magyarorszagi-dinoszaurusztojas
http://www.innoportal.hu/itt-az-elso-magyar-dinoszaurusztojas-kicsit-apro-kicsit-megkovesedett-de-a-mienk
http://www.innoportal.hu/itt-az-elso-magyar-dinoszaurusztojas-kicsit-apro-kicsit-megkovesedett-de-a-mienk
https://autopro.hu/trend/nemzeti-kutatolaboratoriumok-indulnak-a-mesterseges-intelligencia-es-az-autonom-rendszerek-teruleten/416193
https://autopro.hu/trend/nemzeti-kutatolaboratoriumok-indulnak-a-mesterseges-intelligencia-es-az-autonom-rendszerek-teruleten/416193
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/09/29/a_sztaki_vezetesevel_indultak_el_az_uj_kutatolaboratoriumok
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/09/29/a_sztaki_vezetesevel_indultak_el_az_uj_kutatolaboratoriumok


https://itbusiness.hu/technology/technology/ket-nemzeti-laboratoriumot-is-az-

elkh-sztaki-vezet 

- profitline.hu - 2020.09.29. 

A SZTAKI vezetésével elindult a Mesterséges Intelligencia Nemzeti 

Kutatólaboratórium és az Autonóm Rendszerek Nemzeti Kutatólaboratórium 

http://profitline.hu/A-SZTAKI-vezetesevel-elindult-a-Mesterseges-Intelligencia-

Nemzeti-Kutatolaboratorium-es-az-Autonom-Rendszerek-Nemzeti-

Kutatolaboratorium-412837 

 

hvg.hu - 2020.09.29. 

Tavasszal elemi ijedség fogott el mindenkit, mostanra megjelent a ráció – így 

változtunk meg a járvány alatt 

Hasonlóképp vélekedik az ELTE Társadalomtudományi Karának professzora, Csepeli 

György szociálpszichológus is: “Tavasszal elemi ijedség fogott el mindenkit, információ 

nem volt, pánik tört ki, értve ezalatt, hogy nem volt hova, csak az otthonokba menekülni” 

– mondta. Kasza szerint az első hullámnál a legmélyebb félelmek érvényesültek, ami 

mindenkinél a halálfélelmet jelenti, ettől pedig lefagytunk. 

https://hvg.hu/elet/20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hu

llam 

 

magyarnemzet.hu - 2020.09.29. 

Kínai sárkány és Süsü barátságos találkozása 

Még tavaly ősszel hirdetett pályázatot a Kínai Népköztársaság Kulturális és Turisztikai 

Minisztériumának Közép-kelet-európai Képviseleti Irodája az ELTE Konfuciusz Intézetével 

karöltve, a magyar–kínai diplomáciai kapcsolatfelvétel hetvenedik évfordulója alkalmából. 

https://magyarnemzet.hu/kultura/kinai-sarkany-es-susu-baratsagos-talalkozasa-

8731635/ 

 

nyugat.hu - 2020.09.29. 

Az ELTE rektora az új szombathelyi egyetemi vezetésről 

Ráadásul - mondja a rektor - „a világos szervezeti és feladatbeli elkülönítés mellett a 

rektori megbízott és a BDPK vezetése közötti kiváló emberi kapcsolat is záloga ennek az 

együttműködésnek, mi több: „a kancellár úr is tervezi a kancelláriai feladatok helyi 

koordinálását, amely ugyancsak nem érinti a rektori megbízott munkáját és feladatkörét.” 

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

 

 

https://itbusiness.hu/technology/technology/ket-nemzeti-laboratoriumot-is-az-elkh-sztaki-vezet
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https://magyarnemzet.hu/kultura/kinai-sarkany-es-susu-baratsagos-talalkozasa-8731635/
https://www.nyugat.hu/cikk/elte_rektora_az_uj_szombathelyi_egyetemi


24.hu - 2020.09.29. 

Nem követik ész nélkül a koronavírus miatti szabályokat a magyarok 

Az ELTE PPK Szociálpszichológia Tanszék munkatársai a járvány során négy alkalommal is 

megkérdezték a lakosságot arról, hogy áll a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos 

intézkedésekhez. A nem reprezentatív felmérés legutóbbi szakaszának adatfelvétele 

alapján az látszik, hogy a kitöltők a kormány intézkedéseit inkább helyénvalónak ítélték 

meg, nem gondolták, hogy túlzó vagy káros intézkedések születtek a járványkezelés 

során. A kutatásban résztvevők leginkább akkor követték a bevezetett szabályokat, ha 

hatékonynak ítélték azokat, illetve, ha egyetértettek a konkrét intézkedéssel. 

https://24.hu/tudomany/2020/09/29/pszichologia-szabalykovetes-koronavirus-covid-

19-elte-ppk/ 

 

Pesti TV - Bögre Klub - 2020.09.29. 

Kínai elitegyetem nyit campust Budapesten 

Megszólaló: Hamar Imre rektorhelyettes, ELTE  

https://pestitv.pestisracok.hu/2020/09/29/bogre-klub-hamar-imre/ 

 

Magyar Nemzet - 2020.10.01. (16. oldal) 

Jutalom a labirintus végén 

A csoportban kereső patkányok jobban teljesítettek, mint egyedül 

Összpontosíts a saját feladatodra, de közben a többiekre is figyelj. Ez a siker kulcsa a 

csoportosan kereső patkányoknál – derült ki az ELTE-, MTA–ELTE-kutatócsoportok és a 

németországi Max Planck Intézet legfrissebb kutatásából, amely a Current Biology 

folyóiratban jelent meg.  

 

Vas Népe - 2020.10.01. (14. oldal) 

Súlyemelő-MEFOB  

A Haladás VSE négy versenyzőt indított. A nőknél két ezüstérem született: Simon Cintia, 

az ELTE Savaria Egyetem hallgatója a 71 kilós súlycsoportban 124 (54, 70) kg-os 

teljesítménnyel, Sági Gabriella, a Soproni Egyetem hallgatója a +87-ben 74 (30,44) kg-mal 

lett második. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.09.30. 

Országos bajnokságok futószalagon 

https://24.hu/tudomany/2020/09/29/pszichologia-szabalykovetes-koronavirus-covid-19-elte-ppk/
https://24.hu/tudomany/2020/09/29/pszichologia-szabalykovetes-koronavirus-covid-19-elte-ppk/
https://pestitv.pestisracok.hu/2020/09/29/bogre-klub-hamar-imre/


https://www.vaol.hu/sport/helyi-sport/orszagos-bajnoksagok-futoszalagon-

4309471/ 

 

Vas Népe - 2020.10.01. (12. oldal) 

Szenzációs kiröppenés  

Magyarországon eddig csak néhány helyről került elő az oleander szender. Megjelenése 

még mindig szenzációnak számít, és ha valahol feltűnik ez a nálunk ritka vándorlepke, 

lázba hozza a tudósokat. Szeptember elején Rábapatyon jelentek meg a szender feltűnő 

hernyói. Egy példány jutott az ELTE szombathelyi kampuszára is, ahol a biológia tanszék 

laborjában sikeresen kifejlődött. 

 

wmn.hu - 2020.10.01. 

Mi az erősebb, a haláltól vagy a nevetségessé válástól, netán a kényelmetlenségtől 

való félelem? – Biztonsági előírások, lázadó emberek  

Ezt az ELTE–PPK Szociálpszichológia Tanszék egyetemi docense, Kende Anna által vezetett 

négylépcsős vizsgálat is alátámasztja. Eszerint az emberek már nem a tekintélyelvűség 

miatt teszik meg a szükséges óvintézkedéseket, ha megteszik (mint történt az az első 

hullám idején), hanem inkább meggyőződésből. Persze mindig lesznek dacoskodók, 

akikben erősebb lesz a lázadó gyermeki én hangja, mint a kockázatokat bölcsen felmérő 

felnőtt egó szigora. 

https://wmn.hu/wmn-egszsg/53654-mi-az-erosebb-a-halaltol-vagy-a-nevetsegesse-

valastol-netan-a-kenyelmetlensegtol-valo-felelem---biztonsagi-eloirasok-lazado-

emberek 

 

anyanyelvapolo.hu - 2020.09.30.  

Felhívás a 21. Kárpát-medencei Kossuth-szónokversenyre 

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, az Anyanyelvápolók 

Szövetsége és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága meghirdeti a 21. Kárpát-

medencei Kossuth-szónokversenyt felsőoktatási hallgatók számára. A verseny célja: a 

közéleti, szakmai, pedagógiai szerepekre való felkészítés; a komplex nyelvhasználat 

színvonalának emelése; hagyományápolás. 

http://anyanyelvapolo.hu/felhivas-a-21-karpat-medencei-kossuth-szonokversenyre/ 
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elteonline.hu - 2020.09.30. 

Rémai Martin: Merjünk szívből, fejből beszélni – Interjú az Eötvös Konferencia egyik 

főszervezőjével 

Szeptember 25-26-án rendezték meg a XXI. Eötvös Konferenciát. Az egyik főszervező, 

Rémai Martin, harmadéves angol–földrajz tanári szakos, az Eötvös Collegium hallgatója. 

A továbbiakban Martinnal beszélgetünk a főszervezőségről, a megváltozott 

körülményekről és saját elképzeléseiről. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/30/remai-martin-merjunk-szivbol-fejbol-

beszelni-interju-az-eotvos-konferencia-egyik-foszervezojevel 

 

elteonline.hu - 2020.09.30. 

Az esztétika rövid története 

A Szabadbölcsészeti és Médiakutatási Intézetek Képviselete és az ELTE BTK Esztétika 

Tanszékének szervezésében kerül megrendezésre több héten keresztül a Mi az esztétika? 

– online előadássorozat. Múlt héten, pénteken már a sorozat harmadik előadását 

hallgathatták meg az érdeklődők. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/30/az-esztetika-rovid-tortenete/ 

 

infostart.hu - 2020.09.30.  

Magyarics Tamás: nagyon eldurvult az amerikai kampány 

A korábban betartott konvenciókat már egyik fél sem veszi figyelembe - mondta az 

InfoRádióban Donald Trump és Joe Biden elnökjelölti vitája után Magyarics Tamás, 

külpolitikai szakértő, az ELTE tanára. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/09/30/magyarics-tamas-nagyon-eldurvult-az-amerikai-

kampany 

 

magyarnemzet.hu - 2020.09.30.  

Kiemelt laboratóriumok kezdhetik működésüket a Wigner Fizikai 

Kutatóközpontban 

A laboratórium konzorciumi tagjai a Wigner FK mellett a BME Villamosmérnöki és 

Informatikai Kara, a BME Természettudományi Kara, az ELTE Informatikai Kara és az ELTE 

Természettudományi Kara.  

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/kiemelt-laboratoriumok-kezdhetik-mukodesuket-a-

wigner-fizikai-kutatokozpontban-8739555/ 

 

További megjelenés: 

 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/30/remai-martin-merjunk-szivbol-fejbol-beszelni-interju-az-eotvos-konferencia-egyik-foszervezojevel
http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/30/remai-martin-merjunk-szivbol-fejbol-beszelni-interju-az-eotvos-konferencia-egyik-foszervezojevel
http://elteonline.hu/tudomany/2020/09/30/az-esztetika-rovid-tortenete/
https://infostart.hu/kulfold/2020/09/30/magyarics-tamas-nagyon-eldurvult-az-amerikai-kampany
https://infostart.hu/kulfold/2020/09/30/magyarics-tamas-nagyon-eldurvult-az-amerikai-kampany
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/kiemelt-laboratoriumok-kezdhetik-mukodesuket-a-wigner-fizikai-kutatokozpontban-8739555/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/kiemelt-laboratoriumok-kezdhetik-mukodesuket-a-wigner-fizikai-kutatokozpontban-8739555/


- origo.hu - 2020.09.30. 

Új laboratóriumok kezdik működésüket a Wigner Fizikai Kutatóközpontban 

https://www.origo.hu/tudomany/20200930-egy-nemzeti-laboratorium-es-egy-

kutatolaboratorium-kezdheti-meg-mukodeset-a-wigner-fizikai.html 

- hvg.hu - 2020.09.30.  

Magyar tudósok segíthetik a „második kvantumforradalmat” 

https://hvg.hu/tudomany/20200930_kvantumszamitogep_kvantuminformatika_wi

gner_fizikai_kutatokozpont 

- index.hu - 2020.09.30.  

Laboratóriumok kezdhetik meg működésüket a Wigner Fizikai Kutatóközpontban 

https://hvg.hu/tudomany/20200930_kvantumszamitogep_kvantuminformatika_wi

gner_fizikai_kutatokozpont 

- webradio.hu - 2020.09.30.  

Egy nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium kezdheti meg működését a 

Wigner Fizikai Kutatóközpontban 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/egy-nemzeti-laboratorium-es-egy-

kutatolaboratorium-kezdheti-meg-mukodeset-a-wigner-fizikai-

kutatokozpontban 

- itcafe.hu - 2020.09.30.  

A Wigner Fizikai Kutatóközpontban is lesznek nemzeti laboratóriumok 

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

- qubit.hu - 2020.09.30.  

Magyar kvantumkommunikációs hálózatot épít a Wigner új laboratóriuma 

https://qubit.hu/2020/09/30/magyar-kvantumkommunikacios-halozatot-epit-a-

wigner-uj-laboratoriuma 

- newtechnology.hu - 2020.09.30.  

Egy nemzeti laboratórium és egy kutatólaboratórium kezdheti meg működését a 

Wigner Fizikai Kutatóközpontban 

https://newtechnology.hu/egy-nemzeti-laboratorium-es-egy-

kutatolaboratorium-kezdheti-meg-mukodeset-a-wigner-fizikai-

kutatokozpontban/ 

- bitport.hu - 2020.09.30. 

Formálódnak az informatikai vonatkozású nemzeti laboratóriumok 

https://bitport.hu/formalodnak-az-informatikai-vonatkozasu-nemzeti-

laboratoriumok 

 

 

https://www.origo.hu/tudomany/20200930-egy-nemzeti-laboratorium-es-egy-kutatolaboratorium-kezdheti-meg-mukodeset-a-wigner-fizikai.html
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medicalonline.hu - 2020.09.30. 

Összkép az autizmussal élő személyek és családjaik helyzetéről 

Az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjának támogatásával megvalósult kutatás 

eredményeit összegző kiadvány készült. Magyarországon először vizsgálta szisztematikus 

kutatás keretében az autizmussal élő gyermekek és felnőttek szüleinek életminőségét, 

pszichológiai jóllétét és az ezzel összefüggő tényezőket az MTA-ELTE Autizmus 

Szakmódszertani Kutatócsoport. 

http://medicalonline.hu/cikk/osszkep_az_autizmussal_elo_szemelyek_es_csaladjaik_helyz

eterol 

 

potszekfoglalo.hu - 2020.09.30. 

"…a helyzet hol kétségbeejtő, hol reménykeltő!"- interjú 

Most ősszel indul az ELTE-n Színháztudományok – Ma specializáció. Ennek kapcsán 

beszélgettünk a szakirány létrehívójával, Darida Veronikával gyerekkori vizes élményekről, 

a színháztudomány komplexitásáról, a színház és a filozófia és a dramaturgia rokonságáról 

és a reménytelen reménységről… 

https://potszekfoglalo.hu/2018/06/a-helyzet-hol-ketsegbeejto-hol-remenykelto-interju/ 

 

ugytudjuk.hu - 2020.09.30. 

Újra áll a Lenin-szobor Szombathelyen 

Installáción nézheti meg mindenki, milyen is volt a ‘89-es forradalmi hangulat, amikor a 

szobrot letakarták. A rendszerváltás 30 éves évfordulóját ünnepelve egy pályázatot írt ki 

a Terror Háza múzeum, „30 éve szabadon– Amit lebontottunk…” címmel. (...) A kiállítás 

szakmai anyagát az ELTE-SEK történésze, Katona Attila gondozta. 

https://ugytudjuk.hu/cikk/ujra-all-a-lenin-szobor-szombathelyen 

 

KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.09.30. 

Mennyire tartja be a magyar lakosság a járvány miatt meghozott intézkedéseket? 

Megszólaló: Kende Anna egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai 

és Pszichológiai Kar 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-szeptember-30-szerda-0600-

13170 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.09.30. 

Miért fontos hogy az életünk része legyen a testmozgás és hogyan készülhetünk fel, 

vagy hogyan előzhetjük meg a rosszulléteket, baleseteket, sportsérüléseket? 

Megszólaló: Szűcs Attila oktató, ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet 

http://medicalonline.hu/cikk/osszkep_az_autizmussal_elo_szemelyek_es_csaladjaik_helyzeterol
http://medicalonline.hu/cikk/osszkep_az_autizmussal_elo_szemelyek_es_csaladjaik_helyzeterol
https://potszekfoglalo.hu/2018/06/a-helyzet-hol-ketsegbeejto-hol-remenykelto-interju/
https://ugytudjuk.hu/cikk/ujra-all-a-lenin-szobor-szombathelyen
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-szeptember-30-szerda-0600-13170
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-szeptember-30-szerda-0600-13170


https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-30_09-05-

00&enddate=2020-09-30_11-10-00&ch=mr1 

 

Magyar Hírlap - 2020.10.02. (15. oldal) 

„Egy kicsit már mindenki elfáradt” 

Az emberek rosszul viselik a beláthatatlan idejű bizonytalanságot, így a második 

hullámban magasabb szorongásszintről indulunk – mondta lapunknak a 

katasztrófapszichológus 

A második hullámban a magasabb pszichés feszültséggel való megküzdésben az 

összefogás, a kölcsönös segítségnyújtás és a szabályok elfogadása segíthet – fogalmazott 

V. Komlósi Annamária, az ELTE–PPK címzetes egyetemi tanára, a Magyar Pszichológiai 

Társaság katasztrófapszichológiai szekciójának elnöke. Beszélt arról is, hasznos lenne 

bővíteni a pszichológiai ellátás hivatalos rendszerét. 

 

További megjelenés: 

 

- magyarhirlap.hu - 2020.10.02 

„Egy kicsit már mindenki elfáradt” 

https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201002-egy-kicsit-mar-mindenki-

elfaradt 

- medicalonline.hu - 2020.10.02. 

A második hullámban magasabb szorongásszintről indulunk 

http://medicalonline.hu/cikk/a_masodik_hullamban_magasabb_szorongasszintrol

_indulunk 

 

Magyar Hang - 2020.10.02. (22. oldal) 

Science 

A macskák is képesek az emberi viselkedés utánzására – derült ki az ELTE Etológia Tanszék 

kutatójának vizsgálataiból. Claudia Fugazza 10 éve vizsgálja kutyák imitációs képességeit, 

és képez kutyákat a Do as I do (Csináld, ahogy én) módszer segítségével. Ilyenkor az 

ember megmutatja a kutyának az új viselkedést, neki pedig le kell utánoznia (imitálnia 

kell) azt. 

 

Magyar Hang - 2020.10.02. (23. oldal) 

Az első magyar dinótojás 

A Bakony térsége a késő kréta korban szubtrópusi ártéri erdőkkel borított szigetvilág volt. 

Rendkívül buja vegetáció és változatos állatvilág élt itt, közöttük dinoszauruszok, más 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-30_09-05-00&enddate=2020-09-30_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-30_09-05-00&enddate=2020-09-30_11-10-00&ch=mr1
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201002-egy-kicsit-mar-mindenki-elfaradt
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201002-egy-kicsit-mar-mindenki-elfaradt
http://medicalonline.hu/cikk/a_masodik_hullamban_magasabb_szorongasszintrol_indulunk
http://medicalonline.hu/cikk/a_masodik_hullamban_magasabb_szorongasszintrol_indulunk


őshüllők, korai emlősök és madarak is. Az Ősi Attila – az ELTE Őslénytani Tanszék 

paleontológusa – által vezetett kutatócsoport évről évre kitelepül az egykori nyílt színi 

bányába, és nincs nyár, hogy onnan ne kerülne elő valami szenzációs. 

 

További megjelenés: 

 

- Szabad Föld - 2020.10.02. (39. oldal) 

Apró magyar dinótojás 

 

Vas Népe - 2020.10.02. (12. oldal) 

A tájház jubileuma és vasdiploma  

Szombaton tartották a rábagyarmati falumúzeum (a Gyarmati Öreg Ház) megnyitásának 

ötvenéves jubileumát. Egyúttal a vasdiplomás Ács Lászlót is köszöntötték. (...) Idősebb Ács 

László – aki 1954-ben pedagógusként került Rábagyarmatra, és egészen nyugdíjba 

vonulásáig az itteni általános iskolában tanított – az ELTE részéről átvehette vasdiplomáját. 

 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.10.02.  

A tájház jubileuma és vasdiploma 

https://www.vaol.hu/civil/a-tajhaz-jubileuma-es-vasdiploma-4311952/ 

 

Jelen - 2020.10.01. (22,23,24,25. oldal) 

A vírus vírusa 

Megjelentek-e a koronavírussal kapcsolatos antiszemita diskurzusok, s ha igen, mi a 

tartalmuk? – ezt a kérdést tette fel barna Ildikó egyetemi docens és Knap Árpád 

doktorandusz, az ELTE társadalomtudományi karán működő research center for 

computational social science (rc2s2) kutatói. kutatásukból kiderül: az internet által nyújtott 

globalizáció következtében a legabszurdabb összeesküvés-elméletek is azonnal 

megjelennek a világ vírusa bármely szegletében.  

 

behir.hu - 2020.10.01. 

Krea(k)tív szemléletek – Szabó Vera 

Szabó Vera az ELTE-n tanul óvodapedagógia szakon. A gyerekekkel való foglalkozás során 

is a vizuális tevékenységek állnak hozzá a legközelebb, fontosnak tartja, hogy már óvodás 

korban is megtapasztaljak a gyerekek az alkotás örömeit, s megtanuljak vizuális úton 

https://www.vaol.hu/civil/a-tajhaz-jubileuma-es-vasdiploma-4311952/


kifejezni az érzelmeiket. Számára is ezt jelenti bármilyen művészeti tevékenység. – Az 

alkotás során érvényesül az önkifejezés, a felfedezés öröme. 

https://behir.hu/kreaktiv-szemleletek-szabo-vera 

 

elteonline.hu - 2020.10.01. 

„Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy van kedvenc sorozatgyilkosa” – Interjú 

Szabó Tícia Krisztinával 

A 2020/2021-es tanévtől az ELTE szombathelyi campusának életében nagyon izgalmas 

változás következett be: elindították a pszichológia alapszakos képzést. Ennek okán 

felkerestünk pár elsőéves hallgatót, hogy meséljenek a szakról, és az ehhez kapcsolódó 

céljaikról. Elsőként Szabó Tícia Krisztinát kérdeztük. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/10/01/nem-mindenki-mondhatja-el-magarol-hogy-

van-kedvenc-sorozatgyilkosa-interju-szabo-ticia-krisztinaval/ 

 

elteonline.hu - 2020.10.01. 

„Hiába ismerjük a történelmünket, mindig lesznek új nézőpontok és módszerek” 

Az első világháborút Magyarország számára lezáró trianoni békeszerződés 100. 

évfordulója alkalmából szervezte meg tudományos ülését a Magyar Történelmi Társulat 

Nyugat-Dunántúli Regionális Csoportja, melynek az ELTE Savaria Egyetemi Központja 

adott otthont. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/10/01/a-magyar-tortenelmi-tarsulat-nyugat-

dunantuli-regionalis-csoportjanak-tudomanyos-ulese-az-elte-sek-en 

 

hirado.hu - 2020.10.01. 

Schanda: Egyre több külföldi diák választja hazánk egyetemeit a továbbtanulásához 

Egyre több külföldi diák választja hazánk egyetemeit a továbbtanulásához – hangsúlyozta 

az államtitkár, aki nemzetstratégiai célnak nevezte a magyar felsőoktatás nemzetközi 

jelentőségének növelését. Kitért arra, hogy a világ 93 országának legjobb 1500 egyetemét 

rangsoroló listán a legelőkelőbb eredményt a Semmelweis Egyetem érte el, mellette 

további hét magyar egyetem szerepel, többek között az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem. 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/10/01/schanda-a-magyar-felsooktatas-felkerult-a-

nemzetkozi-terkepre 

 

További megjelenés: 

 

- demokrata.hu - 2020.10.01. 

https://behir.hu/kreaktiv-szemleletek-szabo-vera
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A magyar felsőoktatás felkerült a nemzetközi térképre 

https://demokrata.hu/magyarorszag/a-magyar-felsooktatas-felkerult-a-

nemzetkozi-terkepre-2-297479/ 

- magyarhirlap.hu - 2020.10.01. 

A magyar felsőoktatás felkerült a nemzetközi térképre 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201001-a-magyar-felsooktatas-felkerult-

a-nemzetkozi-terkepre 

- magyarnemzet.hu - 2020.10.01. 

A magyar felsőoktatás felkerült a nemzetközi térképre 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-magyar-felsooktatas-felkerult-a-nemzetkozi-

terkepre-2-8744589/ 

- hirtv.hu - 2020.10.01. 

Schanda: A magyar felsőoktatás felkerült a nemzetközi térképre 

https://hirtv.hu/ahirtvhirei/schanda-a-magyar-felsooktatas-felkerult-a-

nemzetkozi-terkepre-2509154 

- dehir.hu - 2020.10.01. 

Schanda Tamás: a magyar felsőoktatás felkerült a nemzetközi térképre 

https://www.dehir.hu/belfold/schanda-tamas-a-magyar-felsooktatas-felkerult-a-

nemzetkozi-terkepre/2020/10/01/ 

- egerhirek.hu - 2020.10.01. 

Schanda: a magyar felsőoktatás felkerült a nemzetközi térképre 

https://www.egerhirek.hu/2020/10/01/schanda-a-magyar-felsooktatas-felkerult-

a-nemzetkozi-terkepre/oktatas/egyetem/egerhirek 

- mandiner.hu - 2020.10.01. 

Schanda: A magyar felsőoktatás felkerült a nemzetközi térképre 

https://mandiner.hu/cikk/20201001_schanda_a_magyar_felsooktatas_felkerult_a_n

emzetkozi_terkepre 

- webradio.hu - 2020.10.01. 

Schanda: a magyar felsőoktatás felkerült a nemzetközi térképre 

https://webradio.hu/hirek/belfold/schanda-a-magyar-felsooktatas-felkerult-a-

nemzetkozi-terkepre 

- 168ora.hu - 2020.10.01. 

ITM-államtitkár: A magyar felsőoktatás felkerült a térképre 

https://168ora.hu/itthon/schanda-tamas-itm-felsooktatas-nemzetkozi-rangsor-

192459 

- pestihirlap.hu - 2020.10.01. 

Felkerült a térképre a magyar felsőoktatás az ITM államtitkára szerint 

https://demokrata.hu/magyarorszag/a-magyar-felsooktatas-felkerult-a-nemzetkozi-terkepre-2-297479/
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https://pestihirlap.hu/2020/10/01/felkerult-a-terkepre-a-magyar-felsooktatas-az-

itm-allamtitkara-szerint/ 

 

infostart.hu - 2020.10.01. 

Magyarics Tamás az elnökjelölti vita pikáns részleteiről, a különös 

kampánypénzekről és a nagy főbíródilemmáról 

Akik valami tartalmat szerettek volna, azok csalódottak – mondta az első elnökjelölti 

vitáról Magyarics Tamás, az ELTE tanára az InfoRádió Aréna című műsorában. A 

külpolitikai szakértő bepillantást adott az amerikai kampány titkaiba, elmondta, miért 

vitatott a levélszavazás, kulcskérdés-e az új legfelső bírósági bíró kinevezése, és hogyan 

lehet kijátszani a 2500 dolláros kampánytámogatási limitet. 

https://infostart.hu/interju/2020/10/01/magyarics-tamas-az-elnokjelolti-vita-pikans-

reszleteirol-a-kulonos-kampanypenzekrol-es-a-nagy-fobirodilemmarol 

 

klubradio.hu - 2020.10.01.  

Hátborzongató kép a valóságról 

Nemrég megjelent egy dokumentumfilm a Netflixen Társadalmi dilemma (The Social 

Dilemma) címmel, ami hátborzongató képet mutat a valóságról. (…) Persze nem azért van 

a Bonyolult dolgok, hogy a filmben szereplő állításokat egy az egyben elfogadja, 

Dessewffy Tibor szociológussal, az ELTE Társadalomtudományi Kara Szociálpszichológia 

Tanszékének és Digitális Szociológia Kutatóközpontjának vezetőjével próbáljuk árnyalni a 

dolgokat. 

https://www.klubradio.hu/hirek/hatborzongato-kep-a-valosagrol-114136 

 

pannonrtv.com - 2020.10.01. 

Óbecsére gurult a kis gömböc 

161 éve, szeptember 30-án született Benedek Elek mesegyűjtő és meseíró. 2005 óta ezen 

a napon ünnepeljük a Magyar Népmese Napját. Ebből az alkalomból több mint 40 

gyermek versengett az óbecsei Népkönyvtár és a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör közös 

szervezésében megtartott mesemondó versenyen szerdán. (...) A könyvtárban megtartott 

mesemondó verseny a budapesti Emberi Erőforrások Minisztérium támogatásával és az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével valósult meg. 

https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/obecsere-gurult-kis-gomboc 
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