
 

 

 

 

 

Magyar Nemzet - 2020.11.23. (13. oldal) 

Megoldás az égető kérdésre 

Egy elsőéves doktorandusz a kutatások élvonalát megcélozva nyerte el projektjével egy 

innovációs verseny első díját. A győztes projekt a biogáz, az egyik legzöldebb 

energiaforrás felhasználásának fő buktatójára kínált megoldást. (...) Amir Shabrin, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem elsőéves doktoranduszának projektje a gáz égése 

során keletkező égéstermékek problémáját vizsgálta, ezek ugyanis olyan műszaki 

meghibásodásokhoz vezethetnek, amelyek csökkentik a biogázhasználat 

megbízhatóságát és növelik a költségeket. 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.11.22. 

A biogáztüzelés égető problémájának vizsgálata díjat ért 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-biogaztuzeles-egeto-problemajanak-

vizsgalata-dijat-ert-8987894/ 

 

Népszava - 2020.11.23. (1,5. oldal) 

Az anyagi és szellemi függetlenség a polgári lét alapja 

Hogyan lett Kolosi Tamás magyar–filozófia–esztétika szakos bölcsészhallgatóból elismert 

társadalomtudós, majd a könyves szakma meghatározó alakja? Erről is olvashatunk a 

Tények és tanúk sorozat legújabb, Polgárnak lenni című kötetében. (…) Szociológus, az 

ELTE Társadalomtudományi Kar professor emeritusa. 1946. március 11-én született 

Budapesten. Az ELTE magyar–filozófia–esztétika szakára járt, színházesztétának készült.  

 

Színes RTV - 2020.11.23. (33. oldal) 

Megtanultak emberül 

A kutyát érdekli, mit csinál az ember, a domesztikáció során ezért vált alkalmassá arra, 

hogy boldoguljon a mi szociális környezetünkben, mondta el az ELTE Etológiai 

Tanszékének egyetemi docense.  

 

 

2020/48. hét  (november 23-29.) 

https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-biogaztuzeles-egeto-problemajanak-vizsgalata-dijat-ert-8987894/
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/a-biogaztuzeles-egeto-problemajanak-vizsgalata-dijat-ert-8987894/


Tolnai Népújság - 2020.11.23. (1,5. oldal) 

Közösséget teremtettek  

Egy beatzenekar, amit elkerült a politika: a szekszárdi Szinkron együttes és klubja. Ezt a 

címet viseli Juhász Gergely pályamunkája. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának 

hallgatója idén februárban készült el művével, akkor még a Szekszárdi Garay János 

Gimnázium diákjaként. Az érdeklődők a középiskola Tudomány Hete 

rendezvénysorozatán kaphattak ízelítőt az összegzésből. 

További megjelenés: 

 

- teol.hu - 2020.11.24. 

Egy csapat, amely a zenéjével képes volt közösséget teremteni 

https://www.teol.hu/kultura/helyi-kultura/egy-csapat-amely-a-zenejevel-kepes-

volt-kozosseget-teremteni-3275458/ 

 

hirlevel.egov.hu - 2020.11.23.  

Elindult a Moór Gyula Digitális Jog- és Államtudományi Szakkollégium előadás-

sorozata: fókuszban az adatvagyon és annak szabályozása 

Gál András Levente, a Digitális Jólét Program szakmai vezetője és Darázs Lénárd, az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem általános rektorhelyettese ismertette az érdeklődőkkel a 

digitalizáció jogra gyakorolt hatásait. A két szakember beszélgetése során elhangzott, 

hogy az utóbbi több száz év legjelentősebb kihívása elé néz a jogtudomány, amelynek le 

kell követnie a technológia folyamatosan gyorsuló változásait. 

https://hirlevel.egov.hu/2020/11/23/elindult-a-moor-gyula-digitalis-jog-es-

allamtudomanyi-szakkollegium-eloadas-sorozata-fokuszban-az-adatvagyon-es-annak-

szabalyozasa/ 

 

hirado.hu - 2020.11.22.  

Kínvallatással kevesebb titkot vallunk be, mint a virtuális térben önként 

Sóti Attila fizikus, az ELTE Fizikai Intézetének munkatársa a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság 

műsorában elmondta, hogy a komplex rendszerek az internet, illetve a közösség média 

működésére is átültethetők. A fizikai alaptörvények rendszere sok tekintetben hasonlóan 

működik a virtuális térben is – mondta. 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/11/22/kinvallatassal-kevesebbet-titkot-vallunk-be-

mint-a-virtualis-terben-onkent 
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jelen.media - 2020.11.22. 

Bennük van a sisu 

Tisztaság, egyszerűség, becsületesség, a sokszínűség elfogadása – ezek miatt jött úgy 

haza az 1980-as évek elején egy évnyi ott tartózkodás után Finnországból Simon Valéria, 

az ELTE Finnugor Tanszékének oktatója, hogy foglalkoznia kell az észak-európai ország 

kultúrájával, nyelvével. 

https://jelen.media/interju/bennuk-van-a-sisu-964 

 

magyarmezogazdasag.hu - 2020.11.22. 

Kiszámíthatatlan telek várhatók a jövőben 

A Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Fizikai 

Kutatócsoportjainak és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársainak 

közös vizsgálata során két éghajlati modell eredményei alapján elemezték a telek várható 

jövőbeli változásait. 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/11/22/kiszamithatatlan-telek-varhatok-jovoben 

 

minuszos.hu - 2020.11.22. 

e-Hód: már otthonról is be lehet kapcsolódni a versenyére 

A járványhelyzetre tekintettel az e-Hódra nem csak iskolai informatikai tanóra, szakköri 

foglalkozás keretében, hanem otthonról is bekapcsolódhatnak a diákok november 20-áig. 

Az e-Hódot tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság az ELTE Informatikai Karával közösen. Tavaly világszerte közel 2,8 

millió diák, itthon pedig 202 magyarországi iskola 27.702 diákja vett részt a feladatok 

megoldásában az interneten keresztül. 

https://www.minuszos.hu/e-hod-mar-otthonrol-is-be-lehet-kapcsolodni-a-versenyere/ 

 

player.hu - 2020.11.22. 

Magyar tudósok jöttek rá arra, hogy a kutyák is képesek a „mentális időutazásra” 

A kutyák is képesek „mentális időutazásra”, azaz olyan múltbeli eseményekre is képesek 

emlékezni, amelyek esetében nem számíthattak arra, hogy egyszer majd fel kell idézni 

azokat – igazolták innovatív kísérleteikkel az ELTE és az MTA tudósai. 

https://player.hu/tech-3/magyar-tudosok-jottek-ra-arra-hogy-a-kutyak-is-kepesek-a-

mentalis-idoutazasra/ 
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qubit.hu - 2020.11.22. 

Mi határozza meg a fényképek morális jelentését? 

Az, hogy a fényképek hatással vannak viselkedésünkre, vitán felül áll: gondolhatunk itt az 

Instagram és a tömegmédia testképre gyakorolt hatására , vagy arra, ahogyan aktivisták 

a természeti pusztítás és éhezés képeivel igyekeznek a nyugati jóléti társadalmak 

lelkiismeretét felébreszteni, nem is mindig sikertelenül (...) A szerző a grazi Karl-Franzens-

Egyetem és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem doktorandusza. 

https://qubit.hu/2020/11/22/mi-hatarozza-meg-a-fenykepek-moralis-jelenteset 

 

raketa.hu - 2020.11.22. 

Az egészségügyi dolgozó nem lélegeztetőgép, nem működhet örökké száz 

százalékon 

A Mayo Klinika, a Vanderbilt Egyetem, a Walesi Egyetemi Kórház, a kanadai Queen's 

University szakemberei és Varga Katalin, az ELTE Affektív Pszichológia Tanszék kutatója 

tanulmányukban feltárták a stressz és a félelem mérhető fiziológiai hatását, emellett olyan 

használható technikákat mutattak be, amelyekkel csökkenthető a COVID okozta stressz 

az egészségügyi szakemberek számára. 

https://raketa.hu/az-egeszsegugyi-dolgozo-nem-lelegeztetogep-nem-mukodhet-

orokke-szaz-szazalekon 

 

travelo.hu - 2020.11.22. 

36 órán keresztül pörögnek idén a Kutatók Éjszakájának programjai 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Interaktív fizikai játszóházat dob fel az online térbe, 

de olyan workshopot is találtunk, ahol időjárás-előrejelző állomást lehet készíteni. 

Hasonló kakukktojás a tudományágak között a kultúra, mégis, sikerült olyan témákat 

bepakolni ide, amik passzolnak az eseményhez. Van például egy olyan, bármikor 

megtekinthető program, melynek során egy komplett állóórát restaurálnak. 

https://www.travelo.hu/csaladbarat/20201118-magyarorszag-budapest-online-zajlanak-

november-vegen-a-kutatok-ejszakajanak-programjai.html 

 

Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.11.22. 

Mire használható fel házilag a kávézacc? 

Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-22_05-00-

00&enddate=2020-11-22_06-10-00&ch=mr1 
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M5 - Novum - 2020.11.22. 

Kutatók felismerték, hogy az ember és a kutya agya eltérően súlyozza a különféle 

vizuális információkat 

Megszólalók: Andics Attila agykutató, ELTE Lendület Neurdetológiai Kutatócsoport 

https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-11-22-i-adas/ 

 

Marketingpirula - 2020.11.21. (XIII. oldal) 

Magyar fejlesztésű izomgörcs-csökkentő gyógyszer 

Jövő év elején kezdődhet a klinikai tesztje annak a magyar fejlesztésű gyógyszernek, 

amely egyebek között a stroke-on átesett, fájdalmas izomgörcsökkel küzdő emberek 

kezelésében hozhat nagy változást. (...) A gyógyszert az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

fejlesztette ki, Málnási-Csizmadia András vezetésével. 

 

Marketingpirula - 2020.11.21. (4. oldal) 

Új megállapodás a gyógyszerészhallgató képzésben  

Az ELTE Természettudományi Kara két természettudományos tantárgy oktatásában vesz 

részt magyar, német és angol nyelven, biztosítva a gyakorlatok helyszíneit is, míg az 

előadásokra mostantól a Gyógyszerésztudományi Karon, a Hőgyes Tömbben kerül sor. 

 

Kisalföld - 2020.11.21. (1,5. oldal) 

Karantén alkohol nélkül  

A Száraz November akció  célja, hogy felhívja az emberek  figyelmét a mértékletes 

alkoholfogyasztás fontosságára.  Minden évben egy kijelölt csoportra fókuszálnak. 2018-

ban  a nők, míg tavaly az egyetemisták voltak a középpontban.  Idén a járvány alatti 

józanság  megtartását emelték ki. (…) Erre hívja fel a figyelmet idén a kampány, amit a Kék 

Pont Alapítvány és az ELTE PPK évente megrendez. 

 

noizz.hu - 2020.11.21. 

Van még visszaút a techóriások karmai közül? Ez lehet a közösségi média jövője 

Koltai szerint – aki egyben az ELTE adjunktusa és a Társadalomtudományi Kutatóközpont 

kutatója – az internet a következő dolgokban alakította át mélyen a világot: Ez utóbbi 

különösen ijesztő, ugyanis ha ezek a valótlan információk bekerülnek azokba a 

visszhangkamrákba, amikben például a Facebookon, az ember csak a saját és az 

önmagához hasonló barátai véleményét hallja, könnyen elhiheti hogy igazak. 

https://noizz.hu/lifestyle/szepen-indult-az-internet-csak-kar-hogy-a-gigacegek-

uralmaba-torkollott-van-meg/83c6qe6 

 

https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-11-22-i-adas/
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qubit.hu - 2020.11.21. 

Közel a fizika leghíresebb paradoxonjának megoldása – vagy mégsem? 

„Közel vagyunk a fizika leghíresebb paradoxonjának megoldásához” –  ezzel a csábító 

címmel jelent meg George Musser  beszámolója a Quanta Magazine-ban az elméleti 

fizikusokat jelenleg legjobban izgató, az elmúlt két évben rendkívüli mértékben felizzó 

kérdésről.  A jelen írás szerzője csak távoli megfigyelője ennek a tudományos törekvésnek, 

és az ismertetés során közbeszúrt – időnként szkeptikus – megjegyzésekkel egészíti a 

beszámolót. (...) A szerző fizikus, a BME és az ELTE címzetes egyetemi tanára. 

https://qubit.hu/2020/11/21/kozel-a-fizika-leghiresebb-paradoxonjanak-megoldasa-

vagy-megsem 

 

ujkor.hu - 2020.11.21. 

Benda Gyula munkásságáról a számítógépes történettudomány szemszögéből 

Az ELTÉ-n többek között alapító tagja az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti 

Tanszéknek, illetve a Hajnal István Körnek (HIK). Életútjáról, megjelent munkáiról 

bővebben a Hajnal István Kör honlapján is olvashatunk. 

http://ujkor.hu/content/benda-gyula-munkassagarol-a-szamitogepes-

tortenettudomany-szemszogebol 

 

M5 - Magyar Krónika - 2020.11.21. 

Miként viszonyulnak manapság az emberek a természethez? 

Megszólaló:  Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert 

https://mediaklikk.hu/video/magyar-kronika-20-47-adas-titkos-kertek-3/ 

 

ecolounge.hu - 2020.11.20.  

Fogadj örökbe egy növényt! - Növény-örökbefogadási kampányt indított a 

Füvészkert 

Az ELTE botanikus kertje alapításának 250. évfordulója alkalmából indított kampány célja, 

hogy a kertet támogatni akaró látogatók a kiemelten közhasznú "Füvészkertért 

Alapítványnak" juttatott adományaikkal segítsék a Kert működését. 

http://ecolounge.hu/nagyvilag/fogadj-orokbe-egy-novenyt-noveny-orokbefogadasi-

kampanyt-inditott-a-fuveszkert 

További megjelenés: 

 

- Rádió1 Hírek 6:30 - 2020.11.20.  

Növény-örökbefogadási kampányt indított a Füvészkert alapításának 250. 

évfordulója alkalmából 
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elteonline.hu - 2020.11.20. 

ELTE az élen – megjelent a HVG 2021-es felsőoktatási rangsora 

Mind az oktatói, mind a hallgatói kiválóság szempontjából első helyen áll az ELTE a HVG 

idei felsőoktatási rangsorában, melyet pénteken tettek közzé. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/20/elte-az-elen-megjelent-a-hvg-2021-es-

felsooktatasi-rangsora/ 

További megjelenés: 

 

- nyugat.hu - 2020.11.20. 

2020.11.20.Itt a Top 10 magyar egyetem - A HVG 2021-es felsőoktatási rangsora 

alapján 

https://www.nyugat.hu/cikk/hvg_2021_egyetemi_rangsor_felsooktatas_elso_tiz 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.11.20. 

Itt a friss ranglista: ezek a legjobb egyetemek Magyarországon 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/itt-a-friss-ranglista-ezek-a-legjobb-

egyetemek-magyarorszagon/ 

- 24.hu - 2020.11.20. 

Itt a friss ranglista: ezek az egyetemek állnak az élen 

https://24.hu/belfold/2020/11/20/egyetem-rangsor-elte/ 

- eduline.hu - 2020.11.20. 

A legjobb egyetemi karok listája: ők vezetik a 2021-es rangsort 

http://eduline.hu/felsooktatas/20201120_legjobb_egyetemi_karok 

 

elteonline.hu - 2020.11.20.  

Több mint 150 programmal készül az ELTE a Kutatók Éjszakájára 

Az ELTE a korábbi évekhez hasonlóan idén is rendkívül sokszínű programkínálattal 

csatlakozott a kétnapos rendezvénysorozathoz: a japán tetoválások, az őskori fazekasok, 

a nyelvultrahangos vizsgálatok, a polinom egyenletek megoldása, a számítógépes látás, a 

relaxtársas, a digitális függőségek, az otthonszülés, a hanghallók, a villámhírek perifériás 

hatása, a kémiás szabadulószoba és a zebrahal mind-mind olyan témák, amikkel 

egyetemünk programjai során találkozhatunk. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/20/tobb-mint-150-programmal-keszul-az-elte-

a-kutatok-ejszakajara/ 
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elteonline.hu - 2020.11.20. 

Green Deal és az ELTE 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével szervez tanácskozást a CHARM-

EU az európai egyetemek szerepéről a komplex társadalmi kihívások kezelésében. 

Vitathatatlan, hogy az elmúlt időszakban a COVID-19 világjárvány váratlan kihívások elé 

állította Európát és az egész világot, mindemellett pedig napról napra szembe kell 

néznünk a klímaváltozás és a környezetkárosodás egzisztenciális fenyegetésével is. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/20/green-deal-es-az-elte/ 

 

magro.hu - 2020.11.20. 

Két új inváziós meztelencsiga faj érkezett Magyarországra, és nagyon elszaporodtak 

Az ELTE oldala írta meg, hogy amíg a házas csigák alaposan tanulmányozott alanyai a 

taxonómiai és faunisztikai munkáknak, a meztelencsigák kevéssé kutatottak. Ennek oka 

főként az, hogy nehezen, sok esetben csak boncolással határozhatók meg, illetve az, hogy 

az alkoholos gyűjteményeket jóval nehezebb kezelni a száraz csigahéjgyűjteményeknél. 

https://www.magro.hu/agrarhirek/ket-uj-invazios-meztelencsiga-faj-erkezett-

magyarorszagra-es-nagyon-elszaporodtak/ 

 

mandiner.hu - 2020.11.20. 

Rubicon-vitaest: forradalmár volt-e Hitler és Lenin, Kossuth és az Aranycsapat? 

A forradalmak hasznos vagy veszélyes mivoltáról vitatkozott csütörtök este a Rubion 

Intézet bemutatkozó vitaestjén Hahner Péter történész, a Pécsi Tudományegyetem 

nyugalmazott tanára és Csunderlik Péter történész, az ELTE BTK oktatója, a 

Politikatörténeti Intézet kutatója. A vitát Gali Máté, a Rubicon Intézet tudományos 

munkatársa moderálta. 

https://mandiner.hu/cikk/20201120_rubicon_vitaest_forradalmak_hahner_csunderlik 

 

Patika Tükör - 2020.11.21. (27. oldal) 

Magyar fejlesztésű izomgörcscsökkentő gyógyszer  

Magyarországon körülbelül százezer ember szenved ilyen problémák miatt. Az évi 30-35 

ezer stroke-os beteg 30 százalékánál kialakul a betegség, valamint az évi körülbelül ezer 

baleset miatti agyi vagy gerincvelői traumánál is gyakoriak a fájdalmas izomgörcsök a 

végtagokban – ismertette Málnási-Csizmadia András, az ELTE Farmakológiai 

Kutatócsoportjának kutatásvezetője. 

  

- Bors - 2020.11.24. (2. oldal) 

Kutatók éjszakája 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/20/green-deal-es-az-elte/
https://www.magro.hu/agrarhirek/ket-uj-invazios-meztelencsiga-faj-erkezett-magyarorszagra-es-nagyon-elszaporodtak/
https://www.magro.hu/agrarhirek/ket-uj-invazios-meztelencsiga-faj-erkezett-magyarorszagra-es-nagyon-elszaporodtak/
https://mandiner.hu/cikk/20201120_rubicon_vitaest_forradalmak_hahner_csunderlik


- index.hu - 2020.11.23.  

Újra megrendezik a Kutatók éjszakáját 

https://index.hu/techtud/2020/11/23/kutatok_ejszakaja_tudomany_rendezveny_b

udapest/ 

- webradio.hu - 2020.11.23.  

Kutatók éjszakája - Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE 

Bölcsészettudományi Karán 

https://webradio.hu/hirek/kultura/kutatok-ejszakaja-online-eloadasokkal-varjak-

az-erdeklodoket-az-elte-bolcseszettudomanyi-karan 

 

Metropol - 2020.11.24. (2. oldal) 

Applikációval fejlesztik az ADHD-s gyerekeket 

Különleges online program segítségével diagnosztizálják és fejlesztik az ADHD-ban és 

ASD-ben szenvedő gyerekeket a XI. kerületben az ELTE Alfa Generációs laborjában. A 

hiperaktivitással és autizmussal élő gyerekeket még jobban megvisel a koronavírus-

járvány miatti bezártság, de az új telefonos módszer segítségével jelentősen, akár otthon 

is fejleszthető a mozgásuk. 

 

Innotéka - 2020.11.24. (16. oldal) 

Durva hidegbetörésekre számíthatunk 

Az MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport, valamint a Csillagászati és Földtudományi 

Kutatóközpont munkatársai ennek a kérdésnek jártak utána. A vizsgálat során két 

élvonalbeli éghajlati modell, és bennük több éghajlati forgatókönyv eredményeinek 

alapján elemezték a folyamatokat. 

 

Innotéka - 2020.11.24. (3,4,5,6,7. oldal) 

Izzás felsőfokon 

„Az előző generációt bizonyos szinten megnyomorították a körülmények, mi hálásak 

lehetünk, hogy ilyen szabad világban élünk. Nekik korlátozottan álltak rendelkezésre 

erőforrások, nekünk minden adott, a tehetségünktől függ, hogy mit érünk el” – nyilatkozta 

magazinunknak Málnási-Csizmadia András biológus, az ELTE egyetemi tanára, akit előző 

interjúalanyunk, Puskás László ajánlott figyelmünkbe. 
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Innotéka - 2020.11.24. (16. oldal) 

Másképpen látjuk egymást 

A kutya és az ember agya eltérően sú lyozza a különféle vizuális információkat. Míg az 

emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző  – fedezték fel az 

ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói. 

 

Kisalföld - 2020.11.24. (8. oldal) 

Nem adja fel a terepmunkát 

November közepétől Czuppon  Tamás a mosonmagyaróvári  Hansági Múzeum 

igazgatója. A  fiatal régész abban bízik, hogy  vezetőként sem szakad majd el  a 

terepmunkától és a tudományos élettől. (...)Miután a győri Krúdyban érettségiztem, az 

ELTE történelem– régész szakára jelentkeztem, ahol jelenleg a doktori diszszertációmat 

írom az avar kori temetkezési szokásokból. 

 

Nógrád Megyei Hírlap - 2020.11.24. (12. oldal) 

Egyedülálló módszerükkel szinte életre keltik a gepida harcosokat  

Kecskeméten jövő év nyarán, Szolnokon pedig 2022 januárjában nyílik meg az a 

nagyszabású kiállítás, amely az egykor élt gepida törzsek mindennapjaiba enged 

bepillantást. (...) Ő egy kisgyermek volt. A fogak állapota alapján nyolc-kilenc éves lehetett. 

A szemüregnél látható elváltozás azt mutatja, hogy a vérképző szerveivel lehetett 

probléma, valamiféle hiánybetegsége volt – mondja a kezében tartott kis méretű 

koponyáról dr. Szeniczey Tamás, az ELTE és a Magyar Természettudományi Múzeum 

antropológusa a szolnoki múzeum egyik raktárhelyiségében, ahol éppen a leleteket 

fotózzák a kiállítás katalógusához. 

 

Vas Népe - 2020.11.24. (4. oldal) 

Később mutatkoztak be 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szombathelyi kampusza is bemutatkozott az 

egyetem első online pályaválasztó fesztiválján. 

 

bevezetem.eu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE Bölcsészettudományi Karán 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának (BTK) 11 intézete és doktori iskolája összesen 38 

online előadással várja a humán tudományok iránt érdeklődőket pénteken, a Kutatók 

éjszakáján.     Az ELTE BTK oktatói és doktoranduszai idén is megosztják a 

nagyközönséggel kutatási eredményeiket, munkájuk izgalmas részleteit a Kutatók 

éjszakája eseménysorozathoz kapcsolódva. 



https://bevezetem.eu/2020/11/24/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-elte-

bolcseszettudomanyi-karan 

 

dailynewshungary.com - 2020.11.23. 

These are currently the best universities in Hungary 

The list of hvg can be reached HERE , and we collected some useful information about the 

universities below. Taking into consideration the lists published before, it is not surprising 

that the best university in Hungary is currently the Eötvös Loránd University in Budapest 

(ELTE). This institution is the oldest Hungarian university operating continuously since its 

foundation in 1635. 

https://dailynewshungary.com/these-are-currently-the-best-universities-in-hungary/ 

 

eurosport.hosszabbitas.hu - 2020.11.23. 

Siklósi Gergely a sok bizonytalanság ellenére is pozitív tudott maradni- interjú a 

világbajnok vívóval 

A fiatal vívó a sport mellett egyetemi tanulmányokat is folytat, az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai karán sportszervező szakon tanul. Idén őt választották az ELTE Sport 

arcának. Siklósi úgy gondolja, egy jó olimpiai szerepléssel tudná még inkább öregbíteni 

egyeteme hírnevét. „Nagyon örülök neki. Igazából nem számítottam erre a felkérésre, de 

azonnal elfogadtam, és nagyon megtisztelőnek érzem. Eddig egy díjátadón kellett részt 

vennem, sportösztöndíjakat adtam át ELTE-s hallgatóknak. 

https://eurosport.hosszabbitas.hu/olimpiak/tokio-2020/siklosi-gergely-vivas-tokio2020 

 

magyarnemzet.hu - 2020.11.23.  

A kronotípus nagy hatással lehet az egészségünkre 

Ugyanakkor bizonyos életszakaszokban, bizonyos körülmények között képesek vagyunk 

változtatni, alkalmazkodni az elvárásokhoz, akár hosszabb távon is más ritmusban élni 

anélkül, hogy ennek súlyos következményei lennének a működésünkre, az egészségünkre 

nézve – vezet be a kronotípusok rejtelmeibe dr. Rigó Adrien egészségfejlesztő 

szakpszichológus, az ELTE-PPK egyetemi docense. 

https://magyarnemzet.hu/eletstilus/a-krontipus-nagy-hatassal-lehet-az-egeszsegunkre-

8991731/ 

 

origo.hu - 2020.11.23.  

A magyar kutatók világelsők a kutyaviselkedés kutatásában   

A kutyaviselkedést kutató etológusok, állatorvosok, pszichológusok fontos folyóirata az 

Applied Animal Behavior Science, melynek 2021-től magyar etológus, Pongrácz Péter lesz 

https://bevezetem.eu/2020/11/24/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-elte-bolcseszettudomanyi-karan
https://bevezetem.eu/2020/11/24/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-elte-bolcseszettudomanyi-karan
https://dailynewshungary.com/these-are-currently-the-best-universities-in-hungary/
https://eurosport.hosszabbitas.hu/olimpiak/tokio-2020/siklosi-gergely-vivas-tokio2020
https://magyarnemzet.hu/eletstilus/a-krontipus-nagy-hatassal-lehet-az-egeszsegunkre-8991731/
https://magyarnemzet.hu/eletstilus/a-krontipus-nagy-hatassal-lehet-az-egeszsegunkre-8991731/


a főszerkesztője. Magyarország büszke lehet a kutatóira. Az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Etológia tanszéke 2005 óta őrzi a vezető szerepét, amely az olasz 

szerzők szerint "mindig is a fő közreműködő volt a kutya kognitív és viselkedéstudomány 

fejlődésében". 

https://www.origo.hu/tudomany/20201123-a-magyar-kutatok-ket-evtizede-vilagelsok-

a-kutyaviselkedes-kutatasaban-irja-egy-tanulmany.html 

További megjelenés: 

 

- 24.hu - 2020.11.23.  

Ebben világelsők a magyarok 

https://24.hu/tudomany/2020/11/23/magyar-tudomany-etologia-kutya/ 

- qubit.hu - 2020.11.23.  

A magyar kutyakutatók vezetik az etológiai világranglistát 

https://qubit.hu/2020/11/23/a-magyar-kutyakutatok-vezetik-az-etologiai-

vilagranglistat 

 

qubit.hu - 2020.11.23. 

Látótávolságon belül vannak a hatásos vakcinák 

Ebben az epizódban Varga Mátéval , az ELTE TTK Genetikai Tanszékének docensével 

beszéljük át az elmúlt hónap fontosabb fejleményeit, köztük az első hatásos vakcinák 

bejelentését. Áttekintjük, hogy áll a járvány második hulláma nemzetközi és közép-

európai összehasonlításban. 

https://qubit.hu/2020/11/23/latotavolsagon-belul-vannak-a-hatasos-vakcinak 

 

vg.hu - 2020.11.23. 

Elhunyt Kiefer Ferenc nyelvész akadémikus 

Kiefer Ferenc a Széchenyi-díj és az Akadémiai Aranyérem kitüntetettje, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem professor emeritusa, a londoni Európai Akadémia, az Osztrák 

Tudományos Akadémia, a párizsi Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, az 

Amerikai Nyelvtudományi Társaság és a Brit Filológiai Társaság tiszteletbeli tagja, a 

stockholmi, a párizsi és a szegedi egyetem díszdoktora, az MTA Nyelvtudományi 

Intézetének korábbi igazgatója, nyelvésznemzedékek tanára és ösztönző támogatója volt. 

https://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/elhunyt-kiefer-ferenc-az-mta-nyelvesz-

akademikusa-3389266/ 

További megjelenés: 
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- blikk.hu - 2020.11.23. 

Gyász: elhunyt Kiefer Ferenc nyelvész 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/elhunyt-kiefer-ferenc-nyelvesz/31gv3jt 

- civilhetes.net - 2020.11.23. 

Elhunyt Kiefer Ferenc nyelvész, az MTA rendes tagja 

https://civilhetes.net/elhunyt-kiefer-ferenc-nyelvesz-az-mta-rendes-tagja 

- ma.hu - 2020.11.23. 

Elhunyt Kiefer Ferenc nyelvész, az MTA rendes tagja 

http://www.ma.hu/tudomany/354838/Elhunyt_Kiefer_Ferenc_nyelvesz_az_MTA_re

ndes_tagja?place=srss 

- infostart.hu - 2020.11.23. 

Meghalt Kiefer Ferenc nyelvész 

https://infostart.hu/kultura/2020/11/23/meghalt-kiefer-ferenc-nyelvesz 

- webradio.hu - 2020.11.23. 

Elhunyt Kiefer Ferenc nyelvész, az MTA rendes tagja 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/elhunyt-kiefer-ferenc-nyelvesz-az-mta-

rendes-tagja 

- nepszava.hu - 2020.11.23. 

Elhunyt Kiefer Ferenc 

https://nepszava.hu/3100330_elhunyt-kiefer-ferenc 

- szeged.hu - 2020.11.23. 

Elhunyt Kiefer Ferenc nyelvész, az MTA rendes tagja 

https://szeged.hu/hirek/38630/elhunyt-kiefer-ferenc-nyelvesz-az-mta-rendes-

tagja 

- atv.hu - 2020.11.23. 

Elhunyt Kiefer Ferenc 

http://www.atv.hu/belfold/20201123-elhunyt-kiefer-ferenc 

- librarius.hu - 2020.11.24. 

Elhunyt Kiefer Ferenc 

https://librarius.hu/2020/11/24/elhunyt-kiefer-ferenc/ 

- Élet és Irodalom - 2020.11.27. (9. oldal) 

Kiefer Ferenc (1931–2020) 
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Napló - 2020.11.25. (10. oldal) 

Számos programot kínálnak a Kutatók Éjszakáján 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának (BTK) 11 intézete és doktori iskolája összesen 38 

online előadással várja a humán tudományok iránt érdeklődőket pénteken, a Kutatók 

Éjszakáján. 

További megjelenés: 

 

- agroinform.hu - 2020.11.24.  

Kutatók Éjszakája: földönkívüli mezőgazdaság, stresszes növények, 

élelmiszerhamisítás 

https://www.agroinform.hu/gazdasag/kutatok-ejszakaja-foldonkivuli-

mezogazdasag-stresszes-novenyek-elelmiszerhamisitas-46440-001 

 

profitline.hu - 2020.11.25. 

A járvány alatt rekordszámú versenyző vett részt Magyarország legnagyobb 

informatikai versenyén 

Az e-Hódot a BEBRAS részeként tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann 

Társaság az ELTE Informatikai Karával közösen. A járványhelyzetre való tekintettel a 

verseny szervezői idén lehetővé tették azt is, hogy a tanáraik által benevezett gyerekek ne 

csak az iskolából, hanem otthonról is megválaszolhassák a feladatokat. 2020-ban még a 

járványhelyzet ellenére is a tavalyinál több, összesen 249 iskola 29 341 diákja vett részt az 

e-Hódon. 

https://profitline.hu/A-jarvany-alatt-rekordszamu-versenyzo-vett-reszt-Magyarorszag-

legnagyobb-informatikai-versenyen-415119 

További megjelenés: 

 

- bdpst24.hu - 2020.11.24. 

A járvány alatt rekordszámú versenyző vett részt 

https://bdpst24.hu/2020/11/24/a-jarvany-alatt-rekordszamu-versenyzo-vett-

reszt/ 

- hirek.prim.hu - 2020.11.24. 

Rekordszámú versenyző vett részt Magyarország legnagyobb informatikai 

versenyén 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/11/24/rekordszamu_versenyzo_vett_reszt_magyaro

rszag_legnagyobb_informatikai_versenyen 
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artnews.hu - 2020.11.24. 

A gróf kalandos utazásai, japán tetoválások, újkőkori kentaurok, szerelmes 

nyelvészet 

Izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal várja az érdeklődőket az ELTE 

Bölcsészettudományi Kara az online térbe költözött Kutatók Éjszakáján november 27-én. 

A járványhelyzet sem tudta megakadályozni, hogy az ELTE BTK oktatói és doktoranduszai 

idén is megosszák a nagyközönséggel kutatási eredményeiket, munkájuk izgalmas 

részleteit a 15. alkalommal megrendezett európai eseménysorozathoz kapcsolódva. 

http://artnews.hu/2020/11/24/a-grof-kalandos-utazasai-japan-tetovalasok-ujkokori-

kentaurok-szerelmes-nyelveszet/ 

 

demokrata.hu - 2020.11.24. 

Jó barátság, kemény szavak 

amerikai–magyar viszonyban külön kell választani a retorikát és azokat az ügyeket, 

amelyeknek valóban tétjük van – mondja a Demokratának Magyarics Tamás, az ELTE 

Amerikanisztika Tanszékének professzora, rámutatva, hogy a gazdasági kapcsolatok még 

Obama alatt is zavartalanok voltak a két ország közt. 

https://demokrata.hu/vilag/jo-baratsag-kemeny-szavak-316715/ 

 

elteonline.hu - 2020.11.24. 

Újra megtelik élettel a BEAC csarnok 

Bár a korlátozó intézkedések érintik a BEAC működését is, számos csapatunk számára 

továbbra is biztosított a helyszíni edzés és a mérkőzések megtartása. 

http://elteonline.hu/sport/2020/11/24/ujra-megtelik-elettel-a-beac-csarnok 

 

elteonline.hu - 2020.11.24. 

„Mi kell a bokszhoz? Keménynek kell lenni” – Interjú Rozgonyi Áronnal 

Kiváló 3. helyezést szerzett Rozgonyi Áron a BEAC színeiben az idei Felnőtt Női és Férfi 

Országos Ökölvívó Magyar Bajnokságon, amit október 28–31. között rendeztek meg 

Győrben az Olimpia Sportparkban. Áronnal erről a versenyről és az idei év nehézségeiről 

is beszélgettünk. 

http://elteonline.hu/sport/2020/11/24/mi-kell-a-bokszhozkemenynek-kell-lenni-interju-

rozgonyi-aronnal/ 
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greenfo.hu - 2020.11.24. 

Az ELTE kutyakutatói vezetik a világranglistát 

A világ vezető kutyaviselkedéssel foglalkozó kutatócsoportja, az ELTE Etológia Tanszéke 

15 éve tartja a vezető pozícióját az etológia tudományterületén – állapították meg olasz 

kutatók az Animal Cognition folyóiratban . Az elemzések szerint a magyar kutatócsoport 

mindig is a fő közreműködő volt a kutya kognitív és viselkedéstudomány fejlődésében. 

https://greenfo.hu/hir/az-elte-kutyakutatoi-vezetik-a-vilagranglistat/ 

 

hirek.sk - 2020.11.24. 

Középkori freskókat tártak fel a gombaszögi temetőkápolnában 

Középkori freskókat tártak fel és konzerváltak Gombaszögön annak a nyolcsszögletű 

kápolnának a lábazati zónájában, ahova nagy valószínűség szerint Bebek Györgyöt 

temették. Az ásatásokat annak a monostornak a romterületén végezték, amit a királynéi 

tárnokmester a pálos szerzetesrend számára építtetett. Az értékmentő munkát a Sine 

Metu Polgári Társulás több szakaszban az ELTE és a kassai Műszaki Egyetem 

szakembereivel együttműködve, 2017 óta végzi. 

https://www.hirek.sk/videok/kozepkori-freskokat-tartak-fel-a-gombaszogi-

temetokapolnaban 

 

magyarmuzeumok.hu - 2020.11.24. 

A szociális távolság megtartására már a dinoszauruszok is ügyeltek 

Bizonyos állatok miért szeretnek egymás közelében élni, míg mások miért törekszenek 

arra, hogy fajtársuktól tartsák a biztos távolságot? (…) Ehhez hasonló kérdésekre kerestek 

és adtak választ a Magyar Természettudományi Múzeum, MTA-ELTE-MTM Paleontológiai 

Kutatócsoport és az ELTE TTK Őslénytani Tanszék kutatói, amikor a dinoszauruszok egy 

bizarr csoportja, a páncélos dinoszauruszok (Ankylosauria) szociális viselkedésének 

megismerését tűzték ki célul. 

https://magyarmuzeumok.hu/cikk/a-szocialis-tavolsag-megtartasara-mar-a-

dinoszauruszok-is-ugyeltek 

 

szon.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának (BTK) 11 intézete és doktori iskolája összesen 38 

online előadással várja a humán tudományok iránt érdeklődőket pénteken. 

További megjelenés: 

 

- veol.hu - 2020.11.24. 

https://greenfo.hu/hir/az-elte-kutyakutatoi-vezetik-a-vilagranglistat/
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Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.veol.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-4206187/ 

- duol.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.duol.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-3964573/ 

- zaol.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.zaol.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-4704541/ 

- feol.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.feol.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-4459411/ 

- kemma.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.kemma.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-

az-elte-n-3516628/ 

- bama.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.bama.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-3017623/ 

- delmagyar.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-

erdeklodoket-az-elte-n-7001677 

- haon.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://haon.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-elte-n-

4531474/ 

- sonline.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.sonline.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-3711511/ 

- teol.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 
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https://www.teol.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-3275191/ 

- szoljon.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.szoljon.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-3076357/ 

- kisalfold.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.kisalfold.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-

az-elte-n-10425122/ 

- beol.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.beol.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-3479842/ 

- heol.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.heol.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-3193831/ 

- vaol.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.vaol.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-4446904/ 

- boon.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://boon.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-elte-n-

4741975/ 

- baon.hu - 2020.11.24. 

Online előadásokkal várják az érdeklődőket az ELTE-n 

https://www.baon.hu/eletstilus/online-eloadasokkal-varjak-az-erdeklodoket-az-

elte-n-3404602/ 

 

24.hu - 2020.11.24.  

A kutya sokkal több, mint az ember legjobb barátja 

A kutya – az emberrel ápolt szoros és ősi kapcsolata okán – rendkívül jó alany az öregedés, 

a kognitív képességeink, a szociális evolúciónk, de akár a betegségeink vizsgálatára is. 

Kubinyi Enikő etológus és csapata úttörő módszerekkel világszinten is kiemelkedő munkát 

végez: kutatásainak fókuszában jelenleg az öregedési folyamatok megértése áll. 
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https://24.hu/tudomany/2020/11/24/kutya-oregedes-etologia-kubinyi-eniko-a-jovo-

megmentoi/ 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.11.24. 

Mit érdemes tudni a figyelemzavarról és a hiperaktivitásról és milyen kezelési 

módszereket alkalmazhatunk ezek kezelésére?   

Megszólaló: Vekety Boglárka, kutató, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-24_09-05-

00&enddate=2020-11-24_11-10-00&ch=mr1 

 

RTL Klub - Fókusz - 2020.11.24. 

Hogyan változik a kutyák személyisége? 

Megszólaló:  Kubinyi Enikő tudományos főmunkatárs, ELTE Etológia Tanszék 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-11-24-c_12796233 

 

Trend FM - A nap vendége - 2020.11.24. 

Mely szakterületek szakértője Inzelt Éva? 

Megszólal: Inzelt Éva, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Kriminológiai Tanszékének 

egyetemi adjunktusa 

https://trendfm.hu/musor?musor=7703&adas=36440 

 

eduline.hu - 2020.11.26.  

Itt a 2021-es egyetemi rangsor: ezek a legjobb bölcsészkarok 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara vezeti a 

bölcsészettudományi képzéseket indító intézmények hallgatói rangsorát, míg az oktatói 

kiválóság alapján összeállított rangsor élén a Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kara áll. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20201125_legjobb_bolcseszkepzesek_2021 

 

kidsnews.hu - 2020.11.26. 

A dinoszauruszok szociális viselkedését vizsgálták magyar paleontológusok 

A Magyar Természettudományi Múzeum, MTA-ELTE-MTM Paleontológiai Kutatócsoport 

és az ELTE TTK Őslénytani Tanszék kutatói a páncélos dinoszauruszok (Ankylosauria) 

szociális viselkedését vizsgálták legújabb kutatásukban. A paleontológusok azt kutatták, 

hogy egyes dinoszauruszok miért szerettek egymás közelében élni, míg mások miért 

törekedtek arra, hogy fajtársuktól tartsák a biztos távolságot. Munkájuk eredményeit a 

Cretaceous Research című szakfolyóiratban publikálták a kutatók. 

https://24.hu/tudomany/2020/11/24/kutya-oregedes-etologia-kubinyi-eniko-a-jovo-megmentoi/
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https://kidsnews.hu/2020/11/a-dinoszauruszok-szocialis-viselkedeset-vizsgaltak-

magyar-paleontologusok/ 

További megjelenés: 

 

- Bors - 2020.11.26. (24, 25. oldal) 

Szerették a társaságot a magyar dinoszauruszok 

- telex.hu - 2020.11.25. 

Dinoszauruszok ellentmondásos viselkedését kutatták magyar paleontológusok 

https://telex.hu/tudomany/2020/11/25/mta-elte-mtm-paleontoloia-

dinoszaurusz-viselkedes-kutatas 

- hir.ma - 2020.11.25. 

A dinoszauruszok szociális viselkedését vizsgálták magyar paleontológusok 

https://hir.ma/tudomany/a-dinoszauruszok-szocialis-viselkedeset-vizsgaltak-

magyar-paleontologusok/765578 

- webradio.hu - 2020.11.25. 

A dinoszauruszok szociális viselkedését vizsgálták magyar paleontológusok 

https://webradio.hu/hirek/kultura/a-dinoszauruszok-szocialis-viselkedeset-

vizsgaltak-magyar-paleontologusok 

- orientpress.hu - 2020.11.25. 

A dinoszauruszok szociális viselkedését vizsgálták magyar kutatók 

https://orientpress.hu/cikk/2020-11-25_a-dinoszauruszok-szocialis-viselkedeset-

vizsgaltak-magyar-kutatok 

- hvg.hu - 2020.11.25. 

Magyar kutatók vizsgálták, hogyan viselkedhettek a dinoszauruszok, és érdekes 

eredményre jutottak 

https://hvg.hu/tudomany/20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselke

des_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus 

- magyarnemzet.hu - 2020.11.25. 

A dinoszauruszok szociális viselkedését vizsgálták 

https://magyarnemzet.hu/eletstilus/a-dinoszauruszok-szocialis-viselkedeset-

vizsgaltak-9002696/ 

- bumm.sk - 2020.11.25. 

A dínók szociális viselkedését tanulmányozták magyar kutatók 

https://www.bumm.sk/turmix/2020/11/25/a-dinok-szocialis-viselkedeset-

tanulmanyoztak-magyar-kutatok 

- origo.hu - 2020.11.25. 

Magyar kutatás mutatja be a páncélos dinoszauruszok meglepő életmódját 

https://kidsnews.hu/2020/11/a-dinoszauruszok-szocialis-viselkedeset-vizsgaltak-magyar-paleontologusok/
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https://www.origo.hu/tudomany/20201125-a-szocialis-tavolsag-megtartasara-

mar-a-dinoszauruszok-is-figyeltek.html 

- hirado.hu - 2020.11.25. 

Kíváncsi vagy milyen kapcsolatban voltak a dinoszauruszok egymással? – Most 

kiderül! –  

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/osvilag/cikk/2020/11/25/kivancsi-vagy-

milyen-kapcsolatban-voltak-a-dinoszauruszok-egymassal-most-kiderul 

- autosvilag.com - 2020.11.25. 

Dínók – Volt szociális és antiszociális is! 

https://www.autosvilag.com/h%C3%ADrek/7220-d%C3%ADn%C3%B3k-

%E2%80%93-volt-szoci%C3%A1lis-%C3%A9s-antiszoci%C3%A1lis-is.html 

- borsonline.hu - 2020.11.26.  

Szerették a társaságot a magyar dinoszauruszok 

https://www.borsonline.hu/aktualis/szerettek-a-tarsasagot-a-magyar-

dinoszauruszok/216004 

 

qubit.hu - 2020.11.26. 

Hogyan döntsek? Bevezetés a súlyozott döntéshozatal rejtelmeibe 

Döntéseink során először magunk elé vetítjük a jövő szerteágazó lehetőségeit, majd 

kiválasztjuk azt az egyetlen egy szálat, amire a következő pillanat jelenét visszaszűkítjük. 

Az alábbiakban a lehetséges jövőszálak jelenbe szűkítésének folyamatáról, azaz az 

optimális döntések meghozataláról és ezen döntéseink hibáiról lesz szó, a súlyozás 

egyszerű matematikáján keresztül. (...) A szerző mérnök-fizikus,  az MTA-ELTE Statisztikus 

és Biológiai Fizika Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa. 

https://qubit.hu/2020/11/26/hogyan-dontsek-bevezetes-a-sulyozott-donteshozatal-

rejtelmeibe 

 

itcafe.hu - 2020.11.25. 

A járvány alatt kiemelkedően sikeres volt az e-Hód verseny 

Idén rekordot döntöttek: 249 iskola több mint 29 ezer diákja csatlakozott a 

megmérettetéshez. Az e-Hódot a nemzetközi informatikai és számítógépkészség verseny, 

a BEBRAS részeként tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann Társaság az ELTE 

Informatikai Karával közösen.  

https://itcafe.hu/hir/njszt_elte_e-hod_2020_siker.html 

További megjelenés: 
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- mediapiac.com - 2020.11.25. 

249 iskola 29 341 diákja vett részt az e-Hódon 

https://www.mediapiac.com/marketing/249-iskola-29-341-diakja-vett-reszt-az-e-

Hodon/211318/ 

 

jazzy.hu - 2020.11.25. 

Idén online tartják a Kutatók Éjszakáját 

Összesen több mint 90 csatlakozó partner kínálatából, több száz program közül lehet 

válogatni. Az eseményhez természetesen az ELTE BTK is csatlakozik, 38 előadással várják 

a humán tudományok iránt érdeklődőket. Az egyik legérdekesebb és legaktuálisabb 

témát Hammer Ferenc médiakutató, az ELTE BTK Média és Kommunikáció Tanszékének 

vezetőjétől hallhatjuk péntek délután. 

https://jazzy.hu/ajanlo/iden-online-tartjak-a-kutatok-ejszakajat-happy-hours/ 

További megjelenés: 

 

- pestihirlap.hu - 2020.11.25. 

Több száz online program tekinthető meg a Kutatók éjszakáján 

https://pestihirlap.hu/2020/11/25/tobb-szaz-online-program-tekintheto-meg-a-

kutatok-ejszakajan/ 

 

moderniskola.hu - 2020.11.25. 

A mesekutatás új irányai 

A vírushelyzet számos hátránya mellett kétségtelen előnyt jelent az online konferenciák 

térhódítása: a fizikai távolság leküzdésével jóval könnyebben és gyorsabban érhetők el az 

ilyen rendezvények az érdeklődők számára. Igaz ez az ELTE TÓK második alkalommal 

megrendezett mesekonferenciájára is. 

https://moderniskola.hu/2020/11/a-mesekutatas-uj-iranyai/ 

 

noizz.hu - 2020.11.25. 

„A félelem ilyen hosszan nem fenntartható állapot” – ezért kisebb a pánik a járvány 

második hulláma alatt 

"Tavasszal megjelent egy számunkra teljesen ismeretlen helyzet, egy járvány, amelyről 

nem tudtuk, hogy hogyan fog minket érinteni. Nem arról van szó, hogy a tíz halottal 

jobban együttéreztünk, mint most a százzal, hanem féltünk az ismeretlentől" – mondta el 

a Noizz megkeresésére Kende Anna pszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 

Kar docense.  

https://www.mediapiac.com/marketing/249-iskola-29-341-diakja-vett-reszt-az-e-Hodon/211318/
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https://noizz.hu/big-stories/a-felelem-ilyen-hosszan-nem-egy-fenntarthato-allapot-

ezert-kisebb-a-panik-a-jarvany/1ky1ht4 

 

Új élet - 2020.11.15. (2. oldal) 

Identitását keresi a vidéki zsidóság  

A Monarchia területén húsznál több zsinagógát tervező, mellette Szeged középületeinek 

és bérpalotáinak sorát megálmodó építész neve ennek köszönhetően talán újra ismert 

lehet. A Rediscover program újabb állomásán a Reök Palotában Réz Anna, az ELTE 

Filozófia Tanszékének oktatója faggatta a zsidó önazonosság kérdéséről Breier Ádám 

rendezőt, forgatókönyvírót, színészt és hamarosan debütáló írót. 

 

Magyar Hang - 2020.11.27. (23. oldal) 

Légykapók énekhálózata 

Ahogy idősebb lesz az örvös légykapó, egyre bonyolultabb éneket dalol, de a dal elemei 

kötöttebbekké válnak, derítették ki az Ökológiai Kutatóközpont és az ELTE 

viselkedésökológusai erdei laboratóriumukban, ahol több száz mesterséges odú 

segítségével vizsgálják a légykapók viselkedésének minden elképzelhető aspektusát. A 

madárdal bonyolultságának megértésében a hálózatelméletet is segítségül kellett hívni. 

 

Szabad Föld - 2020.11.27. (6. oldal) 

Világelsők a kutyológusaink 

Olasz kutatók minap közzétett adatai szerint az ELTE Etológia Tanszéke két évtizede 

világelső a kutyaviselkedés kutatásában. 

 

Tolnai Népújság - 2020.11.27. (4. oldal) 

Nagymértékben korszerűsödik Kéty régi közösségi épülete  

Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató üzem indul, bő 184 millió forintnyi 

fejlesztés kezdődik, és megjelent a községről szóló tanulmánykötet. Sok minden történt 

Kétyen. (...) A könyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 

Néprajzi Intézetének munkája. Deáky Zita és Vámos Gabriella szerkesztette. 

 

Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.11.27. 

Hogyan komposztáljunk nehezen lebomló faleveleket? 

Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Fűvészkert 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-27_05-00-

00&enddate=2020-11-27_06-10-00&ch=mr1 
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elteonline.hu - 2020.11.26. 

„Ilyen nagy dolog a Szabadság?” – Interjú Pölcz Ádámmal a XXI. Kárpát-medencei 

Kossuth-szónokversenyről 

Idén november 6-7. között került megrendezésre a XXI. Kárpát-medencei Kossuth-

szónokverseny – ezúttal rendhagyó módon az online térben mérethették meg magukat a 

fiatal szónokok. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/26/ilyen-nagy-dolog-a-szabadsag-interju-

polcz-adammal-a-xxi-karpat-medencei-kossuth-szonokversenyrol/ 

 

gamestar.hu - 2020.11.26. 

A legjobb állások várják az ELTE Informatikai Karán végzetteket 

Az ELTE Informatikai Karán végzettek szinte azonnal elhelyezkednek a munkaerőpiacon, 

ahol kiemelkedő lehetőségek várják őket. A Diplomás Pályakövetési Rendszer adatai 

alapján a kezdő bruttó átlagfizetésük 400-450 ezer forintról indul, de pár év alatt - 

különösen a vezető fejlesztői pozíciókban - 1 millió forint fölé is emelkedhet.  Tisztában 

vannak ezzel a pályaválasztók is. 

https://www.gamestar.hu/prcikk/a-legjobb-allasok-varjak-az-elte-informatikai-karan-

vegzetteket-287377.html 

 

vg.hu - 2020.11.26. 

Ingyenes online kurzus indul a mesterséges intelligenciáról 

Az ELTE szakemberei által kidolgozott ingyenes online kurzus (Bevezetés a Mesterséges 

Intelligencia világába) a laikus érdeklődők és az üzleti szféra képviselői számára is 

kiindulási alapként szolgál ahhoz, hogy általános információkat szerezzenek a 

technológiáról. 

https://www.gamestar.hu/prcikk/a-legjobb-allasok-varjak-az-elte-informatikai-karan-

vegzetteket-287377.html 

 

webradio.hu - 2020.11.26. 

Több mint 170 publikáció született három magyar egyetem közös informatikai 

projektjéből 

Több mint 170 tudományos publikáció született az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

(ELTE), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem (PPKE) most lezárult közös informatikai projektjéből - közölte az ELTE 

az MTI-vel csütörtökön. A nagyszabású projekt célja az volt, hogy az információ- és 

kommunikációtechnológia, valamint a számítástudomány területén európai szinten is 

eredményesen működő kutatói hálózatot hozzon létre Magyarországon. 
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https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/tobb-mint-170-publikacio-szuletett-harom-

magyar-egyetem-kozos-informatikai-projektjebol 

További megjelenés: 

 

- sg.hu - 2020.11.26. 

Hatalmas informatikai projektet zárt le három magyar egyetem  

https://sg.hu/cikkek/it-tech/143496/hatalmas-informatikai-projektet-zart-le-

harom-magyar-egyetem 

 

InfoRádió - Paragrafus - 2020.11.26. 

A szerződésen kívüli kötelmekről 

Megszólaló: Tőkey Balázs egyetemi docens, ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék 

https://infostart.hu/inforadio/paragrafus/adasok/2020/11/26/a-paragrafus-magazin-

2020-november-26-i-adasa 

 

Kossuth Rádió - A nap kérdése - 2020.11.26. 

Washingtonban hivatalosan is megkezdődhet a hatalomátadás folyamata 

Megszólaló: Magyarics Tamás egyetemi tanár, ELTE BTK 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-26_18-30-

00&enddate=2020-11-26_19-10-00&ch=mr1 

 

M5 - M5 Híradó - 2020.11.25.  

Világelsők a kutyák viselkedésének kutatásában a magyar tudósok 

Megszólaló: Kubinyi Enikő tudományos munkatárs, ELTE Etológiai Tanszék 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/11/25/m5-hirado-2020-

november-25 
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