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newtechnology.hu - 2020.11.02.
Mire képes a gyártás, ha pontos a mérés?
De a felsorolást még folytatni lehetne, a felhasználási területe rendkívül sokszínű a
röntgen- és CT-gépeknek. Másfél éve a csíkos szöcskeegér koponyájáról készítettek
pontfelhőt a ZEISS budaörsi mérőszobáján. Az ELTE hallgatói a szkenneléseket követően
elemezték a pontfelhőt, és rengeteg hasznos információt kaptak arról, hogyan változott a
koponya szerkezete. Az agykoponya csontjainak alakja alapján következtethettek az egyes
agyterületek fejlettségére, a teljes agy méretére, térfogatára is.
https://newtechnology.hu/mire-kepes-a-gyartas-ha-pontos-a-meres/
Elle - 2020.11.01. (82,83,84,85. oldal)
Drogkör kép 2020
A droghasználatra vonatkozó hazai törvények miatt azonban felmerült a probléma, hogy
az ilyenfajta kutatásokban a megkérdezettek az anonimitás ellenére sem adnak őszinte
válaszokat. Ennek kiküszöbölésére készített Paksi Borbála (ELTE-PPK) olyan kutatásokat a
18-64 év közötti magyar lakosság körében, amelyekben a valósabb eredmény érekében
új metodikát dolgozott ki.
elteonline.hu - 2020.11.01.
Új előadás-sorozatot indít az ELTE Karrierközpont
Elindul az ELTE Karrierközpont ÉletútON előadás-sorozata! Az ELTE Karrierközpont
elindítja ÉletútON című előadás-sorozatát. Az előadás-sorozat célja, hogy az egyetem
dolgozóinak és hallgatóinak is segítséget nyújtson a hétköznapjaikban, a munkájukban,
az egyetemen tapasztalható kihívásaikban, és mindeközben önmaguk megismeréséhez is
közelebb jussanak.
http://elteonline.hu/sport/2020/11/01/uj-eloadas-sorozatot-indit-az-elte-karrierkozpont
hang.hu - 2020.11.01.
Elsivatagosodás: Ha Magyarország egy kád, itt az ideje megkeresni a dugót
Vitaindítójában Kajner Péter, az ELTE humánökológia szakának oktatója a
folyószabályozás, a folyó és az árterek közti kapcsolat eltűnéséig vezette vissza a bajok

eredetét. Aszály, belvíz, és akár árvíz sújtotta is lehet más-más időben ugyanaz terület –
ezeket a jelenségeket volna jó egymás ellenében kijátszani. A szakember beszédében
rámutatott: maga a belvíz szó is szinte hungarikum, más országokban nehezen
értelmezhető.
https://hang.hu/tudomany/2020/11/01/elsivatagosodas-ha-magyarorszag-egy-kad-ittaz-ideje-megkeresni-a-dugot/
hang.hu - 2020.11.01.
„Anonymus konkrétan történelemhamisító volt, de ezért nem lehet elítélni”
A konferencián jelen volt az ELTE Finnugor Tanszékének korábbi vezetője, Klima László
régész-nyelvész is. A professzor nemrég az Élet és Irodalomban közölt egy esszét arról,
milyen történelmi sérelmek vezethettek oda, hogy egyesek bármit kitalálnak a finnugor
nyelvrokonság ellenében. A nyelvészt arról kérdeztük, mi a helyzet ma a finnugor-ellenes
indulatokkal, és kell-e ma tartanunk a tudománytalan nézetek erősödésétől. Szóba
kerültek a kalandozások, illetve a kettős honfoglalás elmélete körüli viták is.
https://hang.hu/tudomany/2020/11/01/anonymus-konkretan-tortenelemhamisito-voltde-ezert-nem-lehet-elitelni/
kultura.hu - 2020.11.01.
Szlukovényi Katalin szerzői estje
Az ELTE BTK és az Eötvös József Collegium diákjaként magyar-angol szakon diplomázott,
majd az ELTE-n szerzett PhD fokozatot. Angol, német és francia nyelvből fordít, elsősorban
verseket. 2017 és 2020. között a Móra Könyvkiadó irodalmi szerkesztője. 2018-tól az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Anglisztika Tanszékén adjunktus. A Kétkedők: Irónia,
önirónia és humor a huszadik századi zsidó amerikai prózában című monográfia szerzője.
https://kultura.hu/szlukovenyi-katalin-szerzoi-estje/
papageno.hu - 2020.11.01.
Mindenszentek alkalmából Verdi Requiemjét közvetítjük
Mindenszentek alkalmából november elsején 20:00-tól Verdi Requiemjével jelentkezünk
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara és Egyetemi Koncertzenekara
előadásában. A koncerten szólót énekel Sümegi Eszter (szoprán), Schöck Atala (alt), Fekete
Attila (tenor) és Cser Krisztián (basszus), vezényel Kovács László.
https://papageno.hu/live/2020/11/mindenszentek-alkalmabol-verdi-requiemjetkozvetitjuk/

M5 - Novum - 2020.11.01.
Miért annyira izgalmas tudomány a kísérleti részecskefizika?
Megszólaló: Nagy Ákos fizikus, ELTE Atomfizikai Tanszék
https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-11-01-i-adas-2/
Magyar Nemzet Hétvégi Magazin melléklet - 2020.10.31. (12. oldal)
Százharminc éve született Németh Gyula
Németh Gyula 1915-től 1965-ös nyugdíjba vonulásáig s még utána is évekig meghatározó
szerepet vitt a Pázmány Péter Tudományegyetem – 1950-től Eötvös Loránd
Tudományegyetem – Török Tanszékének irányításában.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2020.11.04.
Százharminc éve született Németh Gyula
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/tores-8905421/

Nógrád Megyei Hírlap - 2020.10.31. (5. oldal)
Három centenáriumi évforduló a Palócföld legújabb számában
Putz Orsolya, az ELTE oktatója a metaforákban tovább hagyományozódó fájdalomról ír
igényes, egyedi témaválasztású és hangütésű tanulmányában a magyarság 20. századi
drámája kapcsán.
Petőfi Népe - 2020.10.31. (5. oldal)
Öt nap alatt tíz előadással várják az érdeklődőket
A Szín-Tár találkozót november 8. és 12. között rendezik meg a hazai és határon túli
színészképző intézmények személyes és online részvételével Kecskeméten, légsterilizáló
készülékekkel ellátott játszási helyeken. A rangos színházi seregszemlére a kaposvári Szent
István Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar harmad- és ötödéves hallgatói, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Filmtudomány Tanszéke, a Thália Tanoda és a Pesti Magyar
Színiakadémia fogadta el a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház meghívását.
További megjelenés:
-

webradio.hu – 2020.11.01.
Színészképző intézmények hallgatói találkoznak Kecskeméten
https://webradio.hu/hirek/kultura/szineszkepzo-intezmenyek-hallgatoitalalkoznak-kecskemeten

-

-

-

szinhaz.org - 2020.11.02.
Szín-Tár - 11. alkalommal rendezik meg a színművészeti egyetemek találkozóját
Kecskeméten
https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-fesztival/2020/11/02/szin-tar-11alkalommal-rendezik-meg-a-szinmuveszeti-egyetemek-talalkozojatkecskemeten/
bacsmegye.hu - 2020.11.03.
Színészképző intézmények hallgatói találkoznak
https://bacsmegye.hu/kultura/2020/11/szineszkepzo-intezmenyek-hallgatoitalalkoznak
kultura.hu - 2020.11.04.
Színészképző intézmények hallgatói találkoznak Kecskeméten
https://kultura.hu/szineszkepzo-intezmenyek-hallgatoi-talalkoznak-kecskemeten/

eduline.hu - 2020.10.31.
Fontos infók a központi felvételiről, amit minden általános iskolásnak tudnia kell
Van, aki már régen tudja, hogy hova szeretne bekerülni, de van, akinek még nem sikerült
dönteni. (…) Sokszor a rangsorok is segítenek a döntésben. A HVG összesített, 2021-es
listájában az ELTE gyakorló iskolája, a budapesti Radnóti Gimnázium végzett az élen.
http://eduline.hu/kozoktatas/20201031_kozepiskolai_hataridok
elteonline.hu - 2020.10.31.
Tovább erősödik a projektalapú oktatás a szombathelyi gépészmérnökképzésben
Alulról szerveződve, hallgatói ötlet nyomán biztosítanak anyagi támogatást azoknak a
gépészmérnök-hallgatóknak, akik szeretnének projektmunkát végezni. Az ELTE IK
szombathelyi gépészmérnökképzésében kezdetektől fogva kiemelt szerep jut a
projektalapú oktatásnak, de ez most tovább erősödni látszik, hiszen egy új, hallgatói
kezdeményezésnek köszönhetően még több projektmunka zajlik majd a Savaria Műszaki
Intézet falai között.
http://elteonline.hu/savaria/2020/10/31/tovabb-erosodik-a-projektalapu-oktatas-aszombathelyi-gepeszmernokkepzesben/
klubradio.hu - 2020.10.31.
Ízek, kutyák, szerelmek
Az ELTE Etológia Tanszékének docense elmondta, napjainkban a kész macskatápokkal a
gyártok tökéletesen elvették a macska kedvét attól, hogy sorba álljon egy falat kenyérért.
Míg azonban a háziállataink esetében a táplálkozás élvezeti forrás is, nem csak a

jóllakásért felel, addig az állatvilág más tagjai, nevezetesen a rovarok kizárólag az utóbbi
okból esznek.
https://www.klubradio.hu/hirek/izek-kutyak-szerelmek-114490
szakszervezetek.hu - 2020.10.31.
Lezáratlan jelentés – Egy világjárvány munkaügyi és szociális (utó)hatásai
Az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke konferenciát szervezett Lezáratlan
jelentés - Egy világjárvány munkaügyi és szociális (utó)hatásai címmel. Az ingyenesen
látogatható rendezvény 2020. november 19-én lesz a József Attila Színház
előcsarnokában.
https://szakszervezetek.hu/hirek/24302-lezaratlan-jelentes-egy-vilagjarvany-munkaugyies-szocialis-uto-hatasai
telex.hu - 2020.10.31.
Mi okozta a törökországi földrengést?
Tíz nappal ezelőtt egy 7,5 magnitúdójú földrengés pattant ki Alaszka partvidéke előtt.
Október 30-án, dél után nem sokkal az Égei-térségben mozdult meg a föld, a földmozgás
nagysága itt is elérte a 7-es magnitúdó értéket. Két távoli esemény, közöttük semmi
kapcsolat nincs, csupán a földrengés ténye és annak hasonló erőssége. (…) A szerző
geológus-vulkanológus, az MTA levelező tagja, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi
Intézet igazgatója, egyetemi tanár, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője.
https://telex.hu/tudomany/2020/10/31/mi-okozta-a-torokorszagi-foldrengest
RTL Klub - Fókusz Plusz - 2020.10.31.
Szekeres Sándor nyolcvanévesen rendszeresen crossmotorozik
Szereplők: Vellai Tibor egyetemi tanár, ELTE
https://www.rtlmost.hu/fokusz-plusz-p_7722/fokusz-plusz-2020-10-31-c_12783471
divany.hu - 2020.10.30.
Megszoktuk, hogy a zsenik fura férfiak, és pont ez a baj
Miért káros, hogy ennyire erősen él bennünk a zseni sztereotip képe? Lehet valaki
egyszerre nőies nő és briliáns elme? Mi kellene ahhoz, hogy több lány akarjon fizikus,
mérnök vagy informatikus lenni? Ezeknek a kérdéseknek járt utána egy nemzetközi
vizsgálat, amelynek részleteiről Nyúl Boglárkát, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai
Karának kutatóját kérdeztük.
https://divany.hu/vilagom/2020/10/30/zsenialitas-peldakep/

elteonline.hu - 2020.10.30.
COVID-19 és büntetőjog
2020. november 6-án rendezik meg a ,,Covid-19 és büntetőjog – emberi egészség,
köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején” című konferenciát az ELTE ÁJK
Büntetőjogi Tanszéke által. A konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe 2020
rendezvénysorozat keretében kerül megrendezésre.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/10/30/covid-19-es-buntetojog
index.hu - 2020.10.30.
Kis mélységben történt a rengés, ezért ekkora a pusztítás Törökországban
Ilyen energiájú rengések azonban itt is csak néhány évtizedenként történnek – magyarázta
az Indexnek Timár Gábor, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetője.
https://index.hu/techtud/2020/10/30/torokorszag_foldrenges_izmir/
librarius.hu - 2020.10.30.
Érdemrendeket adtak át a Vigadóban
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai
államtitkára a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetéseket adott át csütörtökön
Budapesten, a Pesti Vigadóban.
https://librarius.hu/2020/10/30/erdemrendeket-adtak-at-a-vigadoban-nevsor/
nepszava.hu - 2020.10.30.
Ünnepi készülődés szeretteinket védve
V. Komlósi Annamária szakpszichológus, az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia
Tanszékének címzetes egyetemi tanára segített megérteni, mi a pszichológiai oka annak,
hogy az emberek alkudoznak, keresik a kiskaput és hiába kellene, nem akarnak otthon
maradni. „A halottak napja és a karácsony hagyományosan közösségi ünnepek, amikor az
együttlétek az életünk folytonosságának átélését segítik.
https://nepszava.hu/3097277_unnepi-keszulodes-szeretteinket-vedve
noklapja.hu - 2020.10.30.
Hogy lehet ma is vonzó az elrendezett házasság az indiai fiatalok számára?
Milyenek az elrendezett házasságok Indiában? Sokan rögtön kényszerházasságokra
gondolunk, ami világméretű probléma, de másról van szó. Egy Kalkuttában élő
antropológus vezetett be minket ebbe az idegen világba.
https://www.noklapja.hu/olvasnivalo/2020/10/30/elrendezett-hazassag-india/

24.hu - 2020.10.30.
„Még mindig nem tudom, vajon Isten találta-e ki a világot, vagy az anyatermészet”
Van végtelen? És Isten van? A tér meghajlítható? Lesz csillaghajónk? A jövő
megmenthető? Mars? A tudós is vacillál. Nagyinterjú Kis-Tóth Ágnes asztrofizikussal.
https://24.hu/tudomany/2020/10/30/kis-toth-agnes-asztrofizika-isten-a-jovomegmentoi-interju/
dailynewshungary.com - 2020.10.31.
Seven Hungarian universities featured in THE rankings
Eötvös Loránd University (ELTE) was placed between 401-500, the University of Szeged
ranked between 501-600, and BME got a place between 601-800 – all in the same place
as last year. The University of Pécs, on the other hand, was listed 801+ last year, while this
time, it only made it to the 1,001+ category.
https://dailynewshungary.com/seven-hungarian-universities-featured-in-the-rankings/
eduline.hu - 2020.11.01.
Taroltak a magyar egyetemek a THE tematikus rangsoraiban
Újabb magyar sikerekről számolunk be: a Times Higher Education (THE) pszichológiai
képzéseket rangsoroló listáján, az informatikai rangsorban, a gazdasági és üzleti
rangsorban, illetve a bölcsészettudományi képzések listáján is szépen szerepeltek a
magyar egyetemek.
http://eduline.hu/felsooktatas/20201028_the_rangsor_gazdasagi_es_uzleti_rangsor
tudomanyplaza.hu - 2020.10.31.
A kutyák személyiségének változásai
Az ELTE Etológia Tanszék és a bécsi Clever Dog Lab munkatársai 217 border collie négy
évet felölelő vizsgálata során figyelték meg, hogy a kutyák aktivitása nagyot zuhan a
kölyökkor és a kamaszkor között. Utána egyenletesen csökken. Az újdonságok iránti
érdeklődésük viszont csak 3 éves kor után lohad le. Míg a problémamegoldási képességük
körülbelül 6 éves korig nő, utána nem változik.
https://tudomanyplaza.hu/a-kutyak-szemelyisegenek-valtozasai/
hazipatika.com - 2020.11.01.
Látványos kutatás a kutyák agyáról
Digitalizált koponyák alapján rekonstruálták az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
és a Kaposvári Egyetem kutatói 24 kutyafajta és 4 vadon élő farkasféle agyát.

https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/latvanyos_kutatas_a_kutyak_agya
rol/20201026104948
infotatabanya.hu - 2020.10.30.
Robothalak segítségével vizsgálták a halrajokat tudósok
Robothalak segítségével vizsgálták a rajban úszó halak mozgását az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) kutatói a Max Planck Állatviselkedéstani Intézet, a Konstanzi
Egyetem és a Pekingi Egyetem tudósaival együttműködve.
További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

infonyiregyhaza.hu - 2020.10.30.
Robothalak segítségével vizsgálták a halrajokat tudósok
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:robothalak-segitsegevelvizsgaltak-a-halrajokat-tudosok-2020-10-30-160103
infoesztergom.hu - 2020.10.30.
Robothalak segítségével vizsgálták a halrajokat tudósok
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:robothalak-segitsegevelvizsgaltak-a-halrajokat-tudosok-2020-10-30-160103
mediapiac.com - 2020.10.30.
Robothalakkal derítették ki, miért úsznak a halak rajokban
https://www.mediapiac.com/4-0/Robothalakkal-deritettek-ki-miert-usznak-ahalak-rajokban/211218/
szimpatika.hu - 2020.10.30.
Robothalak segítségével vizsgálják a halrajokat
https://szimpatika.hu/cikkek/9841/robothalak-segitsegevel-vizsgaltak-halrajokata-tudosok
iotzona.hu - 2020.10.30.
Robotok segítenek megfejteni a halrajok rejtélyét
https://iotzona.hu/big-data/robotok-segitenek-megfejteni-a-halrajok-rejtelyet
budaorsiinfo.hu - 2020.10.30.
Robothalak segítségével vizsgálták a halrajokat tudósok
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/10/30/robothalak-segitsegevelvizsgaltak-a-halrajokat-tudosok/
infodebrecen.hu - 2020.10.30.
Robothalak segítségével vizsgálták a halrajokat tudósok
https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:robothalak-segitsegevelvizsgaltak-a-halrajokat-tudosok-2020-10-30-160103
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minuszos.hu - 2020.10.30.
A halak nem hülyék, olyat tudnak, amire csak most jöttek rá a tudósok
https://www.minuszos.hu/a-halak-nem-hulyek-olyat-tudnak-amire-csak-mostjottek-ra-a-tudosok/
haon.hu - 2020.10.30.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://haon.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-a-halrajokat4468546/
agroinform.hu - 2020.10.30.
Új kutatási eredmény: a halak energiát spórolnak a rajban úszással
https://www.agroinform.hu/erdo_vadgazdalkodas/uj-kutatasi-eredmeny-a-halakenergiat-sporolnak-a-rajban-uszassal-46114-001
greenfo.hu - 2020.10.30.
Robothalakkal vizsgálták a halrajokat
https://greenfo.hu/hir/robothalakkal-vizsgaltak-a-halrajokat
ma.hu - 2020.10.30.
Robothalak segítségével vizsgálták a halrajokat tudósok
http://www.ma.hu/tudomany/353505/Robothalak_segitsegevel_vizsgaltak_a_halra
jokat_tudosok
infostart.hu - 2020.10.30.
Robothallal fedezték fel magyar kutatók a halrajok titkát
https://infostart.hu/tudomany/2020/10/31/robothallal-fedeztek-fel-magyarkutatok-a-halrajok-titkat
szoljon.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.szoljon.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-3023797/
zaol.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.zaol.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-4637317/
heol.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.heol.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-3140029/
kemma.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

https://www.kemma.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-3463030/
nool.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.nool.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-3538453/
szon.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://szon.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-a-halrajokat4303102/
duol.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.duol.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-3911197/
boon.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://boon.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-a-halrajokat4678120/
vaol.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.vaol.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-4384060/
feol.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.feol.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-4396933/
teol.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.teol.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-3219172/
delmagyar.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.delmagyar.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-6946048/
kisalfold.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat

-

-

-

-

-

-

-

https://www.kisalfold.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-10370438/
veol.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.veol.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-4147753/
bama.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.bama.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-2964820/
baon.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.baon.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-3345178/
beol.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.beol.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-3417211/
sonline.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.sonline.hu/digitalia/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-ahalrajokat-3659482/
digitalhungary.hu - 2020.11.01.
Robothalakat vetettek be
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Robothalakat-vetettek-be/10365/
radio88.hu - 2020.11.01.
Robothalakkal vizsgálták és értelmezték a halrajokat
https://www.radio88.hu/robothalakkal-vizsgaltak-es-ertelmeztek-a-halrajokat/

eduline.hu - 2020.11.03.
Téli szünet, vizsgaidőszak és utóvizsgák: legfontosabb egyetemi dátumok 2020-ban
Összeszedtük, mikor zárul a szorgalmi időszak, és kezdődik a vizsgaszezon az
egyetemeken. Eötvös Loránd Tudományegyetemen december közepéig tart majd a
szorgalmi időszak, az utolsó tanítási nap 2020. december 12. (szombat) lesz. A
vizsgaidőszak pedig következő hétfőn, december 14-én kezdődik és egészen 2021. január
30-ig tart majd.
http://eduline.hu/felsooktatas/20201102_egyetemi_felev_vizsgaidoszak

funzine.hu - 2020.11.03.
A kortárs magyar tudomány 4 tehetséges női arca
Az alábbiakban négy fiatal nőről olvashattok, akiknek tudományos munkáját izgalmasnak
és példaértékűnek találjuk – a teljesség igénye nélkül. Kubinyi Enikő 1994-ben, elsőéves
egyetemistaként csatlakozott a Családi Kutya Programhoz, az ELTE TTK kutyakutató
csoportjához, amely a világon elsőként vizsgálta a kutya-ember kapcsolat viselkedési és
gondolkodási vonatkozásait.
https://funzine.hu/2020/11/03/kult/a-kortars-magyar-tudomany-4-tehetseges-noi-arca/
hu.euronews.com - 2020.11.03.
Magyarics Tamás: akár Trump, akár Biden lesz az elnök, Európa kemény
tárgyalásokra számíthat
Elnökként se Joe Biden, se Donald Trump nem fog kesztyűs kézzel bánni Európával
Magyarics Tamás, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Amerikanisztika Tanszékének oktatója
szerint. A külpolitikai szakértő évtizedek óta foglalkozik az Egyesült Államokkal, számos
tanulmány és több monográfia szerzője.
https://hu.euronews.com/2020/11/03/magyarics-tamas-akar-trump-akar-biden-lesz-azelnok-europa-kemeny-targyalasokra-szamithat
infostart.hu - 2020.11.03.
USA: eljött a választás, ami az egész világra kihat, de az eredményre akár hónapokig
is várhatunk
Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE tanára az InfoRádió Aréna című műsorában
a választási rendszer részletei mellett azt is elmondta, miért okoznak csúszást a
levélszavazatok, milyen jogorvoslati lehetőségek halaszthatják a hivatalos végeredmény
kihirdetését, és miért lehet még fontos szerepe a frissen kinevezett főbírónak is.
https://infostart.hu/interju/2020/11/03/usa-eljott-a-valasztas-ami-az-egesz-vilagrakihat-de-az-eredmenyre-akar-honapokig-is-varhatunk
szoljon.hu - 2020.11.03.
A karcagi tudósra emlékeztek Törökországban
Magyar tudósról, a nagykun fővárosban született Németh Gyula akadémikusról és
nemzetközi hírű nyelvészről, turkológusról emlékeztek meg a napokban a török
fővárosban. (…) Ötven éven át irányította az ELTE Török Filológiai Tanszékét, és olyan
kiváló, az ő szellemiségét továbbvivő tanítványokat nevelt, akik tovább öregbítették a
magyar és ezen belül a karcagi gyökerű turkológia európai hírét.

https://www.szoljon.hu/kultura/helyi-kultura/a-karcagi-tudosra-emlekeztektorokorszagban-3023761/
tudomanyplaza.hu - 2020.11.03.
Titokzatos áldozati leletegyüttes hazánkban
Szárnyas baltát és egyedi rituális eszközöket és áldozati leletegyüttest találtak az ősi Körös
partján. Itt feltehetőleg egy másik áldozati leletegyüttes is a föld alá került. Szabó Gábor
és Váczi Gábor, az ELTE Régészettudományi Intézet munkatársai is részt vettek a
Békésszentandrás határában végzett régészeti feltárásban.
https://tudomanyplaza.hu/titokzatos-aldozati-leletegyuttes-hazankban/
autopro.hu - 2020.11.02.
Még mindig a krízis előtti szint alatt az alumínium ára
Ezzel egyidejűleg fontosabbá válik, hogy a lehető legalacsonyabb költség, illetve
legnagyobb hatékonyság mellett készíthessenek alkatrészeket alumíniumból, majd
illeszthessék össze azokat. Ennek apropóján kérdeztük Szőlősi Józsefet, az ELTE-hez
tartozó Savaria Műszaki Intézet hegesztő szakmérnök okleveles oktatóját arról, hogy az
alumíniumötvözetek anyagösszetétele hogyan befolyásolja azok hegeszthetőségét.
https://autopro.hu/elemzesek/meg-mindig-a-krizis-elotti-szint-alatt-az-aluminiumara/429617
computerworld.hu - 2020.11.02.
Jó ötletek, jó üzletek koronavírusos időkben - mutatunk pár jó példát
Szerencsére az egészségügyi informatika terén is egyre több összefogásra van példa.
Tizenkét tagállam 35 intézménye, köztük az ELTE részvételével európai
mesterségesintelligencia-kiválósági hálózat kezdte meg működését.
https://computerworld.hu/uzlet/jo-otletek-jo-uzletek-koronavirusos-idokben-mutatunkpar-jo-peldat-285885.html
elteonline.hu - 2020.11.02.
„Sokan itt találták meg a helyüket” – Interjú Fancsali Kristóffal, a Club ’89 elnökével
Club’89 nélkül elképzelhetetlen lenne a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium. Összetartó
csapatuk számos programmal színesíti a kolis életet. Közös élményeikről, emlékeikről
beszélgettünk Fancsali Kristóf klubelnökkel.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/02/sokan-itt-talaltak-meg-a-helyuket-interjufancsali-kristoffal-a-club-89-elnokevel/

elteonline.hu - 2020.11.02.
„Ha elveszik az információtárolóinkat, csak mi maradunk és a tudásunk” – Interjú
dr. Katona Attila egyetemi docenssel
Új interjúsorozatunkban az ELTE BDPK oktatóival beszélgetünk a 21. századi tanításról és
tanulásról. Elsőként dr. Katona Attilát, a Történelem Tanszék oktatóját kérdezzük a
történelem tantárgy funkciójáról, tantervi változásairól, modern módszertanáról és a mai
diákok motivációjáról.
http://elteonline.hu/savaria/2020/11/02/ha-elveszik-az-informaciotaroloinkat-csak-mimaradunk-es-a-tudasunk-interju-dr-katona-attila-egyetemi-docenssel/
elteonline.hu - 2020.11.02.
Keresztféléves mesterképzések az ELTE-n
Az ELTE több kara és intézete is meghirdetett mesterképzéseket az idei keresztféléves
felvételi eljárásban. A februárban induló szakokra 2020. november 15-ig lehet jelentkezni.
A felvételizők a felvi.hu-n keresztül vagy postai úton is beadhatják jelentkezésüket.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/02/keresztfeleves-mesterkepzesek-az-elte-n/
elteonline.hu - 2020.11.02.
Négy szakterületen vezet az ELTE
A Times Higher Education 2021-es szakterületi rangsorában az Eötvös Loránd
Tudományegyetem előkelő helyet kapott az informatika, az élettelen természettudomány,
a bölcsészettudomány, illetve a pszichológia tudományterületén. Pszichológusképzésünk
továbbra is a világ 300 legjobb intézménye közé tartozik.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/02/negy-szakteruleten-vezet-az-elte
hvg.hu - 2020.11.02.
Az a boldogabb, akinek a másik boldogsága fontosabb
Korántsem igaz, hogy tízből tíz embernek a boldogság lenne a fő életcélja, hiszen nagyon
sokan ezt valamiképpen művi, mesterkélt, sőt akár erkölcstelen szándéknak tartják. A
prioritáslisták élén gyakrabban áll például a siker, az elismerés, az anyagi gyarapodás,
pedig nyugodtan törekedhetnénk a boldogságra is – emelte ki a képernyők és közösségi
oldalak előtt összegyűlt közönsége előtt Nagy Henriett klinikai szakpszichológus, az ELTE
adjunktusa.
https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20201102_Az_a_boldogabb_akinek_a_masik_boldog
saga_fontosabb

kronikaonline.ro - 2020.11.02.
Trump nagy hajrája a „csatatér” államokban: a republikánus elnök elleni protest
szavazatokban bízhat a demokrata Biden
Az Egyesült Államok majdhogynem polgárháborús hangulatban várja az elnökválasztást.
Magyarics Tamást a tengerentúli törésvonalakról kérdeztük, s arról, hogy a mély
megosztottság milyen hatással van a választásokra. Mint a budapesti Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) oktatója elmondta, létezik egy földrajzi törésvonal: a keleti és a
nyugati part sokkal liberálisabb szemléletű lakosokkal rendelkezik – különösen a
nagyvárosok –, mint a Dél vagy a Középnyugat.
https://kronikaonline.ro/kulfold/trump-nagy-hajraja-a-bcsataterr-allamokban-arepublikanus-elnok-elleni-protest-szavazatokban-bizhat-a-demokrata-joe-biden
portfolio.hu - 2020.11.02.
Történelmi jelentőségű amerikai elnökválasztás elé nézük: mire számítsunk?
Az elnökválasztás lehetséges kimeneteléről, a kampányról, a jelöltek világpolitikai
elképzeléseiről beszélget Magyarics Tamás külpolitikai szakértővel, az ELTE tanárával
Zsoldos Ákos, a Portfolio makroelemzője, és Orosz Márton szerkesztő a Portfolio legújabb
podcastjében.
https://www.portfolio.hu/podcast/20201102/tortenelmi-jelentosegu-amerikaielnokvalasztas-ele-nezuk-mire-szamitsunk-455536
szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.11.02.
Mérő László: „Ne az emberit keressük a mesterséges intelligenciában, hanem azt,
amiben ő a jobb”
A matematikus, pszichológus, az ELTE Gazdaságpszichológiai szakcsoportjának tanára az
optimistábbak közé tartozik – ez derült ki A mesterséges intelligencia közeljövője című
előadásából.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/ne-feljunk-a-mesterseges-intelligenciaktolinkabb-tanuljunk-meg-egyuttmukodni-vele/
tudomanyplaza.hu - 2020.11.02.
Ismét fény derült a farkasok és kutyák hasonlóságára
A farkasok is ugyanúgy hiányolják a nevelőjüket, mint a kutyák a gazdájukat. Az intenzíven
szocializált felnőtt farkasok és kutyák is képesek a gondozójukkal individualizált kapcsolat
létrehozására. Legalábbis ez derült ki az ELTE Etológia Tanszék kutatóinak legújabb
vizsgálatából. A kutya életének egyik kulcsa, hogy képes szoros kötelék kialakítására a
gazdájával, azaz tud kötődni. De hogyan alakulhatott ki ez a fajokon átívelő kapcsolat?

https://tudomanyplaza.hu/ismet-feny-derult-a-farkasok-es-kutyak-hasonlosagara/
urvilag.hu - 2020.11.02.
Űrvilág.hu - Magyarországot képviselik az ESA-ban
Az Európai Űrügynökség különböző programjaiban magyarországi delegáltak és
tanácsadók képviselik a hazai vállalkozásokat, egyetemeket, kutatóhelyeket. Az
októberben Budapesten tartott ESA ipari napot követően fontosnak tartottuk bemutatni,
merre fordulhatnak Magyarországon az ESA-projektekben részt venni szándékozók.
http://www.urvilag.hu/szakmapolitika/20201102_magyarorszagot_kepviselik_az_esaban
24.hu - 2020.11.02.
Rájöttek arra, miért úsznak rajban a halak
Lenyűgöző látvány, amikor sok hal együtt, összehangoltan úszik. A jelenséget évszázadok
óta vizsgálják, egy alapkérdésre azonban nem sikerült választ találni mostanáig. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem kutatói a Max Planck Állatviselkedéstani Intézet (MPI-AB), a
Konstanzi Egyetem, a Pekingi Egyetem tudósaival együttműködve nemrég bizonyították
a korábbi feltevést, hogy a halak energiát spórolnak a rajban úszással.
https://24.hu/tech/2020/11/02/elte-magyar-kutatok-robotok-halak-halraj-energia/
További megjelenés:
-

-

karpatinfo.net - 2020.11.02.
Robothalak segítségével vizsgálták a halrajokat a kutatók
https://www.karpatinfo.net/tudomany/2020/11/02/robothalak-segitsegevelvizsgaltak-halrajokat-kutatok
Jazzy Rádió Déli Híradó - 2020.11.02.
Rájöttek arra, hogy miért úsznak rajban a halak

M5 - M5 Híradó - 2020.11.02.
Németh Gyula születésének 130. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést a
nyelvész egykori lakóhelyén
Megszólaló : Péri Benedek tanszékvezető, ELTE Török Filológiai Tanszék
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/11/02/m5-hirado-2020november-2/

Ripost - 2020.11.04. (12. oldal)
Mi történik, ha 30 napig nem iszunk alkoholt?
A Kék Pont Száraz November kampánya 2018 óta működik együtt az ELTE PPK-val, hogy
rávilágítson a tudatos és mérsékelt alkoholfogyasztás fontosságára.
Computerworld - 2020.11.04. (6. oldal)
Robotok a halrajban
Lenyűgöző látvány, amikor sok hal együtt, összehangoltan úszik. A jelenséget évszázadok
óta vizsgálják, egy alapkérdésre azonban nem sikerült választ találni, mostanáig. Az Eötvös
Loránd Tudományegyetem kutatói a Max Planck Állatviselkedéstani Intézet, a Konstanzi
Egyetem, a Pekingi Egyetem tudósaival együttműködve nemrég bizonyították a korábbi
feltevést, hogy a halak energiát spórolnak a rajban úszással.
Nemzeti Sport Magazin - 2020.11.04. (89. oldal)
Nagyon jó összhang
Nem jött rosszul az ELTE BEAC Újbudának, hogy félbeszakították a legutóbbi évadot, és
senki sem esett ki az élvonalból, merthogy a tabella utolsó helyén állt. A budapestiek
remélik, a következőkben nem kell izgulniuk a bennmaradás miatt, rengeteget tehet
ennek érdekében a klub friss igazolása, a korábbi magyar válogatott irányító, Czank Tímea.
elteonline.hu - 2020.11.03.
Eszterhai Marcell a HÖK új elnöke
Bár a koronavírus miatt online térbe kényszerült, október 29-én megtartották az ELTE HÖK
tisztújító küldöttgyűlését. A küldöttgyűlésen az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója
mellett az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsága is tájékoztatást adott, majd megválasztották a
Hallgatói Önkormányzat elnökét, tisztségviselőit, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét.
A gyűlést Horváth Mihály, az ELTE Hallgatói Önkormányzat leköszönő elnöke nyitotta
meg.
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/03/eszterhai-marcell-a-hok-uj-elnoke
infostart.hu - 2020.11.03.
Égei-tengeri földrengés: a történetnek még közel sincs vége
Minderre szinte perceik vannak a szakembereknek, a jó döntésen emberek tízezreinek
élete múlhat – olvasható az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatójának
háttéranyagában. A szökőár riadót ki is adták: a tenger Szamosz szigetén, valamint
Törökország nyugati partvidékén néhány helyen közel 300 métert nyomult a szárazföld
belsejébe.

https://infostart.hu/tudomany/2020/11/03/egei-tengeri-foldrenges-a-tortenetnek-megkozel-sincs-vege
mandiner.hu - 2020.11.03.
A kérdésekben több igazság volt, mint a válaszokban
Bocskai István szavaival élve: „a dolgot ő magát nézzük”. Donald J. Trumpnak az elnökként
végzett tényleges teljesítményét ennek értelmében érdemes különválasztani a nyomtatott
és vizuális sajtó nagy részében megjelent imázsától, sőt karikatúrájától. (…) Magyarics
Tamás, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének vezetője
https://mandiner.hu/cikk/20201103_a_kerdesekben_tobb_igazsag_volt_mint_a_valaszokb
an
medicalonline.hu - 2020.11.03.
Ünnepi köszöntők, díjátadás a Magyar Tudomány Ünnepén
Ünnepi köszöntőkkel, díjátadással kezdődött meg a 2020-as Magyar Tudomány Ünnepe.
Az idei programsorozat mottója: Jövőformáló tudomány.
http://medicalonline.hu/cikk/unnepi_koszontok__dijatadas
szoljon.hu - 2020.11.03.
Jeles tudós turkológusra emlékeztek Karcagon
A jeles tudós életét dr. Bartha Júlia turkológus idézte fel. Mint elhangzott, kevés olyan
nagy hatású alakja van a hazai turkológiának, mint Németh Gyula, aki fél évszázadon át
vezette az ELTE Török Filológiai Tanszékét, európai hírűvé tette a magyarországi
turkológiát.
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/jeles-tudos-turkologusra-emlekeztekkarcagon-3031888/
Krónika - 2020.11.02. (6. oldal)
Trump nagy hajrája a „csatatér” államokban
Az Egyesült Államok majdhogynem polgárháborús hangulatban várja az elnökválasztást.
Földrajzi és ideológiai törésvonalak Magyarics Tamást a tengerentúli törésvonalakról
kérdeztük, s arról, hogy a mély megosztottság milyen hatással van a választásokra. Mint
a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) oktatója elmondta, létezik egy
földrajzi törésvonal: a keleti és a nyugati part sokkal liberálisabb szemléletű lakosokkal
rendelkezik – különösen a nagyvárosok –, mint a Dél vagy a Középnyugat.

Magyar Nemzet - 2020.11.05. (9. oldal)
Magyarország számára is nagy a tét
Magyarics Tamás: Biden győzelme esetén viharos időszakra számíthatunk
Ha Donald Trump marad az elnök, folytatódik az eddigi politika: az Egyesült Államok
kormányzata nem szól bele kelet-közép-európai szövetségeseinek belügyeibe – mondta
el lapunknak Magyarics Tamás, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének vezetője.
Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (212, 213. oldal)
Pedagógusképzés képzési terület
Az összesen felvettek száma 3250, tehát 550 diák nem az elsőként megjelölt egyetemre,
főiskolára került be. A legnehezebb bejutás a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre
(LFZE) volt, az első helyes művésztanárjelöltek 33 százaléka került csak be.
Pedagógusképzés nagyon sok helyen érhető el az országban. A legnagyobb képzőhely az
ELTE (Budapesten és Szombathelyen), a diákok 30 százaléka ide szeretett volna bejutni
első helyen.
Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (246, 247. oldal)
Természettudomány képzési terület
Az 1380 felvételiző közül, akik a természettudományi képzési területet választották,1067
került be első helyen. A jelentkezők közül az ELTE-t választották a legtöbben, 731-en. A
matematika szakot 221-en, a biológiát 533-an, a fizikát pedig 204-en jelölték meg első
helyen. Matematikára végül 271, biológiára 577, fizikára 156 hallgatót vettek fel.
Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (139. oldal)
Gazdaságtudományok képzési terület
A közel 11 ezer felvételizőből, aki a gazdaságtudományok képzési területet választotta
első helyen, több mint 8300-at vettek fel. Közülük kétezernél is többen a Corvinust
választották, de a BGE PSZK-ra és az ELTE GTI-re is sokan jelentkeztek. A gazdálkodás és
menedzsment alapszak évek óta a legnépszerűbb, közel 3500-an felvételiztek ide, de a
kereskedelem és marketing szak is több mint 2200 jelentkezőt fogadott első helyen. A
turizmus-vendéglátás volt a harmadik legnépszerűbb.
Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (236, 237. oldal)
Társadalomtudomány képzési terület
Az első helyes jelentkezők számára a Corvinus és az ELTE TÁTK volt a legnépszerűbb, tehát
a felvételizők a budapesti képzéseket részesítik előnyben. A kommunikáció- és

médiatudomány szakra 913 hallgatót vettek fel, többségük a BME-GTK-n és a Corvinuson
kezdte az őszi félévet.
Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (173. oldal)
A képzés magas minőségét a járvány idején is fenntartják
„A távoktatás hasznai is jelentősek, az e-learning tapasztalatok beépülése tovább javítja
képzéseink színvonalát” – mondta el Dr. Sonnevend Pál, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja.
Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (170, 171. oldal)
Jogi képzési terület
Bekerülési esélyek Első helyen 2715-en jelentkeztek valamilyen jogtudományi képzésre
2020-ban, és 1984-en felvételiztek sikeresen. Az ELTE-ÁJK-ra jelentkeztek a legtöbben,
943-an, de a második helyen is budapesti egyetem (PPKE-JÁK) szerepel. Az ELTE-re volt a
legnehezebb bekerülni, az első helyes jelentkezők csupán valamivel több mint 12
százaléka jutott be, de a PPKE JÁK-on is csak 17 százalék volt az arány.
Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (122, 123. oldal)
Bölcsészettudományi képzési terület
A képzés alapvetően Budapesten összpontosul, hiszen közel 3000-en itt kezdik meg a
tanulmányaikat. A legnagyobb képzőhelyek az ELTE BTK, a Károli BTK, az ELTE PPK, a
Pázmány BTK. A jelentkezők közül 1250-en kezdik meg a tanulmányait az ELTE BTK-n,
utána a KRE BTK és az ELTE PPK vette fel a legtöbb gólyát.
Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (160, 161. oldal)
Közösségépítés és informatika
„Arra készítjük fel a hallgatókat, hogy nagy, komplex, összetett szoftverintenzív rendszerek
fejlesztését tudják elvégezni” – mondta Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának
dékánja.
Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (220, 221. oldal)
Sporttudomány képzési terület
A 2020-as időszakban 1230-an jelentkeztek valamilyen sporttudományi képzésre, ebből
839-en felvételiztek sikeresen. A Testnevelési Egyetemre (TE) jelentkeztek messze a
legtöbben, 491-en, de a második helyen is budapesti intézmény (ELTE) szerepel.

Felsőoktatási rangsor 2021 - 2020.11.05. (218, 219. oldal)
Minden, ami ember
„A hallgatóinknak nagyon magas színvonalú tudományos követelményeknek szükséges
megfelelniük, emellett csupa olyan képzésünk van, ahonnan nagyrészt alkalmazott
szakemberek kerülnek ki, akik a gyakorlatban kell, hogy hasznosítsák a nálunk
megszerzett tudást” – mondta az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának dékánja,
Demetrovics Zsolt.
Békés Megyei Hírlap - 2020.11.05. (4. oldal)
Dr. Ferencz Csaba lett Békés díszpolgára
Ferencz Csaba villamosmérnököt, űrkutatót, a Magyar Tudományos Akadémia műszaki
tudományok doktorát. A szakember jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem
egyetemi magántanára, a magyar űrkutatás egyik megalapítója.
További megjelenés:
-

beol.hu - 2020.11.05.
Több rangos kitüntetésről döntöttek Békésen
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/tobb-rangos-kituntetesrol-dontottekbekesen-3431719/

Napló - 2020.11.05. (14. oldal)
Tájfutás: egyetemisták, főiskolások versenye
A férﬁaknál a Miskolci Egyetem adott két versenyzőt a dobogóra a győztes Demeter
Ambrus és a harmadik Tugyi Levente személyében, akik között az ezüstérmes Liszka
Krisztián lett az ELTE színeiben.
További megjelenés:
-

veol.hu - 2020.11.05.
Tájfutás: egyetemisták, főiskolások versenye
https://www.veol.hu/sport/helyi-sport/tajfutas-egyetemistak-foiskolasokversenye-4160362/

gondola.hu - 2020.11.05.
Kilóg a lóláb a levélszavazatok esetében
Hack Péter, az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékének
vezetője szerint elmaradt a demokraták átütő sikere, melyre a közvélemény-kutatások
alapján készültek. A vágyott képviselőházi többség sem valósult meg, míg a szenátusban

igen szoros verseny alakult ki. „Szemmel láthatóan egyik tábor sem tudja majd azt
mondani, hogy elsöprő győzelmet aratott” – nyilatkozta a professzor a Hit Rádió
Gyújtópont című műsorának adott interjújában.
https://gondola.hu/cikkek/117933-Kilog_a_lolab_a_levelszavazatok_eseteben.html
További megjelenés:
-

mandiner.hu - 2020.11.04.
Hack Péter: Kilóg a lóláb a levélszavazatok esetében
https://mandiner.hu/cikk/20201104_hack_peter_usa

magyarhirlap.hu - 2020.11.05.
Újabb érv a maszkok mellett
Lapunk megkeresésére Kacskovics Imre immunológus rávilágított a maszkok eleddig talán
kevésbé ismert előnyére is. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi
Karának dékánja szerint az eddigi kutatások alapján jelentős szerepe lehet annak, hogy az
egyes emberek mekkora dózisban kerülnek kontaktusba a vírusrészecskékkel. A
szervezetbe bejutó kórokozók számán is múlhat ugyanis, hogy kialakul-e fertőzés egy
adott emberben, illetve amennyiben igen, mennyire lesz súlyos.
https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201105-ujabb-erv-a-maszkok-mellett
elteonline.hu - 2020.11.04.
Dinoszaurusztojás-leletek, most először Magyarországról – Interjú Prondvai
Edinával
A magyar kutatás vezetőjét, Prondvai Edinát, az MTA–MTM–ELTE Paleontológiai
Kutatócsoport tagját a kutatásról, a publikálás nehézségeiről és az állat tulajdonságairól
kérdeztük. Szeptember 24-én mutatták be az első magyar dinoszaurusztojást. Ne úgy
képzeljük el, hogy ez egy tökéletesen ép tojás, hanem egy nagyon töredékes és részleges,
összenyomott lelet, amit üledékes kőzet tölt ki.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/04/dinoszaurusztojas-leletek-most-eloszormagyarorszagrol-interju-prondvai-edinaval/
elteonline.hu - 2020.11.04.
A járvány okozta veszélyhelyzet hatása a humán(tudományi) kutatásokra
Hogyan változott az orvos-beteg kommunikáció a kórházak látogatási tilalma alatt, és
merre tart az orvosi betegtájékoztatás ma? Ezekről a kérdésekről is szó volt október végén
azon az online konferencián, melyet az MTA–ELTE „Lendület” Lingvális Artikuláció
Kutatócsoport és az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete a Nemzeti

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Tématerületi Kiválósági Programjának
támogatásával rendezett meg.
http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/04/a-jarvany-okozta-veszelyhelyzet-hatasa-ahumantudomanyi-kutatasokra/
magyarmezogazdasag.hu - 2020.11.04.
Energiamegtakarítás örvényfázis-egyeztetéssel
Évszázadok óta vizsgálják a kutatók, hogy a halak rajban történő együttes mozgása,
miként segíti energiafelhasználásukat. Az ELTE kutatói a Konstanzi és a Pekingi
Egyetemmel közösen végeztek vizsgálatokat, mely során bebizonyították azt a korábbi
feltevést, miszerint a halak energiát spórolnak a rajban úszással.
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/11/04/energiamegtakaritas-orvenyfazisegyeztetessel
qubit.hu - 2020.11.04.
A meditáció javíthat a gyermekkori figyelemzavaron
Kutatócsoportunk, az ELTE PPK Kognitív Fejlődés és Oktatás Kutatócsoport is kísérletezik
mindfulness programok alkalmazhatóságával és hatásaival az óvodás és a kisiskolás
korosztályban. Az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak ezekre a
gyakorlatokra, és kifejezetten szeretik ezeket a foglalkozásokat.
https://qubit.hu/2020/11/04/az-elte-kutatoinak-atfogo-vizsgalata-szerint-a-meditaciojavithat-a-gyermekkori-figyelemzavaron
szimpatika.hu - 2020.11.04.
Értékes ivóvizet rejtő karsztokat vizsgáltak Magyarországon
Az ELTE TTK Általános- és Alkalmazott Földtani Tanszékén működő Tóth József és Erzsébet
Hidrogeológia Professzúra Alapítvány munkatársai, Iván Veronika és Mádlné Szőnyi Judit
az ENeRAG H2020 projekt nemzetközi együttműködése keretében a Milano-i Egyetem
„Ardito Desio” Földtudományi Intézetének kutatóival, Marco Masetti, Stefania Stevenazzi
és Licia C. Pollicino-val együttműködve az időszakos és állandó karsztforrások lehetséges
előfordulásait vizsgálták egy egészen új megközelítéssel, a térstatisztika módszereivel.
https://szimpatika.hu/cikkek/9858/ertekes-ivovizet-rejto-karsztokat-vizsgaltakmagyarorszagon

welovebudapest.com - 2020.11.04.
3 fontos budapesti épület legendás kupoláját állítják helyre
Milyen lenne a BME Szent Gellért téri épülete vagy az ELTE Jogi Kara kupolával? És a
Kossuth tér mögött megbújó MFB székháza? Utóbbi kupola-helyreállításáról már 2016ban megjelent egy kormányhatározat, azonban idén október 30-án újabb
kormányrendelet jelent meg, ami most már minden olyan budapesti és vidéki épület
kupola- és tetődíszeinek visszaállításáról szól, melyek a háború során elpusztultak,
megsérültek, vagy éppen a szocializmus alatt tűntek el az épületekről. Most úgy tűnik,
három fontos budapesti épület kapja vissza elpusztított kupoláját és egyéb díszeit, mindez
egy későbbi program első részét képezi, mely során országosan felmérik, hogy mely
építészeti és városképi szempontból is fontos épületek díszítőelemeinek visszaépítése
indokolt.
https://welovebudapest.com/cikk/2020/11/4/3-fontos-budapesti-epulet-legendaskupolajat-allitjak-helyre
További megjelenés:
-

Szabad Föld - 2020.11.06. (7. oldal)
Tető alá hozzák

InfoRádió - Aréna - 2020.11.04.
Az Egyesült Államok több tagállamában is számolják még az elnökválasztásra
leadott szavazatokat
Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, ELTE BTK
https://infostart.hu/arena/2020/11/04/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvoslorand-tudomanyegyetem-tanara
demokrata.hu - 2020.11.05.
Újrainduló konzervatív elitképzés
A szakkollégiumok magyarországi története a XIX. századig vezethető vissza, de mai
formájukban körülbelül ötven éve léteznek. Előfutáruk az Eötvös Loránd báró által 1895ben létrehozott Eötvös Collegium volt, amely a színvonalas tanárképzést tűzte ki céljául.
Az 1970-es években sorra alapuló szellemi műhelyek oktatási funkciójuk mellett aztán a
demokratikus nyilvánosság gyakorló terepeivé is váltak.
https://demokrata.hu/magyarorszag/ujraindulo-konzervativ-elitkepzes-308295/

Szabad Föld - 2020.11.06. (30. oldal)
Kutyaposta
Elsőként is bemutatok egy – ha nem bántom meg – fiatal, vagány hölgyet: Vékony Katát.
Meglehetősen messziről került kutyaközelbe: eleinte villamosmérnöknek készült, de két
év után kicsit összedőlt körülötte a világ, s a kiutat egy örökbe fogadott kutya – aki a japán
Kamiko (isteni gyermek) nevet kapta – mutatta meg.
168 óra - 2020.11.06. (12,13. oldal)
Trump szavazói ismét rejtőzködtek
Bizonyos szempontból váratlan a kialakult helyzet – mondja Magyarics Tamás Amerikaszakértő, az ELTE oktatója szerda reggel –, valamennyire a 2016-os választás ismétlődik
meg, mert akkor ugyanúgy kevés esélyt adtak Donald Trumpnak, de úgy tűnik, ugyanúgy
megint jól hajrázott az elnök.
National Geographic - 2020.11.06. (7. oldal)
MR-hez szoktatott kutyák
Az ELTE Etológiai Tanszéke és a Mexikói Független Egyetem (UNAM) közös kísérleteiben
Andics Attila vezetésével a világon most először sikerült nem invazív módon
összehasonlítani egy nem a főemlősök közé tartozó faj és az ember vizuális ingerekre
adott agyi reakcióit.
Vas Népe - 2020.11.06. (8. oldal)
A finn iskola és a szír médiahelyzet
Alternatív médianyilvánosság a háborús Szíriában címmel tartott online előadást dr. Velics
Gabriella a Közösségszerelő Műhely programban, az ELTE Pedagógia és Pszichológia
Karának szombathelyi másodéves közösségszervezés szakos hallgatóinak.
További megjelenés:
-

vaol.hu - 2020.11.06.
Érdekes témákat kínál a Közösségszerelő Műhely című programsorozat
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/erdekes-temakat-kinal-akozossegszerelo-muhely-cimu-programsorozat-4401061/

Szabadság - 2020.11.06. (12. oldal)
Személyiségváltozás a kutyáknál kölyökkortól öregkorig
Az újdonságok iránti érdeklődés csak 3 éves kor után lohad le, míg a problémamegoldási
képesség körülbelül 6 éves korig nő, utána nem változik – fedezték fel az ELTE etológia

tanszék és a bécsi Clever Dog Lab munkatársai 217 border collie négy évet átölelő
vizsgálata során.Annak ellenére, hogy a kutyák személyisége népszerű téma a
tudományos irodalomban, még mindig nagyon keveset tudunk a személyiségfejlődés
időbeli dinamikájáról – véli Turcsán Borbála, az ELTE etológia tanszékének kutatója.
Székely Hírmondó - 2020.11.06. (14. oldal)
Diáknyelvi gyűjtést kezdeményeztek
Dr. Málnási Ferenc, a Brassai Sámuel Elméleti Líceum tanára kéri – a BBTE Magyar Nyelvi
Tanszéke, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Domus Hungarica Alapítvány, az
Anyanyelvápolók Szövetsége, a Nyelvünk és Kultúránk, Édes Anyanyelvünk, Magyaróra
folyóiratok, dr. Balázs Géza, az ELTE professzora támogatásával – az anyanyelvüket szerető
fiatalokat, időseket, hogy segítsenek ebben az akcióban, és keressék meg köznyelvi
szavaink diáknyelvi párját.
További megjelenés:
-

hirmondo.ro - 2020.11.05.
Diáknyelvi gyűjtést kezdeményeztek
https://www.hirmondo.ro/kultura/diaknyelvi-gyujtest-kezdemenyeztek/

divany.hu - 2020.11.06.
Ki volt Eötvös Loránd, akiről az ELTE a nevét kapta?
A fizikusok fejedelmének nevezte Albert Einstein Eötvös Lorándot, akinek nevét a
legpatinásabb magyarországi egyetem viseli. Hetven éve viseli a leghosszabb ideje
folyamatosan működő és egyik legnagyobb tekintélyű egyetemünk Eötvös Loránd nevét.
A 19. század egyik leghíresebb magyar tudósa az elméleti és gyakorlati fizikai kutatások
első nagy hazai művelőjeként vonult be a történelembe.
https://divany.hu/vilagom/2020/11/06/eotvos-lorand/
tudomanyplaza.hu - 2020.11.06.
A járványügyi intézkedések betartása Magyarországon
Az ELTE Szociálpszichológia Tanszék munkatársai a járvány során négy alkalommal is
megkérdezték a lakosság véleményét. A nem reprezentatív lekérdezés témája a
koronavírus-járvány során hozott rendeletek és járványügyi intézkedések betartása volt.
A felmérés legutóbbi szakaszának adatfelvételei azt mutatják, hogy a kutatás résztvevői a
korlátozásokat többnyire helyénvalónak ítélték. A kérdőív kitöltői leginkább akkor
követték a bevezetett szabályokat, ha azokat értelmesnek és hatékonynak érezték.
https://tudomanyplaza.hu/a-jarvanyugyi-intezkedesek-betartasa-magyarorszagon/

boon.hu - 2020.11.05.
A végletekig kiélezett az elnökválasztás
Az amerikai elnökválasztás finisébe fordulva a választási rendszer sajátosságairól, a
jelöltek programjáról, az esélyekről kérdeztük Magyarics Tamást, az ELTE Amerikanisztika
Tanszékének vezetőjét.
https://boon.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-vegletekig-kielezett-az-elnokvalasztas4696063/
elteonline.hu - 2020.11.05.
Online értekeztek az amerikai elnökválasztásról az angol szakos hallgatók
Az ELTE szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjában nagy hagyománya
van annak, hogy az Angol Nyelv és Irodalom Tanszék szervezésében évente több
alkalommal is látogatást tesz az intézményben olyan személy – legtöbbször nagykövet –,
aki hiteles információkat tud nyújtani a célnyelvi országokban zajló aktuálpolitikai
eseményekkel és az ott jelen lévő kultúrával kapcsolatban.
http://elteonline.hu/savaria/2020/11/05/online-ertekeztek-az-amerikaielnokvalasztasrol-az-angol-szakos-hallgatok/
index.hu - 2020.11.05.
Óceáni áramlások hatását találta cseppkövekben a magyar kutatás
Cseppkövek vizsgálata alapján jutott az Atlanti-óceán áramlási rendszere és az európai
csapadék közötti összefüggésekre az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Földtani és Geokémiai Intézetének (FGI), valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem
kutatóinak együttműködésével a Magyar Tudományos Akadémia Kiválósági
Együttműködési Programjának finanszírozásával létrejött kutatási program.
https://index.hu/techtud/2020/11/05/oceani_aramlasokat_hatasat_talalta_cseppkovekbe
n_a_magyar_kutatas/
infostart.hu - 2020.11.05.
Magyarics Tamás: minden amerikai állam maga határozhatja meg, hogyan kezeli a
szavazólapokat
Elhúzódó jogvitákra számít az amerikai elnökválasztás után Magyarics Tamás külpolitikai
szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, aki az InfoRádió Aréna című
műsorában azt mondta, akár a legfelsőbb bíróságig is eljuthatnak a vitás ügyek, és végül
a testület dönthet, akárcsak 2000-ben. Elektoregyenlőség esetén viszont a képviselőház
dönthet, ami furcsa módon a republikánusoknak kedvezne.

https://infostart.hu/interju/2020/11/05/magyarics-tamas-minden-amerikai-allam-magahatarozhatja-meg-hogyan-kezeli-a-szavazolapokat
raketa.hu - 2020.11.05.
Két-három éven belül pályára állíthatnak kilenc, Budapesten épített műholdat
A tervek szerint a felsőoktatási intézmény Természettudományi Karon működő Fizikai
Intézet asztrofizikusainak, a Földrajz- és Földtudományi Intézet csillagászainak, valamint
az űrtudományi kutatócsoport összefogásával még idén megalakul az ELTE Űrtudományi
Centrum. Az asztrofizikusoknak az északi és a déli féltekéről is meg kell vizsgálni az eget,
hogy lássák a teljes képet. Az északi féltekén Hawaii szigetén a legkiválóbbak a légköri
viszonyok, ezért itt több távcsövet elhelyeztek.
https://raketa.hu/2-3-even-belul-palyara-allithatnak-9-budapesten-epitett-muholdat
weborvos.hu - 2020.11.05.
Csapdát állítanának a vírusnak a magyar kutatók
Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Kar dékánja beszélt arról a
gyógyszerfejlesztésről, amelyen nyolc hónapja dolgozik egy magyar konzorcium.
https://weborvos.hu/gyogyszerpiac/csapdat-allitananak-a-virusnak-a-magyar-kutatok263072
InfoRádió - Paragrafus - 2020.11.05.
Mi a különbség bűn és bűncselekmény között, hogyan formálta a bűn fogalmát a
jogalkotás?
A technikai fejlődés megváltoztatja azt, hogy az emberek magatartásával szemben milyen
körülmények érvényesülnek. Erről már Harmathy Attila, az ELTE Állam- és Jogtudományi
Karának professzor emeritusa beszélt a konferencián.
Megszólaló: Harmathy Attila professzor emeritus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar
https://infostart.hu/inforadio/paragrafus/adasok/2020/11/05/a-paragrafus-magazin2020-november-5-i-adasa
Kossuth Rádió - Jó reggelt, Magyarország! - 2020.11.05.
Egyelőre nincs végeredmény az amerikai elnökválasztáson
Megszólaló: Frank Tibor Amerika-szakértő, ELTE BTK
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-05_06-0000&enddate=2020-11-05_09-10-00&ch=mr1

