
 

 

 

 

 

Napló - 2020.11.30. (1,13. oldal) 

Szélsőségek az időjárásban 

Az MTA-ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport és a Csillagászati és  Földtudományi 

Kutatóközpont  munkatársai újszerű szimulációs  módszerekkel vizsgálták a klímaváltozás 

hatását a sarki légköri folyamatokra. 

 

hirlevel.egov.hu - 2020.11.30. 

Decemberben indul az MI Kihívás 

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. 

További megjelenés: 

 

- technokrata.hu - 2020.11.29. 

Decemberben indul az MI Kihívás 

https://www.technokrata.hu/egazdasag/dotkom/2020/11/29/decemberben-

indul-az-mi-kihivas/ 

- hirlevel.egov.hu - 2020.11.30. 

Dedikált intézményrendszerrel és az intézkedési terv projektekké bontásával halad 

az MI Stratégia megvalósítása 

https://hirlevel.egov.hu/2020/11/30/dedikalt-intezmenyrendszerrel-es-az-

intezkedesi-terv-projektekke-bontasaval-halad-az-mi-strategia-megvalositasa/ 

- kamaraonline.hu - 2020.11.30. 

Decemberben indul az MI Kihívás 

https://kamaraonline.hu/decemberben-indul-az-mi-kihivas/ 

- infostart.hu - 2020.11.30. 

Széles körű, ingyenes kurzus indul a mesterséges intelligenciáról 

https://infostart.hu/gazdasag/2020/11/27/szeles-koru-ingyenes-kurzus-indul-a-

mesterseges-intelligenciarol 

 

2020/49. hét  (november 30. – december 6.) 
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- hrportal.hu - 2020.11.30. 

Százezren szerezhetnek alapozó ismereteket a mesterséges intelligenciáról 

https://www.hrportal.hu/hr/szazezren-szerezhetnek-alapismereteket-a-

mesterseges-intelligenciarol-20201129.html 

 

technokrata.hu - 2020.11.30. 

Három nagy magyar egyetem innovatív informatikai együttműködése 

Az ELTE-BME-PPKE  Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat 

megalapozó tematikus kutatási együttműködések  projekt célja az volt, hogy az IKT és 

számítástudomány területén európai szinten is eredményesen működő kutatói hálózatot 

hozzon létre. A 2017 és 2020 között futó projekt több mint 950 millió forintból az Európai 

Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

https://www.technokrata.hu/egazdasag/digitalis_oktatas/2020/11/30/harom-nagy-

magyar-egyetem/ 

További megjelenés: 

 

- hirek.prim.hu - 2020.11.27. 

Három nagy magyar egyetem innovatív informatikai együttműködése 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/11/27/harom_nagy_magyar_egyetem_innovativ_inf

ormatikai_egyuttmukodese 

- minuszos.hu - 2020.11.30. 

Véletlen lenne? Épp 173 publikáció született három magyar egyetem közös 

informatikai projektjéből 

https://www.minuszos.hu/veletlen-lenne-epp-173-publikacio-szuletett-harom-

magyar-egyetem-kozos-informatikai-projektjebol/ 

- gyartastrend.hu - 2020.12.03. 

Informatikai együttműködésre lép három magyar egyetem 

http://gyartastrend.hu/cikk/informatikai_egyuttmukodesre_lep_harom_magyar_eg

yetem 

 

divany.hu - 2020.11.29. 

A magyarok mindig mindenhol ott voltak, még a Selyemúton is 

Az MTA–ELTE–SZTE Selyemút Kutatócsoport a Magyar Tudományos Akadémia 

támogatásával jött létre. Vezetője prof. dr. Hamar Imre, tagjai még a sinológia részéről dr. 

Kósa Gábor egyetemi docens, dr. Hoppál Krisztina, Khinyár Eszter és dr. Horváth Csaba. 

https://divany.hu/vilagom/2020/11/29/selyemut-kutatas-szte/ 
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infostart.hu - 2020.11.29. 

Az élethelyzet szabta meg a dinoszauruszoknál is, hogy tartanak-e távolságot 

„Éreztük, hogy különleges dologra bukkantunk, elkezdtük tanulmányozni az ehhez a 

dinoszauruszcsoporthoz tartozó összes leletanyagot a világban. Azt találtuk, hogy 

uralkodóan különálló csontvázakat találunk, de van néhány lelőhely, például Mongóliában 

és Amerikában, ahol egynél több egyed maradványaira bukkantak ugyanazon a 

lelőhelyen” - mondta Botfalvai Gábor, a Magyar Természettudományi Múzeum és az ELTE 

TTK őslénytani tanszékének tudományos munkatársa az InfoRádiónak. 

https://infostart.hu/tudomany/2020/11/29/az-elethelyzet-szabta-meg-a-

dinoszauruszoknal-is-hogy-tartanak-e-tavolsagot 

 

mezohir.hu - 2020.11.29. 

Stresszalapú szelekciós kutatások a Pannon Breeding projekt keretében 

Egy adott területen a növények populációi generációkon keresztül alkalmazkodnak, 

adaptálódnak az általában uralkodó környezeti terheléshez és így ellenállóbb 

génkombinációval rendelkező állományok jönnek létre. A Pannon Breeding című, a 

Pannon régió növényeinek genetikai hasznosítását megcélzó kutatási projektben többek 

között arra vállalkoztunk, hogy modellezve és felgyorsítva ezt a folyamatot, a hazai flóra 

növényfajait és kertészeti kultúrváltozatait mesterséges körülmények között teszteljük. 

https://mezohir.hu/2020/11/29/stresszalapu-szelekcios-kutatasok-a-pannon-breeding-

projekt-kereteben/ 

 

M5 - Novum - 2020.11.29. 

Az orvosi diagnosztikában is egyre nagyobb teret nyer a mesterséges intelligencia 

Megszólaló: Olar Alex fizikus, ELTE 

https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-11-29-i-adas/ 

 

Dunántúli Napló - 2020.11.28. (6. oldal) 

Döntöttek az idei díjazottakról Siklóson 

A képviselő-testület feladatés hatáskörében eljárva Riegl Gábor polgármestert az idén a 

Gyémánt Díjat Miklós Laurának, az Év Siklósi Sportolója Díjat Kőhegyi Ákosnak 

adományozta. Miklós Laura jelenleg az ELTE-BTK Irodalomtudományi Doktori Iskoláján 

belül a Kortárs latin-amerikai elbeszélő irodalom alkotásainak és előzményeinek 

szövegvizsgálata program hallgatója, és órát is ad. 

További megjelenés: 
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- bama.hu - 2020.12.01. 

Döntöttek az idei díjazottakról 

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/dontottek-az-idei-dijazottakrol-

3033538/ 

 

Új Néplap - 2020.11.28. (1,3. oldal) 

Hatvan csontvázat ástak ki a régészek 

A feltáráshoz és a leletek kiértékeléséhez szakemberek segítségét kérték. A 

Természettudományi Múzeumból, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemről 

érkeztek például antropológusok, akik megvizsgálják az anyagot. 

 

Vas Népe - 2020.11.28. (15. oldal) 

A Covid és az élsport  

A Covid-helyzet is besegített abba, hogy igazán nívós konferenciát rendezhessen az ELTE 

PPK Sporttudományi Intézete a Magyar Edzők Társaságával karöltve – közel ötszázan 

kapcsolódtak be az online térben követhető előadásokba.  

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.11.27.  

A Covid és az élsport – A XXI. századi sportsebészet és a rehabilitáció is téma volt 

https://www.vaol.hu/sport/helyi-sport/a-covid-es-az-elsport-a-xxi-szazadi-

sportsebeszet-es-a-rehabilitacio-is-tema-volt-4458535/ 

 

eduline.hu - 2020.11.28. 

Friss felsőoktatási rangsor: itt van a legjobb gazdasági egyetemek listája 

A gazdasági képzések hallgatói kiválóság alapján összeállított rangsorának a dobogósai 

tavalyhoz képest nem változtak. A listát továbbra is a Budapesti Corvinus Egyetem 

Gazdálkodástudományi Kara vezeti, a második helyet az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézet, a harmadikat pedig a Debreceni 

Egyetem Gazdaságtudományi Kara érte el.  

http://eduline.hu/felsooktatas/20201128_gazdasagi_egyetemek_hvg_rangsor 

 

telex.hu - 2020.11.28. 

A Bajkál-tó lebegő köveinek titka 

A tó felülete minden januárban teljesen befagy. Az összefüggő jégréteg 40-120 

centiméter vastag, de van, ahol bő másfél méteresre hízik. Ha a felszín szélcsendes időben 

fagy meg, a tükörsima, átlátszó jég különleges jelenségeket produkál. A lebegő köveknek 

https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/dontottek-az-idei-dijazottakrol-3033538/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/dontottek-az-idei-dijazottakrol-3033538/
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nevezett kavicsok például egészen hihetetlen módon egyensúlyoznak alig észrevehető 

jéglábaikon. Nagy Balázs geográfus, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének 

igazgatóhelyettese kérdésünkre elmondta a megfejtést. 

https://telex.hu/eszkombajn/2020/11/28/oroszorszag-bajkal-to-lebego-kovek 

 

elteonline.hu - 2020.11.27. 

ELTE BTK, Pinkponilo és slow fashion – Interjú Gergely Beatrixszal 

Gergely Beatrix nyughatatlan, színes egyéniség. Egy dolog számára örök: a ruhatervezés 

és a varrás szeretete. Az utóbbi néhány évben azonban egy-két dolog megváltozott az 

életében, pozitív értelemben. Az ELTE BTK rengeteget segített neki abban, hogy a jövőjére 

egyéb perspektívákból is ajtót nyisson. Az interjú során óriási mosollyal mesélt arról, 

hogyan folytatódott az élete az érettségi után. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/27/elte-btk-pinkponilo-es-slow-fashion-interju-

gergely-beatrixszal 

 

elteonline.hu - 2020.11.27. 

Folyékonyan dadogni – Konferencia a beszédfolyamatosság zavarairól 

A beszédfolyamatosság zavarai. Új eredmények a kutatásban – új módszerek a 

diagnosztikában és a terápiában címmel szervezett konferenciát november 19-én az ELTE 

BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének Alkalmazott Nyelvészeti és 

Fonetikai Tanszéke. Az online esemény a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal Tématerületi Kiválósági programjának támogatásával valósult meg. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/11/27/folyekonyan-dadogni-konferencia-a-

beszedfolyamatossag-zavarairol/ 

 

jazzy.hu - 2020.11.27. 

Idén online tartják a Kutatók Éjszakáját 

Idén a világjárvány miatt a Kutatók Éjszakája minden programját online követhetjük 

pénteken és szombaton. 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-2/ 
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klubradio.hu - 2020.11.27. 

Járvány – A platón lehetünk, vagy közel hozzá 

Kétféle platóról azaz tetőzésről, vagy felső szintről beszélhetünk. Az egyik, ami akkor jön 

el, amikor a fertőzés már nem tud tovább terjedni, nincs számára elég alany. Ettől sem 

állhatunk már nagyon messze. A másik, ami egy alacsonyabb szinten, kevesebb áldozat 

árán érhető el. Ehhez viszont drasztikus korlátozó intézkedéseket kell tenni. Müller Viktor 

biológus, az ELTE docense szerint e mesterséges platón lehetünk, vagy annak a közvetlen 

közelében. 

https://www.klubradio.hu/hirek/jarvany-a-platon-lehetunk-vagy-kozel-hozza-114927 

 

Népszava - 2020.12.01. (13. oldal) 

A kutya mesterséges állat 

Az ELTE Etológiai Tanszékének kutatói kiemelkedő idézettségi mutatókkal a világ 

élvonalába tartoznak. Annak jártunk utána, milyen munka folyik az egyetemen. 

 

Tolnai Népújság - 2020.12.01. (11. oldal) 

Motorok oktatási célokra  

A Vas Megyei Szakképzési Centrum (VMSZC) III. Béla Technikuma és a szombathelyi ELTE 

Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézete oktatási célokra motorokat kapott a PSA-

csoport szentgotthárdi gyárából. 

További megjelenés: 

 

- Békés Megyei Hírlap - 2020.12.01. (11. oldal) 

Motorok oktatási célokra 

- Petőfi Népe -2020.12.01. (11. oldal) 

Motorok oktatási célokra 

- Új Néplap - 2020.12.01. (11. oldal) 

Motorok oktatási célokra 

- Heves Megyei Hírlap - 2020.12.01. (11. oldal) 

Motorok oktatási célokra 

- Dunaújvárosi Hírlap – 

2020.12.01. (11. oldal) Motorok oktatási célokra 

- Dunántúli Napló - 2020.12.01. (11. oldal) 

Motorok oktatási célokra 

- Somogyi Hírlap - 2020.12.01. (11. oldal) 

Motorok oktatási célokra 

 

https://www.klubradio.hu/hirek/jarvany-a-platon-lehetunk-vagy-kozel-hozza-114927


- 24 óra - 2020.12.01. (11. oldal) 

Motorok oktatási célokra 

- Nógrád Megyei Hírlap - 2020.12.01. (11. oldal) 

Motorok oktatási célokra 

 

Vas Népe - 2020.12.01. (1,9. oldal) 

Pintér Zsoltnak fordulatos, gazdag a szakmai útja 

Fizika-technika szakos tanárként a szombathelyi főiskolán diplomázott Pintér Zsolt, most 

ugyanott az ELTE SEK kancellári ügyek koordinációs igazgatója. A Digitális Batman 

mozgalom elindítójaként Bruce Wayne és alteregója, Batman szellemében úgy 

gondolkodik: „Hős akárkiből lehet. Még abból is, aki megnyugtat egy kisgyereket csupán 

azzal, hogy a vállára terít egy kabátot, és tudatja vele, hogy a világnak még nincs vége.”  

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.12.03.  

Pintér Zsoltnak fordulatos, gazdag a szakmai útja 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/pinter-zsoltnak-fordulatos-gazdag-a-

szakmai-utja-4465108/ 

 

eduline.hu - 2020.12.01. 

Méltányosság a kollégiumokban: sokan nem tudták megoldani a kiköltözést 

Az ELTE kollégiumban lakó hallgatói közül 820-an adtak be méltányossági kérelmet, 

melyek elbírálása megtörtént, és a megfelelő indokkal ellátott igények jóváhagyásra 

kerültek. A Corvinushoz mindössze két méltányossági kérés érkezett. Mindkettőt 

elfogadta az egyetem rektora, így mindkét hallgató a Kinizsi Kollégiumban kapott 

ideiglenesen férőhelyet a veszélyhelyzet idejére. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20201130_kollegiumok_meltanyossag 

 

portfolio.hu - 2020.12.01. 

Mit csinál egy közgazdász? 

A „közgazdaságtant a szemlélet azonosítja, és nem a vizsgálati terület” - mondja Pete 

Péter egyetemi tanár. Az ELTE Közgazdaságtudományi Intézetének vezetője 

videósorozatunk nyitódarabjában arról beszél, hogy mi a közgazdaságtan, hogyan 

gondolkodnak a közgazdászok.  

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20201201/mit-csinal-egy-kozgazdasz-458814 
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baon.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

Az ELTE Etológia Tanszék kutatói legújabb kutatásuk során azt hasonlították össze, hogy 

mennyire keresik a családban élő fiatal kutyák és a törpemalacok az ember közelségét egy 

új környezetben. 

https://www.baon.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-3421237/ 

További megjelenés: 

 

- beol.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.beol.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-3497224/ 

- haon.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://haon.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-4548703/ 

- szon.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://szon.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-4529893/ 

- feol.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.feol.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-4475656/ 

- vaol.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.vaol.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-4464457/ 

- boon.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://boon.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-4758979/ 

- delmagyar.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.delmagyar.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-7016969/ 
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- heol.hu - 2020.11.30. 

https://www.heol.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-3209245/ 

- kisalfold.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.kisalfold.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-10439920/ 

- duol.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.duol.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-3978271/ 

- sonline.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.sonline.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-3725863/ 

- szoljon.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.sonline.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-3725863/ 

- bama.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.sonline.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-3725863/ 

- zaol.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.zaol.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-4722166/ 

- kemma.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.kemma.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-3531841/ 

- teol.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://www.teol.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-3290695/ 

- veol.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 
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https://www.veol.hu/egyperces/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze-etologusok-4221031/ 

- webradio.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-torpemalacok-es-a-kutyak-

viselkedeset-hasonlitottak-ossze-etologusok 

- nuus.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://nuus.hu/unatkozom/erdekes/1130/a-torpemalacok-es-a-kutyak-

viselkedeset-hasonlitottak-ossze-etologusok/-  

hir.ma - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/a-torpemalacok-es-a-kutyak-

viselkedeset-hasonlitottak-ossze-etologusok/765752 

- blikk.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze az etológusok: erre 

jutottak 

https://www.blikk.hu/hoppa/allati/torpemalacok-kutyak-etologia-

viselkedestanulmany/y1xg4p2 

- origo.hu - 2020.11.30. 

Ez a legfőbb különbség a törpemalacok és a kutyák viselkedése között 

https://www.origo.hu/tudomany/20201130-a-torpemalacok-es-a-kutyak-

viselkedeset-hasonlitottak-ossze-etologusok.html 

- Bors - 2020.12.01. (26. oldal) 

Gazdájuk közelében maradnak 

- ma.hu - 2020.11.30. 

A kutyák nem helyettesíthetők 

http://www.ma.hu/tudomany/355213/A_kutyak_nem_helyettesithetok?place=srss 

- qubit.hu - 2020.11.30. 

A törpemalacok a gazdájukhoz kötődnek, de nem keresik más emberek közelségét 

https://qubit.hu/2020/11/30/a-torpemalacok-a-gazdajukhoz-kotodnek-de-nem-

keresik-mas-emberek-kozelseget 

- travelo.hu -2020.11.30. 

Kutatás igazolja, hogy a kutya az embernek, a törpemalac csak gazdájának legjobb 

barátja 

https://www.travelo.hu/heticuki/20201130-kutatas-igazolja-a-kutya-az-

embernek-de-a-torpemalac-csak-gazdajanak-legjobb-baratja.html 
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- 24.hu - 2020.11.30. 

Magyar kutatók vizsgálták a törpemalacokat 

https://24.hu/tudomany/2020/11/30/torpemalac-kutya-elte-etologia-kutatas/ 

- budaorsiinfo.hu - 2020.12.01. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/12/01/a-torpemalacok-es-a-kutyak-

viselkedeset-hasonlitottak-ossze-etologusok/ 

- Pesti Hírlap - 2020.12.01. (12. oldal) 

A malac az új kutya? 

- hvg.hu - 2020.12.01. 

A kutya az embernek, a törpemalac csak a gazdájának legjobb barátja? 

https://hvg.hu/tudomany/20201201_torpemalacok_kutyak_viselkedese_szocializac

io_elte 

- magyarmezogazdasag.hu - 2020.12.01. 

A törpemalacok és a kutyák viselkedését hasonlították össze etológusok 

https://magyarmezogazdasag.hu/2020/12/01/torpemalacok-es-kutyak-

viselkedeset-hasonlitottak-ossze-etologusok 

- orientpress.hu - 2020.12.01. 

Miben hasonlítanak a törpemalacok és a kutyák? 

https://orientpress.hu/cikk/2020-12-01_miben-hasonlitanak-a-torpemalacok-es-

a-kutyak 

- ugytudjuk.hu - 2020.12.01. 

Miben hasonlítanak egymásra a törpemalacok és a kutyák? 

https://ugytudjuk.hu/cikk/miben-hasonlitanak-egymasra-a-torpemalacok-es-a-

kutyak 

 

bevezetem.eu - 2020.11.30. 

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.  

https://bevezetem.eu/2020/11/26/a-dinoszauruszok-szocialis-viselkedeset-vizsgaltak-

magyar-paleontologusok 
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elteonline.hu - 2020.11.30. 

,,Az ELTE ÁJK olyan hely, amiből tényleg annyit tudsz kivenni, amennyit beleteszel.” 

– Interjú Pásztor Csabával, az ELTE ÁJK HÖK elnökével 

A 2020/21-es tanévben kezdte meg második ciklusát Pásztor Csaba az ELTE Állam- és 

Jogtudományi karának HÖK-elnökeként. Csabival korábbi közéleti tevékenységéről, 

jövőbeli terveiről beszélgettünk. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/30/az-elte-ajk-olyan-hely-amibol-tenyleg-annyit-

tudsz-kivenni-amennyit-beleteszel-interju-pasztor-csabaval-az-elte-ajk-hok-elnokevel/ 

 

elteonline.hu - 2020.11.30.  

Hogylétünkről, ötleteinkről, megoldáskeresésről – Tudósítás a posztapokaliptikus 

média, egyetem vs. járvány című eseményről 

A posztapokaliptikus média című kerekasztalbeszélgetés-sorozat célja, hogy a szervezők 

és a résztvevők közösen bepillantást nyerhessenek a járványnak a média különböző 

szegmenseire gyakorolt hatásaira. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/30/hogyletunkrol-otleteinkrol-

megoldaskeresesrol-tudositas-a-posztapokaliptikus-media-egyetem-vs-jarvany-cimu-

esemenyrol/ 

 

- hrportal.hu - 2020.11.30. 

Százezren szerezhetnek alapismereteket a mesterséges intelligenciáról 

https://www.hrportal.hu/hr/szazezren-szerezhetnek-alapismereteket-a-

mesterseges-intelligenciarol-20201129.html 

- M5 Híradó - 2020.11.30. 

Százezren szerezhetnek ismereteket a mesterséges intelligenciáról online kurzuson 

Megszólaló: Tarcsi Ádám oktató, ELTE Informatikai Kar 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/11/30/m5-hirado-

2020-november-30/ 

 

infoesztergom.hu - 2020.11.30. 

Új kutatási erőtér – Együttműködik három nagy magyar egyetem 

Az ELTE-BME-PPKE Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat 

megalapozó tematikus kutatási együttműködések projekt célja az volt, hogy az IKT és 

számítástudomány területén európai szinten is eredményesen működő kutatói hálózatot 

hozzon létre. 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:uj-kutatasi-eroter-egyuttmukodik-

harom-nagy-magyar-egyetem-2020-11-26-172738 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/30/az-elte-ajk-olyan-hely-amibol-tenyleg-annyit-tudsz-kivenni-amennyit-beleteszel-interju-pasztor-csabaval-az-elte-ajk-hok-elnokevel/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/30/az-elte-ajk-olyan-hely-amibol-tenyleg-annyit-tudsz-kivenni-amennyit-beleteszel-interju-pasztor-csabaval-az-elte-ajk-hok-elnokevel/
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http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/30/hogyletunkrol-otleteinkrol-megoldaskeresesrol-tudositas-a-posztapokaliptikus-media-egyetem-vs-jarvany-cimu-esemenyrol/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/11/30/hogyletunkrol-otleteinkrol-megoldaskeresesrol-tudositas-a-posztapokaliptikus-media-egyetem-vs-jarvany-cimu-esemenyrol/
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https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:uj-kutatasi-eroter-egyuttmukodik-harom-nagy-magyar-egyetem-2020-11-26-172738
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:uj-kutatasi-eroter-egyuttmukodik-harom-nagy-magyar-egyetem-2020-11-26-172738


pcworld.hu - 2020.11.30. 

A járványhelyzet miatt online nyílt napot tart az ELTE Informatikai Kara 

December 3-án a felvételi döntés előtt álló középiskolások illetve az informatika területén 

továbbtanulni szándékozók az ELTE Informatikai Kar Nyílt napján tájékozódhatnak a 

választható képzésekről, az ipari együttműködő partnerekről, kutatásokról, az ösztöndíj-

lehetőségekről, megismerkedhetnek az oktatókkal, érdekes előadásokon vehetnek részt, 

illetve bepillanthatnak a hallgatói élet kulisszái mögé. 

https://pcworld.hu/pcwlite/a-jarvanyhelyzet-miatt-online-nyilt-napot-tart-az-elte-

informatikai-kara-287589.html 

További megjelenés: 

 

- itcafe.hu - 2020.11.30. 

Kitárja kapuit az ELTE Informatikai Kar 

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

- hirek.prim.hu - 2020.11.30. 

Kitárja kapuit az ELTE Informatikai Kar 

http://hirek.prim.hu/cikk/2020/11/30/kitarja_kapuit_az_elte_informatikai_kar 

- zetapress.hu - 2020.11.30. 

Online Nyílt nap az ELTE-n 

http://www.zetapress.hu/belfold/116719 

- webradio.hu - 2020.12.02. 

Online nyílt nap az ELTE Informatikai Karán 

https://webradio.hu/hirek/belfold/online-nyilt-nap-az-elte-informatikai-karan 

- computerworld.hu - 2020.12.01. 

Online nyílt nap lesz az ELTE Informatikai Karán 

https://computerworld.hu/karrier/online-nyilt-nap-lesz-az-elte-informatikai-

karan-287579.html 

- amdala.hu - 2020.12.02. 

Online nyílt nap az ELTE Informatikai Karán 

http://www.amdala.hu/online-nyilt-nap-az-elte-informatikai-karan/ 

- itbusiness.hu - 2020.12.02. 

Online tartják meg az ELTE Informatikai Karának nyílt napját 

https://itbusiness.hu/technology/human/oktatas/online-tartjak-meg-az-elte-

informatikai-karanak-nyilt-napjat 

- mediapiac.com - 2020.12.02. 

Online nyílt nap az ELTE Informatikai Karán 

https://pcworld.hu/pcwlite/a-jarvanyhelyzet-miatt-online-nyilt-napot-tart-az-elte-informatikai-kara-287589.html
https://pcworld.hu/pcwlite/a-jarvanyhelyzet-miatt-online-nyilt-napot-tart-az-elte-informatikai-kara-287589.html
https://itcafe.hu/hir/elte_ik_nyilt_nap.html
http://hirek.prim.hu/cikk/2020/11/30/kitarja_kapuit_az_elte_informatikai_kar
http://www.zetapress.hu/belfold/116719
https://webradio.hu/hirek/belfold/online-nyilt-nap-az-elte-informatikai-karan
https://computerworld.hu/karrier/online-nyilt-nap-lesz-az-elte-informatikai-karan-287579.html
https://computerworld.hu/karrier/online-nyilt-nap-lesz-az-elte-informatikai-karan-287579.html
http://www.amdala.hu/online-nyilt-nap-az-elte-informatikai-karan/
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https://itbusiness.hu/technology/human/oktatas/online-tartjak-meg-az-elte-informatikai-karanak-nyilt-napjat


https://www.mediapiac.com/karrier/Online-nyilt-nap-az-ELTE-Informatikai-

Karan/211350/ 

- propeller.hu -2020.12.02. 

Csütörtökön online nyílt napot tartanak az ELTE Informatikai Karán 

https://propeller.hu/itthon/3605015-csutortokon-nnline-nyilt-napot-tartanak-

elte-informatikai-karan 

- Sláger FM Déli hírek - 2020.12.02. 

Online nyílt nap lesz az ELTE Informatikai Karán 

 

szoljon.hu - 2020.11.30.  

Bronzkori tömegsírt tártak fel a régészek Tiszafüreden 

Egy csontváz került elő még augusztus végén egy mezőgazdasági telepen történő 

építkezés földmunkálatai során. Három, tíz, huszonöt, majd még több követte. Hazánk 

első bronzkori tömegsírja került elő, az ásatás a napokban ért véget. (…) A 

Természettudományi Múzeumból, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemről 

(ELTE) érkeztek például antropológusok, akik megvizsgálják a csontanyagot. 

https://www.szoljon.hu/kultura/helyi-kultura/bronzkori-tomegsirt-tartak-fel-a-regeszek-

tiszafureden-3078796/ 

 

teol.hu - 2020.11.30. 

Nagymértékben korszerűsödik Kéty régi közösségi épülete 

A Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről című új tanulmánykötetről is 

beszélt Gödrei Zoltán. A könyv az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 

Kara Néprajzi Intézetének munkája. Deáky Zita és Vámos Gabriella szerkesztette. 

Tizennyolc tanulmányt tartalmaz, a műhöz a levéltár adatait és helyi lakók elbeszéléseit is 

felhasználták. 

https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nagymertekben-korszerusodik-kety-regi-

kozossegi-epulete-3290413/ 

 

trendfm.hu - 2020.11.30. 

Továbbra sem rózsás a nyelviskolák helyzete 

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum ügyvezető igazgatója szerint járvány első hulláma alatt a 

vizsgázók száma országosan megfeleződött, ezt a diplomaszerzés feltételének, a 

nyelvvizsga teljesítésének eltörlése csak tovább hátráltatta. 

https://trendfm.hu/cimlap/tovabbra-sem-rozsas-a-nyelviskolak-helyzete-14971 
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Nők Lapja - 2020.12.02. (56,57,58. oldal) 

Adjak időt magamnak, de hogyan? 

A családi légkörnek nagy szerepe lehet abban, hogyan viszonyulunk az örömhöz, az 

elégedettséghez, az élvezethez és általában a boldogsághoz, írja dr. Nagy Henriett klinikai 

szakpszichológus, az ELTE PPK adjunktusa, egyetemi oktató most megjelent, Lehetünk-e 

boldogabbak? című könyvében. 

 

Computerworld - 2020.12.02. (7. oldal) 

Egyetemközi projekt  

Sikeres szakmai teljesítménnyel zárult az ELTE, a BME és a PPKE Innovatív informatikai és 

infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések 

(3in) projektje. A 2017 és 2020 között futó projekt több mint 950 millió forintból az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, 

célja az volt, hogy az infokommunikáció és a számítástudomány területén európai szinten 

is eredményesen működő kutatói hálózatot hozzon létre. 

 

Vas Népe - 2020.12.02. (1,2. oldal) 

Szükséges a jelenlét  

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban a diákok kétharmada 

jelenléti oktatásban vesz részt, a tanulók harmada, a 9–12. évfolyamosok online 

módszerekkel tanulnak. Papp Tibor igazgató elmondta, hogy hibrid oktatás keretében is 

tanítanak. 

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.12.02. 

Utánajártunk, hogy a vasi iskolák milyen esetekben élnek a jelenléti oktatás 

lehetőségével 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/utanajartunk-hogy-a-vasi-iskolak-

milyen-esetekben-elnek-a-jelenleti-oktatas-lehetosegevel-4468876/ 

 

eduline.hu - 2020.12.02. 

Az öt legjobb informatikai kar - itt a 2021-es egyetemi rangsor 

A 2021-es listában Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara vezeti az 

informatikai képzéseket indító intézmények hallgatói rangsorát. Újságárusoknál a HVG 

Diploma 2021 kiadvány. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20201201_HVG_diplomarangsor_legjobb_informatikai_ke

pzesek 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/utanajartunk-hogy-a-vasi-iskolak-milyen-esetekben-elnek-a-jelenleti-oktatas-lehetosegevel-4468876/
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/utanajartunk-hogy-a-vasi-iskolak-milyen-esetekben-elnek-a-jelenleti-oktatas-lehetosegevel-4468876/
http://eduline.hu/felsooktatas/20201201_HVG_diplomarangsor_legjobb_informatikai_kepzesek
http://eduline.hu/felsooktatas/20201201_HVG_diplomarangsor_legjobb_informatikai_kepzesek


További megjelenés: 

 

- penzcentrum.hu - 2020.12.02. 

Friss egyetemi rangsor: ez az 5 legjobb informatika képzés Magyarországon 

https://www.penzcentrum.hu/karrier/friss-egyetemi-rangsor-ez-az-5-legjobb-

informatika-kepzes-magyarorszagon.1106950.html 

 

g7.hu - 2020.12.01. 

Komoly kutatás indult Magyarországon a négynapos munkahét hatásairól 

Korábban mi is több nemzetközi példát mutattunk be a rövidített munkaidőre. Ezek mind 

szolgáltató cégek voltak, termelőüzem egy sem akadt közöttük. Emellett magyarországi 

tapasztalatokról sem tudni sokat, ezért megkerestük Antal Miklóst, aki az MTA-ELTE 

Lendület Új Vízió Kutatócsoportjával a munkaidő-csökkentés megvalósíthatóságát és 

hatásait vizsgálja, hazai és európai összefüggésben. 

https://g7.hu/elet/20201201/komoly-kutatas-indult-magyarorszagon-a-negynapos-

munkahet-hatasairol/ 

További megjelenés: 

 

- napi.hu - 2020.12.02.  

Négynapos munkahét is lehetséges Magyarországon? Erre kell figyelni! 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/munka-allas-munkanap-szabadsag-

elemzes.718757.html 

 

Trend FM - Reggeli monitor - 2020.12.01. 

Hiába lehet online is nyelvvizsgázni, bezuhant a jelentkezők száma a pandémia 

miatt  

Megszólaló: Antoni Györgyi ügyvezető igazgató, ELTE Origó Nyelvi Centrum  

https://trendfm.hu/musor?musor=7832&adas=36538 

 

Jelen - 2020.12.03. (12,13,14,15. oldal) 

Kende Anna: nem a megbékélés eszközei hiányoznak  

Az egyetlen biztos pont a mi életünkben a bizonytalanság, és ez kedvez a veszélyérzetre 

építő politikának – állítja Kende Anna pszichológus, akivel nem csak a bennünk rejlő 

előítéletekről beszéltünk, hanem arról is, hogy két magyar meg tudja-e öt percen belül 

állapítani a másikról, a hogy „hozzánk”, vagy „őhozzájuk” tartozik-e. 
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Vas Népe - 2020.12.03. (1. oldal) 

Ötszáz lufi szállt fel  

Ötszáz darab léggömböt engedtek fel az ELTE Savaria Egyetemi Központ dolgozói és 

hallgatói. Lenkai Nóra rektori biztos elmondta, hiába maradtak el a járvány miatt a 

rendezvényeik, jövendőbeli hallgatóikról nem feledkeztek meg és szeretettel várják őket. 

További megjelenés: 

 

- vaskarika.hu - 2020.12.02. 

500 lufi felengedésével üzent leendő hallgatóinak az ELTE szombathelyi campusa 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19708/ 

- vaol.hu - 2020.12.03. 

ELTE-SEK: egyedi módon üzentek a felvételizőnek 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/otszaz-lufi-szallt-fel-elte-sek-egyedi-

modon-uzentek-a-felvetelizonek-4471729/ 

 

elteonline.hu - 2020.12.03. 

Kutatók Éjszakája a BTK-n, avagy le lehet-e fordítani a kubai humort, és miről 

beszélgetünk az első randin? 

Az ELTE oktatói november 27-ére élőben közvetített és online visszanézhető előadásokkal 

készültek. A többi karhoz hasonlóan a BTK is színes, változatos programokkal állt elő, 

melyekből néhányat természetesen mi is meghallgattunk. Elsőként egy igazán jó 

hangulatú Zoom Meetingen vehettem részt este 6-tól, mely a Fordítás-ferdítés címet 

kapta. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/12/03/kutatok-ejszakaja-a-btk-n-avagy-le-lehet-e-

forditani-a-kubai-humort-es-mirol-beszelgetunk-az-elso-randin 

 

elteonline.hu - 2020.12.03. 

Lezárhatatlan párbeszédben – A VII. Országos Hajnóczy Péter-konferencia 1. napja 

November 26-27-én a Hajnóczy-műhely, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke 

és a MűGond az online térben szervezte meg a VII. Országos Hajnóczy Péter-konferenciát, 

amelynek hívószavai a téboly és a terápia voltak. Beszámolónk következik az első napról. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/12/03/lezarhatatlan-parbeszedben-a-vii-orszagos-

hajnoczy-peter-konferencia-1-napja/ 
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elteonline.hu - 2020.12.02. 

Kávé, kesztyű, karantén: A Kutatók Éjszakáján jártunk 

November 27-28-án tartották idén a Kutatók Éjszakáját. Az eddigi hagyományokkal 

ellentétben idén online előadásokon vehettek részt az érdeklődők. A rendhagyó 

eseménysorozathoz idén is csatlakozott egyetemünk, számos tudományterületen 

képviseltették magukat az ELTE oktatói.  

http://elteonline.hu/tudomany/2020/12/02/kave-kesztyu-karanten-a-kutatok-

ejszakajan-jartunk/ 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.12.02. 

A járvány alatt kiemelkedően sikeres volt az e-Hód verseny  

Megszólaló: Pluhár Zsuzsa tanársegéd, ELTE Informatikai Kar 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-02_09-05-

00&enddate=2020-12-02_11-10-00&ch=mr1 

 

Élet és Tudomány - 2020.12.04. (1549. oldal) 

Közös botanizálások Simon Tiborral 

Különben évek múlva is, ha Budapesten magánlátogatáson voltam, tiszteletem és 

barátságom elvezetett a Simon családhoz, inkább kihagyva más célokat a programomból. 

Simon Tibor tudományos botanikai és oktatási tevékenysége igen szerteágazó és nagyon 

gazdag, mely felöleli nemcsak a Trachaeophytákat, de a Bryophytákat is. Hosszú ideig volt 

vezető oktató az ELTE-n, professzor (1973–1997), tanszékvezető (1966–1993), 

dékánhelyettes, professor emeritus. 

 

National Geographic - 2020.12.04. (5. oldal) 

Változik a korral 

Az ELTE etológusai 217 border collie vizsgálata nyomán azt találták, hogy a kutyák 

problémamegoldó képessége hatéves korukig fejlődik, de azután már nem változik, az 

újra való nyitottságuk pedig az életkor előrehaladtával csökken. 

 

drdog.reblog.hu - 2020.12.03. 

Tudják a kutyák, mire gondolunk? 

Felismerni egy másik ember szándékát, főleg akkor, ha eltér a miénktől, bonyolult feladat. 

Vajon a kutyák képesek rá? – erre a kérdésre kereste a választ az ELTE etológusainak új 

vizsgálata. Az állati elme működésével foglalkozó kutatások során a kutyák és a gyerekek 

összehasonlítását régóta alkalmazzák. Abban ugyanis egészen biztosan hasonlítanak, 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/12/02/kave-kesztyu-karanten-a-kutatok-ejszakajan-jartunk/
http://elteonline.hu/tudomany/2020/12/02/kave-kesztyu-karanten-a-kutatok-ejszakajan-jartunk/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-02_09-05-00&enddate=2020-12-02_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-02_09-05-00&enddate=2020-12-02_11-10-00&ch=mr1


hogy nem tudnak beszélni, ezért viselkedéstesztekkel próbálják kikövetkeztetni a kutatók, 

vajon mire gondolnak épp. 

https://drdog.reblog.hu/tudjak-a-kutyak-mire-gondolunk 

 

elteonline.hu - 2020.12.03. 

Testreszabható hirdetőtábla a Neptunban 

Az ELTE Oktatási Igazgatóság hosszú fejlesztést követően vezeti be a Neptun 

Hirdetőtáblát, melynek elődleges célja a hallgatókra zúduló hatalmas mennyiségű 

információ megszűrése, rendezett megjelenítése. Az esetek túlnyomó többségében olyan 

tartalmú üzenetekkel van tele a Neptun postafiókunk, melyek vagy nem érdekelnek, vagy 

más forrásokból – pl. Facebookról vagy Instagramról – már tájékozódtunk azokról. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/03/testreszabhato-hirdetotabla-a-neptunban/ 

 

index.hu - 2020.12.03.  

Miért kerül ennyibe az e-könyv, ha ki sem nyomják? 

Kerekes Pál, az ELTE BTK Információs és Könyvtár Tanszékének címzetes egyetemi 

docense szerint gyakorlatilag minden elérhető e-könyv formában, ráadásul nagyon sok 

ingyenes platform van, például a különböző egyetemek is ingyenesen teszik 

hozzáférhetővé szakkönyveiket, kutatóik munkáit. 

https://index.hu/kultur/2020/12/03/a_konyvnek_sose_aldozik_le_de_mi_a_helyzet_az_e-

konyvvel/ 

 

index.hu - 2020.12.03. 

Hegyi tavak mélyén is kimutatható az emberi tevékenység hatása 

Nem gondolnánk, de az emberi tevékenység igen távoli élőhelyeken is kifejti hatását – 

azonban egyre több az erre vonatkozó megkérdőjelezhetetlen bizonyíték. Nemrégiben 

egy nemzetközi kutatócsoport is felderített egy idevágó hatástörténetet, melyről a Plos 

one című nemzetközi folyóiratban számoltak be 2020 októberében. (…) Ahhoz, hogy az 

eredmények értelmezhetők legyenek, román, cseh és angol kutatók méréseire is szükség 

volt, Magyarországról pedig az ELTE és a Közszolgálati Egyetem vett még részt a 

munkában.  

https://index.hu/techtud/2020/12/03/hegyi_tavak_melyen_is_kimutathato_az_emberi_tev

ekenyseg_hatasa/ 
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kulturpart.hu - 2020.12.03. 

A Mikulás legyőzi a járványt 

Hollandiában különleges hagyománya van Sinterklaasnak, azaz a Mikulásnak. Rendszerint 

már november közepén megérkezik gőzhajóval Spanyolországból, hogy fehér lóra szállva 

lovagoljon be a városba az ún. Zwarte Piet-ek kíséretében. Arról, hogy idén hogyan 

zajlottak az ünnepségek Erős Leventével, az ELTE másodéves Néderlandisztika 

mesterszakos hallgatójával beszélgettünk a Kultúrpart Trend FM-en futó műsorában 2020. 

december 2-án. 

https://kulturpart.hu/2020/12/03/a_mikulas_legyozi_a_jarvanyt?token=fd75f05d8fd8e3f5

c0a7a140beff0cef 

 

InfoRádió - Paragrafus - 2020.12.03. 

A Polgári törvénykönyv szerint a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy 

az az adott helyzetben általában elvárható 

Megszólaló: Tőkei Balázs, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének 

egyetemi docense 

https://infostart.hu/inforadio/paragrafus/adasok/2020/12/03/a-paragrafus-magazin-

2020-december-3-i-adasa 

 

KlubRádió - Reggeli gyors - 2020.12.03. 

Tanulmány készült arról, hogy a családban élő törpesertések mennyire keresik a 

gazdájuk társaságát 

Megszólaló: Gerencsér Linda munkatárs, MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai 

Kutatócsoport 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2020-december-03-csutortok-0600-

14367 
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