
 

 

 

 

 

eduline.hu - 2020.12.07. 

Újabb 2021-es egyetemi rangsor: ezek a legjobb pedagógusképzések 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara vezeti a 

pedagógusképzéseket indító intézmények hallgatói rangsorát, a második helyen szintén 

az ELTE áll, a Természettudományi Karával. 

 

qubit.hu - 2020.12.07. 

A madarak röptét elemezve alkottak szuperhatékony drónrajt az ELTE kutatói 

Az ELTE Biológiai Fizika Tanszékének kutatói rájöttek, hogy miként képesek a madárrajok 

felülkerekedni a csoportban való mozgás elvi nehézségein, és a természettől ellesett 

megoldással most minden eddiginél több drón gyors reakcióidejű, mégis harmonikus 

együttmozgását tudják koordinálni.  Az eredményeikről szóló tanulmány a brit Királyi 

Tudományos Társaság Interface folyóiratának címlapsztorija volt a nyáron. 

https://qubit.hu/2020/12/07/a-madarak-roptet-elemezve-alkottak-szuperhatekony-

dronrajt-az-elte-kutatoi 

 

Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.12.07. 

Mit érdemes tudni a homoktövisről? 

Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-07_05-05-

00&enddate=2020-12-07_06-10-00&ch=mr1 

 

elteonline.hu - 2020.12.06. 

Kiváló természet- és bölcsészettudományos pályamunkák – Ilyen volt a BDPK 

intézményi TDK-jának második szekciója 

December 4-én két szekcióban rendezték meg az ELTE szombathelyi Berzsenyi Dániel 

Pedagógusképző Központjának intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáját – 

rendhagyó módon online. A Természet-és bölcsészettudományi szekció magas 

színvonalát az is mutatja, hogy az összes hallgató, aki az OTDK-ra szeretett volna 

kvalifikálni, továbbjutott.  

2020/50. hét  (december 7-13.) 

https://qubit.hu/2020/12/07/a-madarak-roptet-elemezve-alkottak-szuperhatekony-dronrajt-az-elte-kutatoi
https://qubit.hu/2020/12/07/a-madarak-roptet-elemezve-alkottak-szuperhatekony-dronrajt-az-elte-kutatoi
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-07_05-05-00&enddate=2020-12-07_06-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-07_05-05-00&enddate=2020-12-07_06-10-00&ch=mr1


http://elteonline.hu/savaria/2020/12/06/kivalo-termeszet-es-bolcseszettudomanyos-

palyamunkak-ilyen-volt-a-bdpk-intezmenyi-tdk-janak-masodik-szekcioja/ 

 

elteonline.hu - 2020.12.06. 

A BDPK intézményi TDK-ján jártunk – Izgalmas vizuális művészeti alkotások voltak 

December 4-én két szekcióban, online rendezte meg az ELTE szombathelyi Berzsenyi 

Dániel Pedagógusképző Központja az intézményi Tudományos Diákköri Konferenciáját. 

Ezúttal a Vizuális Művészeti szekció munkájáról szóló beszámolónkat olvashatjátok. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/12/06/a-bdpk-intezmenyi-tdk-jan-jartunk-izgalmas-

vizualis-muveszeti-alkotasok-voltak/ 

 

hang.hu - 2020.12.06. 

Hogyan készüljünk lelkiekben az idei karácsonyra? 

Az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszékének címzetes egyetemi tanárát 

lapunk a közeledő karácsony kapcsán kereste, ami idén egészen biztosan sokaknak 

másképp telik a koronavírus-járvány miatt, mint korábban. Mint V. Komlósi Annamária 

felhívta a figyelmet: a karácsony örömteli és meghitt megélése az átlagos években sem 

mindig könnyű, de most valamivel még nehezebb lesz. 

 

hellovidek.hu - 2020.12.06. 

Durva átalakulás: borzalmasan romlik a vízminőség, hála az emberi tevékenységnek 

Az eredmények értelmezéséhez román, cseh és angol kutatók méréseire is szükség volt, 

Magyarországról az ELTE és a Közszolgálati Egyetem munkatársai vettek még részt a 

munkában. A kutatás eredményeiről az ökológusok a Plos One című nemzetközi 

szakfolyóiratban számoltak be. 

https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/12/06/durva-atalakulas-borzalmasan-romlik-a-

vizminoseg-hala-az-emberi-tevekenysegnek 

További megjelenés: 

 

- ma.hu - 2020.12.06. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

http://www.ma.hu/vilagvege/355518/Vizeink_drasztikus_atalakulasara_utalo_bizo

nyitekokat_talaltak_okologusok?place=srss 

- budaorsiinfo.hu - 2020.12.06. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/12/05/vizeink-drasztikus-atalakulasara-

utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok/ 

http://elteonline.hu/savaria/2020/12/06/kivalo-termeszet-es-bolcseszettudomanyos-palyamunkak-ilyen-volt-a-bdpk-intezmenyi-tdk-janak-masodik-szekcioja/
http://elteonline.hu/savaria/2020/12/06/kivalo-termeszet-es-bolcseszettudomanyos-palyamunkak-ilyen-volt-a-bdpk-intezmenyi-tdk-janak-masodik-szekcioja/
http://elteonline.hu/savaria/2020/12/06/a-bdpk-intezmenyi-tdk-jan-jartunk-izgalmas-vizualis-muveszeti-alkotasok-voltak/
http://elteonline.hu/savaria/2020/12/06/a-bdpk-intezmenyi-tdk-jan-jartunk-izgalmas-vizualis-muveszeti-alkotasok-voltak/
https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/12/06/durva-atalakulas-borzalmasan-romlik-a-vizminoseg-hala-az-emberi-tevekenysegnek
https://www.hellovidek.hu/otthon/2020/12/06/durva-atalakulas-borzalmasan-romlik-a-vizminoseg-hala-az-emberi-tevekenysegnek
http://www.ma.hu/vilagvege/355518/Vizeink_drasztikus_atalakulasara_utalo_bizonyitekokat_talaltak_okologusok?place=srss
http://www.ma.hu/vilagvege/355518/Vizeink_drasztikus_atalakulasara_utalo_bizonyitekokat_talaltak_okologusok?place=srss
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/12/05/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok/
http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/12/05/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok/


- greenfo.hu - 2020.12.06. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://greenfo.hu/hir/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-

talaltak-okologusok/ 

- mindenamieger.blogspot.com - 2020.12.05. 

Drasztikusan átalakulnak a Kárpát-medence tavai 

https://mindenamieger.blogspot.com/2020/12/drasztikusan-atalakulnak-karpat-

medence.html 

- origo.hu - 2020.12.05. 

A tavak döntő részében teljesen átalakult a mikroszkopikus élővilág 

https://www.origo.hu/tudomany/20201205-vizeink-drasztikus-atalakulasara-

utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok.html 

- webradio.hu - 2020.12.05. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-

bizonyitekokat-talaltak-okologusok 

- hvg.hu - 2020.12.04. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak kutatók 

https://hvg.hu/tudomany/20201204_termeszetes_vizek_ighiel_to_tavak_kovaalga_

algasodas_okologiai_kutatokozpont 

- pannonrtv.com - 2020.12.04. 

Vizeink drasztikus átalakulására találtak bizonyítékokat 

https://pannonrtv.com/rovatok/szines/vizeink-drasztikus-atalakulasara-talaltak-

bizonyitekokat 

- hirado.hu - 2020.12.04. 

Drasztikusan átalakulnak a Kárpát-medence tavai 

https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/12/04/drasztikusan-

atalakulnak-a-karpat-medence-tavai 

- napi.hu - 2020.12.04. 

Drasztikus változás történt a természetes vizekben 

https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/drasztikus_valtozas_tortent_a_termesz

etes_vizekben.718944.html 

- delmagyar.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://www.delmagyar.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-7048984/ 

 

https://greenfo.hu/hir/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok/
https://greenfo.hu/hir/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok/
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https://www.origo.hu/tudomany/20201205-vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok.html
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok
https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok
https://hvg.hu/tudomany/20201204_termeszetes_vizek_ighiel_to_tavak_kovaalga_algasodas_okologiai_kutatokozpont
https://hvg.hu/tudomany/20201204_termeszetes_vizek_ighiel_to_tavak_kovaalga_algasodas_okologiai_kutatokozpont
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/vizeink-drasztikus-atalakulasara-talaltak-bizonyitekokat
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/vizeink-drasztikus-atalakulasara-talaltak-bizonyitekokat
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/12/04/drasztikusan-atalakulnak-a-karpat-medence-tavai
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/cikk/2020/12/04/drasztikusan-atalakulnak-a-karpat-medence-tavai
https://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/drasztikus_valtozas_tortent_a_termeszetes_vizekben.718944.html
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https://www.delmagyar.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok-7048984/?utm_source=rssfeed
https://www.delmagyar.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok-7048984/?utm_source=rssfeed


- feol.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://www.feol.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-4508395/ 

- sonline.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://www.sonline.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-3752881/ 

- vaol.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://www.vaol.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-4497082/ 

 

klubradio.hu - 2020.12.06. 

Titkos járatok, rejtélyes ösztönök 

Pongrácz Péter etológus mesélt arról a műsorban, hogy miképpen használják ezeket az 

ösztönöket, ha utat tévesztettek. Az ELTE docense elmondta, valóban igaz, hogy a kutyák 

gazdához kötődnek, míg a macskák helyhez, ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy 

ne szeretnék gazdáikat, csupán nehézkesebben szoknak meg egy új helyet nyaralás, vagy 

költözés esetén. 

https://www.klubradio.hu/hirek/titkos-jaratok-rejtelyes-osztonok-115070 

 

M5 - Novum - 2020.12.06. 

Állatok csoportos viselkedésének szabályait vizsgálták az ELTE Etológia Tanszékén 

Megszólaló: Kubinyi Enikő tudományos főmunkatárs, ELTE Etológia Tanszék 

https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-12-06-i-adas/ 

 

Somogyi Hírlap - 2020.12.05. (11. oldal) 

Nyelvjárások értéke 

Ezért jelzésértékű, hogy a magyar nyelvjárások napjának megalapítását Kásler Miklós 

miniszter jelentette be. Ennek alkalmából fogott össze egy háromnapos program erejéig 

a Magyarságkutató Intézet, az ELTE szombathelyi kara és az Anyanyelvápolók Szövetsége 

december 1–3. között.  

További megjelenés: 

 

- Petőfi Népe - 2020.12.05. (11. oldal) 

Nyelvjárások értéke 

https://www.feol.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok-4508395/
https://www.feol.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok-4508395/
https://www.sonline.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok-3752881/
https://www.sonline.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok-3752881/
https://www.vaol.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok-4497082/
https://www.vaol.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-talaltak-okologusok-4497082/
https://www.klubradio.hu/hirek/titkos-jaratok-rejtelyes-osztonok-115070
https://mediaklikk.hu/video/novum-2020-12-06-i-adas/


- Heves Megyei Hírlap - 2020.12.05. (11. oldal) 

Nyelvjárások értéke 

- Tolnai Népújság - 2020.12.05. (11. oldal) 

Nyelvjárások értéke 

- Békés Megyei Hírlap - 2020.12.05. (11. oldal) 

Nyelvjárások értéke 

- Dunántúli Napló -  2020.12.05. (11. oldal) 

Nyelvjárások értéke 

- Új Néplap - 2020.12.05. (11. oldal) 

Nyelvjárások értéke 

- Dunaújvárosi Hírlap - 2020.12.05. (11. oldal) 

Nyelvjárások értéke 

- 24 óra - 2020.12.05. (11. oldal) 

Nyelvjárások értéke 

- Nógrád Megyei Hírlap - 2020.12.05. (11. oldal) 

Értékeket őrző nyelvjárások 

 

Vas Népe - 2020.12.05. (2. oldal) 

Emlékérmet kaptak  

Másodszor ismerték el Eötvös-emlékéremmel a Kanizsai Dorottya Gimnázium munkáját: 

kiemelkedően nagy számban nyertek felvételt az ELTE-re a KDG diákjai.  

 

hazipatika.com - 2020.12.05. 

Lehet-e a törpemalac az ember legjobb barátja? 

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

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

új környezetben. 

https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kisallatok/cikkek/lehet-

e_a_torpemalac_az_ember_legjobb_baratja/20201201140925 

További megjelenés: 

 

- szimpatika.hu - 2020.12.04. 

Összehasonlították a törpemalacok és a kutyák emberhez fűződő viszonyát 

https://szimpatika.hu/cikkek/10008/a-torpemalacok-es-a-kutyak-viselkedeset-

hasonlitottak-ossze 
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hirek.sk - 2020.12.05. 

Freskótöredékek a gombaszögi kápolnában 

Mordovin Maxim régész, az ELTE Régészettudományi Intézete docensének feltételezése 

alapján elképzelhető, hogy Bebek György királynéi tárnokmester temetőkápolnája 

lehetett. A freskók újabb bizonyítékot szolgáltatnak ehhez az elmélethez, ugyanis 

azonosak Bebek György nemzetségi templomának, a pelsőci templomnak a 

freskódíszével, amely a szentély keleti falán, a jelenlegi orgonakarzat alatt maradt fenn. 

https://www.hirek.sk/tajaink/freskotoredekek-a-gombaszogi-kapolnaban 

 

qubit.hu - 2020.12.05. 

A fizika attól lesz élő tudomány, ha különböző nézetek csapnak össze 

„A nagy elődökhöz nem akkor vagyunk hűek, ha szavaikat ismételgetjük, hanem akkor, ha 

használjuk gondolataikat és annak segítségével keresünk új utakat. (...) De legyünk 

tisztában vele, hogy nem csak egyetlen út van, amin tovább haladhatunk, vállaljuk bátran 

a tévedés kockázatát is. A fizika attól lesz élő tudomány, ha különböző nézetek csapnak 

össze” – írja Rockenbauer Antal fizikus, a BME és az ELTE címzetes egyetemi tanára, a 

Qubit állandó szerzője legújabb könyvének előszavában. 

https://qubit.hu/2020/12/05/a-fizika-attol-lesz-elo-tudomany-ha-kulonbozo-nezetek-

csapnak-ossze 

 

24.hu - 2020.12.05. 

Magyar dinók hozták lázba a világot 

Az izgalmas, számos irányba vezető téma feltárásába kezdő magyar szakemberek 

munkáját nemzetközi figyelem kíséri. A részletekről Dr. Botfalvai Gábor paleontológust, 

az ELTE TTK Őslénytani Tanszék és a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársát, 

a Magyar Dinoszauruszkutató Expedíció kutatóját kérdeztük. Halálközösség Kezdjük a 

számunkra talán legmegdöbbentőbb kifejezés, a halálközösség magyarázatával. 

https://24.hu/tudomany/2020/12/05/dino-dinoszaurusz-iharkut-hungaroszaurusz-

eletmod/ 

 

Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.12.05. 

Hogyan kell megfelelően használni egyes gyógynövényeket? 

Megszólaló:  Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-05_05-00-

00&enddate=2020-12-05_06-08-00&ch=mr1 
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elteonline.hu - 2020.12.04. 

ABsolute – Alkalmazott Bölcsészet Konferencia: Képernyőn keresztül is átjön a 

tudomány? 

Az idei ABsolute természetesen a rendeletek teljes betartása mellett, a személyes 

érintkezés hiányával, online formában zajlott. A konferencián való részvételt 

megkönnyítette egy előzetes regisztráció. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/12/04/absolute-alkalmazott-bolcseszet-

konferencia-kepernyon-keresztul-is-atjon-a-tudomany/ 

 

makronom.mandiner.hu - 2020.12.04. 

A jobban fizető állásokhoz mesterséges intelligencia ismereteken át is vezethet az 

út 

A személyre szabottság jegyében a saját érdeklődési szintünknek megfelelő úton 

haladhatunk tovább. Ezek a későbbi tematikus részek rengeteg új, köztük hazai példát 

tartalmaznak majd, kifejezetten a KKV-kra szabott tartalom is készül, és a kurzust 

összeállító ELTE Informatika Kar szakemberei fejlesztőkről sem feledkeznek meg. 

https://makronom.mandiner.hu/cikk/20201204_a_jobban_fizeto_allasokhoz_mesterseges

_intelligencia_ismereteken_at_is_vezethet_az_ut 

 

nyugatifeny.hu - 2020.12.04. 

Mutálódott a koronavírus, újabb variánsok fertőznek az őszi hullám idején 

A magyar genomkutatási program vezetői Kintses Bálint és Papp Balázs, a Szegedi 

Biológiai Kutatóközpont és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ 

munkatársai, valamint Jakab Ferenc és Kemenesi Gábor, a pécsi Virológiai Nemzeti 

Laboratórium kutatói voltak. A kutatásban fontos szerepet vállalt Ari Eszter az ELTE 

Genetikai Tanszékének oktatója, valamint dr. Vásárhelyi Bálint Márk szegedi kutató is. 

https://nyugatifeny.hu/2020/12/04/mutalodott-a-koronavirus-ujabb-variansok-

fertoznek-az-oszi-hullam-idejen 

További megjelenés: 

 

- telex.hu - 2020.12.04. 

A második hullámban nem a koronavírus tavaszi variánsa terjed, több mutáció is 

jelen van 

https://telex.hu/koronavirus/2020/12/04/koronavirus-terjedes-mutacio-

virusgenom-kutatas-szegedi-debreceni-pecsi-semmelweis-egyetem 
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weborvos.hu - 2020.12.04.  

Pszichológusokkal a koracsaládokért 

Koraszülött gyerekeket nevelő családoknak indított beszélgetőcsoportokat tavaly a 

Koraszülöttekért Országos Egyesüle az ELTE PPK-val együttműködve. A 9 hónapig tartó 

program során az ország több mint 10 megyéjében hirdettek ingyenes beszélgetéseket, 

ahol az édesanyák pszichológusok vezetésével oszthatták meg egymással terheiket és 

tapasztalataikat - számolt be a programról az ELTE hírlevele. 

https://weborvos.hu/hirek/pszichologusokkal-a-koracsaladokert-263736 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2020.12.04. 

Mi a karácsonyi fenyő szimbolikája és mit érdemes tudni a mikulásvilágról?  

Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-04_09-05-

00&enddate=2020-12-04_11-10-00&ch=mr1 

 

sztv.hu - 2020.12.03. 

Ötszáz lufit engedtek a magasba a Savaria Egyetemi Központ hallgatói 

Ötszáz, környezetbarát lufit küldtek a magasba, rajtuk a leggyakoribb keresztnevekkel. 

Lenkai Nóra - rektori biztos, ELTE Savaria Egyetemi Központ “Ezek a lufik különlegesek, 

ugyanis mi gondoltunk a környezettudatosságra is: ezek ökolufik, ugyanannyi idő alatt 

bomlanak le a természetben, mint egy tölgyfalevél. 

http://www.sztv.hu/hirek/otszaz-lufit-engedtek-a-magasba-a-savaria-egyetemi-

kozpont-hallgatoi-20201203 

 

Blikk - 2020.12.08. (5. oldal) 

Jurassic Park Iharkúton 

A Bakonyban 12 páncélos dinoszaurusz csontvázára bukkantak a paleontológusok, 

pontosabban a Hungarosaurusok tömeges halálközösségére. De mit is jelent a 

„halálközösség”, és miért különleges az iharkúti leletegyüttes? Dr. Botfalvai Gábor 

paleontológus, az ELTE TTK Őslénytani Tanszék és a Magyar Természettudományi 

Múzeum munkatársa adja meg a választ. 

További megjelenés: 

 

- blikk.hu - 2020.12.07.  

Szenzáció a magyar Jurrasic Parkban: elképesztő felfedezésre jutottak a 

paleontológusok Iharkúton 

https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/iharkut-jurassic-park-felfedezes/63t8p48 
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Magyar Hírlap - 2020.12.08. (13. oldal) 

Kiállítást szerveznek... 

Kiállítást szerveznek a gyermekmentő vonatról. A száz évvel ezelőtt indult segélyakcióról 

a Budapesti Történeti Múzeum és az ELTE Néderlandisztika Tanszéke rendez tárlatot. A 

kiállítást a tervek szerint jövőre nyitják meg. 

További megjelenés: 

 

- webradio.hu - 2020.12.07.  

Kiállítást szerveznek a gyermekmentő vonatról 

https://webradio.hu/hirek/kultura/kiallitast-szerveznek-a-gyermekmento-vonatrol 

- hir.ma - 2020.12.07.  

Kiállítást szerveznek a gyermekmentő vonatról 

https://hir.ma/kult/kiallitast-szerveznek-a-gyermekmento-vonatrol/766017 

- artnews.hu - 2020.12.07.  

Kiállítás a gyermekmentő vonatról – Kiút a nélkülöző magyar gyermekeknek 

http://artnews.hu/2020/12/07/kiallitas-a-gyermekmento-vonatrol-kiut-a-

nelkulozo-magyar-gyermekeknek/ 

 

Magyar Hírlap - 2020.12.08. (14. oldal) 

Nem szabad, hogy az oltás kérdése átpolitizálódjon 

A jelenlegi járvány ebbe a kontextusba ágyazódott be, tehát volt táptalaja a vakcinákkal 

szembeni ellenérzésnek” – fogalmazott lapunknak Kende Anna, az ELTE PPK 

Szociálpszichológia Tanszékének docense. 

További megjelenés: 

 

- magyarhirlap.hu - 2020.12.08.  

Nem szabad, hogy az oltás kérdése átpolitizálódjon 

https://www.magyarhirlap.hu/kronika/20201208-nem-szabad-hogy-az-oltas-

kerdese-atpolitizalodjon 

 

innoteka.hu - 2020.12.08. 

Teljesítményünk alapján rúgjunk labdába 

„Egy olyan társadalom, ahol alapérték az egymás elfogadása és tisztelete, már közelebb 

visz a pszichiátriai betegek destigmatizációjához” – nyilatkozta magazinunknak Balázs 

Judit pszichiáter, akit Málnási-Csizmadia András ajánlott. Az ELTE tanszékvezető egyetemi 

tanára szerint a koronavírus-járvánnyal összefüggésbe hozható stressz, bizonytalanság 

növeli a pszichés betegségek megjelenésének esélyét. 

https://webradio.hu/hirek/kultura/kiallitast-szerveznek-a-gyermekmento-vonatrol
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https://www.innoteka.hu/cikk/teljesitmenyunk_alapjan_rugjunk_labdaba.2174.html 

 

innoteka.hu - 2020.12.08. 

Kármentesítés újragondolva 

„Korábban még sosem fordult elő, hogy szennyezett területekre specifikus mikrobiális 

konzorciumot alakítsanak ki, ahol enzimatikus beavatkozást kombináltak mikrobiális 

kármentesítéssel” – érzékeltette a kutatás egyediségét a konzorcium szakmai munkáját 

koordináló dr. Márialigeti Károly, az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi 

tanára. Bár az enzimes kutatások még nem fejeződtek be, a mikrobiológiai oltóanyag 

készítmények már piaci megjelenés előtt állnak. 

https://www.innoteka.hu/cikk/karmentesites_ujragondolva.2178.html 

 

player.hu - 2020.12.08. 

A Tejútrendszer közepén különös objektumok rejtőzhetnek 

Az ELTE kutatóinak csillagászati megfigyelései szerint a legtöbb galaxis közepén egy 

szupernehéz fekete lyuk található, ezek roppant gravitációjának hatására csillagok milliói 

és naptömegű fekete lyukak ezrei gyülemlenek össze egy sűrű, mindössze néhány fényév 

sugarú gömbbe. A magyar asztrofizikusok a galaxismagban keringő csillagok pályáinak 

kölcsönhatásait szimulálták. 

https://player.hu/tech-3/a-tejutrendszer-kozepen-kulonos-objektumok-rejtozhetnek/ 

 

3szek.ro - 2020.12.08. 

Vizeink drasztikus átalakulását bizonyítják az ökológusok 

Az eredmények értelmezéséhez román, cseh és angol kutatók méréseire is szükség volt, 

Magyarországról az ELTE és a Közszolgálati Egyetem munkatársai vettek még részt a 

munkában. A kutatás eredményeiről az ökológusok a Plos One című nemzetközi 

szakfolyóiratban számoltak be. Az Igeni-tó a Torockó-hegység déli részén, 940 méteres 

tengerszint feletti magasságban található. A kutatók 2012-ben négy rövid (kevesebb mint 

egyméteres) és egy hosszú (hatméteres) fúrásmagot emeltek ki a tóból. 

https://www.3szek.ro/load/cikk/137610/vizeink-drasztikus-atalakulasat-bizonyitjak-az-

okologusok 

További megjelenés: 

 

- alternativenergia.hu - 2020.12.09. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://alternativenergia.hu/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-

bizonyitekokat-talaltak-okologusok/92410 
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- civilhetes.net - 2020.12.10. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://civilhetes.net/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-

talaltak-okologusok 

 

elteonline.hu - 2020.12.07.  

Hol a határ? 3. előadás – Szexizmus és nemi ideológiák az egyetemen 

Hol a határ? címmel indított programsorozatot idén ősszel az ELTE BTK Esélyegyenlőségi 

Bizottsága. A kari Etikai Bizottsággal közösen szervezett kezdeményezés célja, hogy az 

egyetemi szereplők viszonyrendszerét vizsgálja, és az ezzel kapcsolatban felmerülő 

határkérdéseket a résztvevőkkel közösen körüljárja. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/07/hol-a-hatar-3-eloadas-szexizmus-es-nemi-

ideologiak-az-egyetemen 

 

elteonline.hu - 2020.12.07.  

Szeretem az ELTE-t, mert… 39. „A kari képviselő sokkal közelebb van a mindennapi 

problémákhoz” – Szabó Tamás 

Az EHÖK-ben nagyobb léptékben gondolkodunk, sokkal inkább koordináljuk a dolgokat, 

összegyetemi szinten nézünk mindent. A legtöbb hallgatóban erős szakos identitás van. 

Az EHÖK-ben az embernek ezt az identitást alá kell rendelnie az össz-ELTE-s 

gondolkodásnak. Nehéz ez? Ezt elnökként nagyon hamar levetkőztem. Sokszor kerültem 

amiatt konfliktusba otthon, hogy nem akartam szembeállni az össz-ELTE-s törekvésekkel. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/07/szeretem-az-elte-t-mert-39-a-kari-kepviselo-

sokkal-kozelebb-van-a-mindennapi-problemakhoz-szabo-tamas 

 

klubradio.hu - 2020.12.07.  

Hová tegyük a veszélyes atomhulladékot? 

Megjelent a Radioaktív hulladékokról szóló globális jelentés 2019 (WNWR 2019), ami 

áttekintést ad arról a küzdelemről, amit a kormányok végeznek szerte a világon azért, 

hogy átfogó stratégiákat dolgozzanak ki és valósítsanak meg a radioaktív hulladékok 

kezelésére. A feladat legjava viszont a jövő generációra fog hárulni. A tanulmány egyik 

szerzője Mátyás Eszter, a CEU Környezettudomány Tanszékének PhD-jelölje, szakmai 

lektora pedig Dr. Munkácsy Béla, az Energiaklub szakértője és az ELTE egyetemi docense 

volt. Ők voltak a Zöldklub vendégei. 

https://www.klubradio.hu/hirek/hova-tegyuk-a-veszelyes-atomhulladekot-115096 
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mfor.hu - 2020.12.07. 

Új magyar tanulmány: kéthetente mutálódik a koronavírus 

Az első járványhullám fertőzési láncai lokálisak maradtak. Ebből pedig arra lehet 

következtetni, hogy a járványügyi intézkedések hatásosak voltak. „ A jelenlegi, második 

járványhullám nem a tavaszi időszakban kialakult és hazánkban lappangva terjedő 

fertőzési láncok folytatásaként jött létre. Ellenkezőleg: a határ megnyitását követően, a 

nyár közepén újbóli behurcolások történtek az országba”  - magyarázza Papp Balázs, az 

ELTE biogenemikusa. 

https://mfor.hu/cikkek/makro/uj-magyar-tanulmany-kethetente-mutalodik-a-

koronavirus.html 

 

privatbankar.hu - 2020.12.07.  

265 koronavírus-mutánst vizsgáltak már meg a magyar kutatók 

A tavaszi hullámból vizsgált 85 minta elemzése azt mutatja, hogy a Magyarországra 

behurcolt fertőzések számos, egymástól független behozatalból származnak. A járvány 

első szakaszában legalább 6 független klád jelenléte igazolható a magyar lakosság 

körében. 

https://privatbankar.hu/cikkek/makro/265-koronavirus-mutanst-vizsgaltak-mar-meg-a-

magyar-kutatok.html 

 

24.hu - 2020.12.07.  

Lehetetlennek hitt formára bukkant a magyar kutató 

 „Szeretek már álló házakat lerajzolni, de az, hogy én magam alkossak meg egy épületet, 

az valahogy nem foglalkoztatott” – mondta a 24.hu-nak. A matematika azonban mindig 

is érdekelte. Hivatalos képzésben ugyan nem vett részt, de egyetemistaként rengeteg régi 

matematikakönyvet szerzett be magának, az ELTE-n és az MTA Rényi Alfréd Matematikai 

Kutatóintézetbe pedig előadásokra is járt. 

 

Heves Megyei Hírlap - 2020.12.09. (1,12. oldal) 

Tízezer éves stratégiára kíváncsiak 

Sokkal kifinomultabbak ma már a régészeti módszerek, mint hetven esztendeje, így az 

eddig ismertnél több korszakot is el tudnak különíteni az Istállós-kői-barlangban a 

szakemberek. (...) Ekkor körvonalazódott egy olyan projekt, amelyben három intézmény, 

a Miskolci Egyetem, a Lengyel Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem közösen végezne kutatást a barlangban. 
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Szabadság - 2020.12.09. (6. oldal) 

Álhír: nem lehet bizonyítani, sem cáfolni 

Az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója olyan esettel példázott 

a fake news jelenségre, amelyet megjelenésének idején még nem neveztek nevén. Az 

1989-es felkelést említette, amelynek idején több romániai városban terjedt olyan álhír, 

amely szerint megmérgezték a vizet. A hírt nagy valószínűséggel a hadsereg egyik 

egysége indította el abból a célból, hogy visszatartsák a rendszer ellen lázadókat. A 

lakosságra hatással volt: komoly riadalmat keltett. 

 

index.hu - 2020.12.09. 

Gamma-kitöréseket kutat a magyar-japán-szlovák nanoműhold 

A csillagászati intézet munkatársainak vezetése mellett, a Hirosimai Egyetem, illetve az 

ELTE TTK Fizikai Intézetében dolgozó kollégák bevonásával tervezték és építették meg azt 

a detektort, mely képes ilyen kis méretű, az úgynevezett CubeSat szabványhoz illeszkedő 

rendszeren belül is megvalósítani a gamma-sugárzás mérését. 

https://index.hu/techtud/2020/12/09/gamma-kitoreseket_kutat_a_magyar-japan-

szlovak_nanomuhold/ 

További megjelenés: 

 

- insiderblog.hu - 2020.12.08.  

Nagyenergiás csillagászati megfigyeléseket tesz lehetővé a CSFK kutatóinak 

vezetésével, nemzetközi együttműködésben épített legújabb kisműhold 

http://insiderblog.hu/blogzine/2020/12/08/nagyenergias-csillagaszati-megfigyeleseket-

tesz-lehetove-a-csfk-kutatoinak-vezetesevel-nemzetkozi-egyuttmukodesben-epitett-

legujabb-kismuhold 

- urvilag.hu - 2020.12.08. 

GRBAlpha 

http://www.urvilag.hu/hazai_kutatohelyek_es_uripar/20201208_grbalpha 

 

civilhetes.net - 2020.12.08. 

Iszlám arcai c. előadássorozat az ELTE PhD hallgatóinak 

Az ELTE Társadalomtudományi Kar az őszi szemeszterben „Iszlám arcai” címmel 

előadássorozatot tűzött napirendre, mely megtartására felkérte Dr. Mihálffy Balázst, sejk 

Abdel Rahman Mihálffyt. Az előadások a PhD doktori hallgatók tanrendjébe illeszkedtek 

és könnyed teadélután formában zajlottak le. 

https://civilhetes.net/iszlam-arcai-c-eloadassorozat-az-elte-phd-hallgatoinak 
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elteonline.hu - 2020.12.08. 

Új lendület a Savaria Nyelvtudományi Diákműhely életében – Interjú Hengszter 

Norbert elnökkel 

Számos változás történt a Savaria Nyelvtudományi Diákműhely életében: új elnököt 

kapott, és ezzel együtt új kihívások, közeli célok és távlati tervek jelentek meg a tagok 

körében, akiknek száma folyamatosan bővül – jelenleg is zajlik a tagtoborzás. A 

részletekről Hengszter Norbert újdonsült elnököt kérdeztük. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/12/08/uj-lendulet-a-savaria-nyelvtudomanyi-

diakmuhely-eleteben-interju-hengszter-norbert-elnokkel/ 

 

hazipatika.com - 2020.12.08.  

Miért tartunk egyre kevésbé a járványtól? 

Sokszor a gondolataink, véleményeink is ezt az egy célt szolgálják. Mindenki ismeri 

például a dohányosok önfelmentő gondolatait. Amikor elmondják, hogy a cigarettázás 

egyfajta társasági esemény, amelynek során jókat beszélgetnek. És hogy ennek az 

összesített hatása az egészségre nyilván jobb, mint amekkora kárt maga a dohányzás 

okoz" - mondja Krekó Péter szociálpszichológus, az ELTE docense, a Political Capital 

igazgatója. 

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

yre_kevesbe_a_jarvanytol/20201204121636 

 

kultura.hu - 2020.12.08. 

Kiállítást szerveznek a gyermekmentő vonatról 

A 100 évvel ezelőtt indult nemzetközi segélyakcióról a Budapesti Történeti Múzeum és az 

ELTE Néderlandisztika Tanszéke rendez tárlatot, amelynek novemberi nyitását 2021 őszére 

halasztották. 

https://kultura.hu/kiallitast-szerveznek-a-gyermekmento-vonatrol/ 

További megjelenés: 

 

- mediapiac.com - 2020.12.08. 

Kiállítást szerveznek a gyermekmentő vonatról 

https://www.mediapiac.com/muvhaz/Kiallitast-szerveznek-a-gyermekmento-

vonatrol/211372/ 

- 24.hu - 2020.12.08. 

Több ezer magyar gyereket vittek Hollandiába 

https://24.hu/tudomany/2020/12/08/gyerekek-segelyakcio-vilaghaboru/ 
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- Pesti Hírlap - 2020.12.09. (10. oldal) 

A gyermekmentő vonat 

 

PCWorld - 2020.11.30. (80,81,82,83. oldal) 

A nagy gamerkutatás – 1. rész 

Idén tavasszal ismét nagyszabású kutatásba kezdett az ELTE Pszichológiai Intézete a 

GameStar csapatának segítségével. A kérdőíves felmérés célja ezúttal egy átfogó 

játékmotivációs modell kialakítása volt, amely minden játékműfajra alkalmazható. 

 

Metropol - 2020.12.10. (18. oldal) 

ELTE TÓK Nyílt Nap mindenkinek, akiket érdekel a pedagóguspálya 

Érdekli a pedagóguspálya? Szívesen választaná a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az 

óvodapedagógus vagy a tanító hivatást? Amennyiben kérdései vannak a felvételivel 

kapcsolatban, esetleg az alkalmassági vizsgáról szeretne többet tudni, úgy hallgassa meg 

az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar oktatóinak és munkatársainak az előadását december 

10-én, 14 órától. 

 

Népszava - 2020.12.10. (1,11. oldal) 

A digitalizáció hatalmáról írt könyvet Csepeli György 

A digitalizáció szinte mindent ural, a technológiai fejlődéssel pedig létrejöhet az új egyén 

– derül ki Csepeli György könyvéből. 

További megjelenés: 

 

- nepszava.hu - 2020.12.10. 

Behálózott mindennapok - A digitalizáció hatalmáról Csepeli Györgytől 

https://nepszava.hu/3102223_behalozott-mindennapok-a-digitalizacio-

hatalmarol-csepeli-gyorgytol 

 

metropol.hu - 2020.12.10. 

Itt mindent megtudhatsz, ha erre a pályára készülsz 

Amennyiben kérdései vannak a felvételivel kapcsolatban, esetleg az alkalmassági vizsgáról 

szeretne többet tudni, úgy hallgassa meg az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar oktatóinak és 

munkatársainak az előadását december 10-én, 14 órától. Az esemény alatt lehet kérdezni, 

írni.  

https://metropol.hu/programok/itt-mindent-megtudhatsz-ha-erre-a-palyara-keszulsz-

129393/ 
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index.hu - 2020.12.09. 

A CNN is írt az ELTE kutyákról szóló tanulmányáról 

Szerdán közölt cikket a CNN az ELTE Etológia Tanszékének kutatásáról, ami a kutyák agyi 

aktivitását vizsgálta, miközben a kutyák által ismert instrukciókat jelentő szavakat és 

"nonszensz", tehát a kutyák által nem ismert szavakat mondtak nekik. 

https://index.hu/techtud/2020/12/09/a_cnn_is_irt_az_elte_kutyakrol_szolo_tanulmanyarol

/ 

 

nyugat.hu - 2020.12.09. 

Elhunyt Stipkovits Ferenc főiskolai docens, volt szombathelyi tanszékvezető 

A szombathelyi főiskola, majd egyetem mellett tanított az ELTE-n és a Századvég politikai 

iskolájában is, de óraadóként több intézményben is oktatott. Pályája során többször 

kitüntették, legutóbb tavaly májusban Eötvös Loránd-emlékérmet vehetett át a 

szombathelyi gazdaságtudományi tanszéken végzett húsz éves munkájáért. Stipkovits 

Ferenc népszerű volt a hallgatók között, ami közvetlen, segítőkész személyiségének volt 

köszönhető. 

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

További megjelenés: 

 

- vaol.hu - 2020.12.09 

Elhunyt Stipkovits Ferenc főiskolai docens 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/elhunyt-stipkovits-ferenc-foiskolai-

docens-4490956/ 

 

origo.hu - 2020.12.09. 

Ezért nem képesek a kutyák nagyobb szókincs elsajátítására 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológiai Tanszékének kutatói megállapították, 

hogy a kutyák agya nem képes megkülönböztetni azokat a szavakat, amelyek egyetlen 

beszédhanggal különböznek egymástól. Arra voltak kíváncsiak, hogy mennyire figyelnek 

a kutyák a beszédhangok közötti különbségekre, amikor szavakat hallgatnak. 

https://www.origo.hu/tudomany/20201209-a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-szavak-

minden-hangja-szamit.html 

További megjelenés: 

 

- qubit.hu - 2020.12.09. 

Magyar kutatók megfejtették, miért nem tanulnak meg a kutyák emberül 
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https://qubit.hu/2020/12/09/magyar-kutatok-megfejtettek-miert-nem-tanulnak-

meg-a-kutyak-emberul 

- szeretlekmagyarorszag.hu - 2020.12.09. 

Kiderült: ezért nem érti a kutyád pontosan, amit mondasz neki 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kiderult-ezert-nem-erti-a-kutyad-

pontosan-amit-mondasz-neki/ 

 

papageno.hu - 2020.12.09. 

Pintér Tibor: „A zenének egzisztenciális tétje van” 

Zeneesztéta, kritikus, író az ELTE BTK Esztétika Tanszékének oktatója. Kutatásainak 

középpontjában a 17-18. század zenei gondolkodása áll. Barokkon innen és túl – 

Kalandozások a keskeny ösvény mentén című sorozatunkban többek között zenei 

élményekről, a befogadás milyenségéről, korhűségről, valamint arról beszélgettünk, hogy 

van-e egyáltalán értelme a régizenei előadásmóddal foglalkozni. 

https://papageno.hu/featured/2020/12/pinter-tibor-a-zenenek-egzisztencialis-tetje-van/ 

 

Élet és Tudomány - 2020.12.11. (1587. oldal) 

Eötvös Loránd, sztárfizikus 

Az Eötvös Loránd életét és munkásságát bemutató kiállítás az Egyetemi Könyvtár két 

kiállítóterében helyezkedik el. A tárlat egy, a fizikus életét és legnagyobb hatású kutatási 

eredményeit bemutató animációs filmmel indul, közérthető módon, szellemes 

kiszólásokkal tarkítva, nagyon szép képi világgal ismerteti. Ez a közérthető, látogatóbarát 

narráció az egész kiállításon végighúzódik, de mindig más-más, az adott témához 

illeszkedő kommunikációs formákban jelenik meg. 

 

Élet és Tudomány - 2020.12.11. (1569, 1571, 1572. oldal) 

A páncélos dinoszauruszok társas élete 

Manapság is számos olyan nagy testű növényevő állatot ismerünk, mely gyakran nagy 

egyedszámú csordákban él. Felmerül a kérdés: mennyire igaz ugyanez a páncélos 

dinoszauruszokra? Ezt igyekeztek alaposan körüljárni és megválaszolni a Magyar 

Természettudományi Múzeum, az MTAELTE-MTM Paleontológiai Kutatócsoport és az 

ELTE TTK Őslénytani Tanszékének kutatói: Botfalvai Gábor, Prondvai Edina és Ősi Attila. 

 

Magyar Hang - 2020.12.11. (23. oldal) 

A tavaszi és az őszi járványhullámnak semmi köze egymáshoz 

Magyarországon tavasz óta számos egyetem és kutatóintézet működik közre a 

koronavírus genomikai kutatásaiban. E vizsgálatok eredményeiről tartott előadást Ari 

https://qubit.hu/2020/12/09/magyar-kutatok-megfejtettek-miert-nem-tanulnak-meg-a-kutyak-emberul
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Eszter (képünkön), az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának tudományos 

munkatársa és az ELTE Genetikai Tanszékének adjunktusa a Kutatók Éjszakáján. 

 

Magyar Hang - 2020.12.11. (20. oldal) 

Sok téves sztereotípia 

Formabontó kísérlet: a hetvenes–nyolcvanas évek bűnügyi történeteit a Belügyi Szemle 

száraz nyelvezete helyett lazán, popkulturális utalásokkal megspékelve kibeszélni. 

Bezsenyi Tamástól, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszékének 

oktatójától megtudjuk: a kor bűnügyei meglehetősen homályosak, nem feldolgozottak. 

 

pharmaonline.hu - 2020.12.11.  

Kihirdették a Gábor Dénes-díj idei kitüntetettjeit 

Kacskovics Imre állatorvos, az ELTE dékánja, ImmunoGenes Kft. és ImmunoGenes-ABS Zrt. 

ügyvezetője, az ellenanyag-fejlesztés hatékonyabb módszerének feltalálásáért és 

bevezetésért, az ELTE gyógyszer-biotechnológiai mesterszakának létrehozásáért és a 

Biotechnológiai FIEK eredményes vezetésért, a COVID19 megelőzésére és kezelésére 

szolgáló fúziós fehérje kifejlesztéséért érdemelte ki az elismerést. 

http://pharmaonline.hu/cikk/kihirdettek_a_gabor_denes_dij_idei_kituntetettjeit 

További megjelenés: 

 

- medicalonline.hu - 2020.12.11.  

Kihirdették a Gábor Dénes-díj idei kitüntetettjeit 

http://medicalonline.hu/cikk/kihirdettek_a_gabor_denes_dij_idei_kituntetettjeit 

- weborvos.hu - 2020.12.11.  

Kihirdették a Gábor Dénes-díj idei kitüntetettjeit 

https://weborvos.hu/hirek/kihirdettek-a-gabor-denes-dij-idei-kituntetettjeit-

263880 

- webradio.hu - 2020.12.11.  

Kihirdették a Gábor Dénes-díj idei kitüntetettjeit 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/kihirdettek-a-gabor-denes-dij-idei-

kituntetettjeit 

- infostart.hu - 2020.12.11.  

Gábor Dénes-életműdíjat ért az alakszelektív katalízis és a dehidrociklodimerizáció 

terén végzett munkásság 

https://infostart.hu/tudomany/2020/12/10/gabor-denes-eletmudijat-ert-az-

alakszelektiv-katalizis-es-a-dehidrociklodimerizacio-teren-vegzett-munkassag 
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bevezetem.eu - 2020.12.10. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

Annak ellenére, hogy a kutyák hallása kiváló, mégsem figyelnek a szavak közötti 

különbségekre, ha azok csak egy beszédhangban térnek el. A négylábúak ilyen jellegű 

figyelmi beállítódása lehet az egyik oka annak, hogy a legtöbb kutya élete során csak 

kevés szót tanul meg felismerni - a többi között ezt állapították meg az MTA-ELTE 

Lendület Neuroetológiai kutatócsoport munkatársai új tanulmányukban, amit a Royal 

Society Open Science nevű folyóirat december 9-i számában publikáltak. 

https://bevezetem.eu/2020/12/10/a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-szavak-minden-hangja-

szamit 

További megjelenés: 

 

- forestpress.hu - 2020.12.11.  

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít (MTI) 

http://forestpress.hu/hu/index.php/kutya/35394-a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-

szavak-minden-hangja-szamit-mti 

- femina.hu - 2020.12.10.  

Meg tudja különböztetni a kutya az értelmes és értelmetlen szavakat? Magyar 

kutatók kiderítették 

https://femina.hu/terasz/kutyak-szavak/ 

- hir.ma - 2020.12.10.  

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

https://hir.ma/termeszet/allatvilag-termeszet/a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-

szavak-minden-hangja-szamit/766171 

- metropol.hu - 2020.12.10. 

Értik a kutyák ha beszélünk hozzájuk? Megdöbbentő dologra jöttek rá magyar 

kutatók 

https://metropol.hu/aktualis/ertik-a-kutyak-ha-beszelunk-hozzajuk-

megdobbento-dologra-jottek-ra-magyar-kutatok-131838/ 

- nepszava.hu - 2020.12.10. 

Magyar kutatók kiderítették, miért nem tanulnak meg túl sok szót a kutyák 

https://nepszava.hu/3102347_magyar-kutatok-kideritettek-miert-nem-tanulnak-

meg-tul-sok-szot-a-kutyak 

- orientpress.hu - 2020.12.10. 

Éber kutyák agyi aktivitását mérték 

https://orientpress.hu/cikk/2020-12-10_eber-kutyak-agyi-aktivitasat-mertek 
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- raketa.hu - 2020.12.10. 

Magyar kutatók bizonyították, hogy a kutyák figyelnek a szavainkra 

https://raketa.hu/magyar-kutatok-bizonyitottak-hogy-a-kutyak-figyelnek-a-

szavainkra 

- webradio.hu - 2020.12.10. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-szavak-

minden-hangja-szamit 

- infotatabanya.hu - 2020.12.10. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-nem-tudjak-hogy-

a-szavak-minden-hangja-szamit-2020-12-11-080000 

- infoesztergom.hu - 2020.12.10. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-nem-tudjak-hogy-

a-szavak-minden-hangja-szamit-2020-12-11-080000 

- infonyiregyhaza.hu - 2020.12.10. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-nem-tudjak-hogy-

a-szavak-minden-hangja-szamit-2020-12-11-080000 

- infopapa.hu - 2020.12.10. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

https://www.infopapa.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-

szavak-minden-hangja-szamit-2020-12-11-080000 

- infodebrecen.hu - 2020.12.10. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:a-kutyak-nem-tudjak-hogy-

a-szavak-minden-hangja-szamit-2020-12-11-080000 

- azuzlet.hu - 2020.12.10. 

Tanulmány. A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

https://azuzlet.hu/tanulmany-a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-szavak-minden-

hangja-szamit/ 

 

elteonline.hu - 2020.12.10. 

Otthonról tájékozódhattak az érdeklődő diákok a szombathelyi képzésekről 

December 10-én online, interaktív nyílt nap keretében tájékozódhattak a felvételi előtt 

álló diákok a szombathelyi ELTE Savaria Egyetemi Központban induló képzésekről, a 
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felvételi követelményekről, a továbbtanulás pénzügyi aspektusairól, és azonnali választ 

kaphattak kérdéseikre is. Hagyományosan december elején rendezi meg az ELTE 

szombathelyi campusa az aktuális normál felvételi eljáráshoz kapcsolódó nyílt napjai közül 

az indító rendezvényt. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/12/10/otthonrol-tajekozodhattak-az-erdeklodo-

diakok-a-szombathelyi-kepzesekrol 

 

forbes.hu - 2020.12.10. 

Az Arctalan hősök kampányával támogatják a frontvonalban harcolókat 

Emellett segítő foglalkozásokat is tartanak a kórházakban. Ezt először az Uzsoki Kórház 

dolgozói vehetik igénybe, de később országosan is szeretnék elérhetővé tenni. A kampány 

során a Medspot Alapítvány az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karával együtt végez 

kutatást arról, hogy az egészségügyi dolgozók milyen állapotban vannak, ez hogyan 

változik, ezáltal a mentális segítségnyújtás hatásait is tudják majd mérni.  

https://forbes.hu/legyel-jobb/az-arctalan-hosok-kampanyaval-tamogatjak-a-

frontvonalban-harcolokat/ 

 

magyarnemzet.hu - 2020.12.10. 

A járvány második hulláma a nyári behurcolások eredménye 

A fertőzés terjedési láncának visszakövetésében és a fejlesztés alatt álló vakcinajelöltek 

várható hosszú távú hatékonyságának előrejelzésében is segíthet az a vírusgenom-

kutatási program, melynek legfrissebb eredményei alátámasztják, hogy az új típusú 

koronavírus-fertőzés hazai második hulláma független a tavaszi járványterjedéstől. A 

jelenlegi helyzet nem az első hullám során kialakult és lappangva terjedő fertőzési láncok 

folytatása, hanem a nyár közepén történt újbóli behurcolások eredménye – áll az Eötvös 

Lóránd Tudományegyetem (ELTE) közleményében. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/a-jarvany-masodik-hullama-a-nyari-behurcolasok-

eredmenye-9084236/ 

 

mta.hu - 2020.12.10.  

Így is születhet egy molekula 

Az MTA Lendület programjának támogatásával az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

önálló kutatócsoportot alakított Novák Zoltán és kutatótársai a gyógyszerkutatásban is 

alkalmazható, új eljárást dolgoztak ki fluortartalmú molekulák előállítására. Szerves kémiai 

módszerüket már használták a Parkinson-kór kezelésére alkalmazott hatóanyag 

módosításához is. Az ötletes, egyben nagy precizitást igénylő kémiai építkezésről a Nature 

Communications is beszámolt. 
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https://mta.hu/tudomany_hirei/igy-is-szulethet-egy-molekula-111122 

 

mta.hu - 2020.12.10.  

A genomszerkesztés svájci bicskája: a CRISPR/Cas9 rendszer 

Az ELTE kutatói, Perczel András akadémikus, az MTA Kémiai Tudományok Osztályának 

elnöke, a szerves kémia professzora és Vellai Tibor genetikus professzor kalauzol minket 

a genomszerkesztés világában. 

https://mta.hu/tudomany_hirei/a-genomszerkesztes-svajci-bicskaja-a-crisprcas9-

rendszer-111113 

 

origo.hu - 2020.12.10.  

Nagyenergiás csillagászati megfigyeléseket tesz lehetővé egy új kisműhold 

A Csillagászati Intézet munkatársainak vezetése mellett, a Hirosimai Egyetem, illetve az 

ELTE TTK Fizikai Intézetében dolgozó kollégák bevonásával tervezték és építették meg azt 

a detektort, mely képes ilyen kis méretű, az úgynevezett CubeSat szabványhoz illeszkedő 

rendszeren belül is megvalósítani a gamma-sugárzás mérését. 

https://www.origo.hu/tudomany/20201210-nagyenergias-csillagaszati-megfigyeleseket-

tesz-lehetove-a-csfk-kutatoinak-vezetesevel-nemzetkozi.html 

 

patikamagazin.hu - 2020.12.10. 

Másképpen látják egymást a kutyák és az emberek 

Az ELTE etológusai felfedezték, hogy a kutya és az ember agya eltérően súlyozza a 

különféle vizuális információkat másokról. Míg az emberi agy különösen érzékeny az 

arcokra, a kutyákra ez nem jellemző. A kutatás eredményei segíthetnek jobban megérteni 

a társas funkciók agyi szerveződését és evolúciós fejlődését. 

https://www.patikamagazin.hu/maskeppen-latjak-egymast-a-kutyak-es-az-emberek/ 

 

weborvos.hu - 2020.12.10. 

Kampány az egészségügyi dolgozók mentális megsegítéséért 

Együttműködési megállapodást írt alá a MedSpot Alapítvány és az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kara (PPK). Az Arctalan hősök elnevezésű kampánnyal a szervezet célja, hogy 

mentális segítséget nyújtson az egészségügyi dolgozók részére, akik immár több hónapja 

minden nap a koronavírus-világjárvány frontvonalában küzdenek - tudatták 

közleményben. 

https://weborvos.hu/hirek/kampany-az-egeszsegugyi-dolgozok-mentalis-

megsegiteseert-263867 
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Innotéka - 2020.12.12. (3,4,5,6,7. oldal) 

Teljesítményünk alapján rúgjunk labdába  

„Egy olyan társadalom, ahol alapérték az egymás elfogadása és tisztelete, már közelebb 

visz a pszichiátriai betegek destigmatizációjához” – nyilatkozta magazinunknak Balázs 

Judit pszichiáter, akit Málnási-Csizmadia András ajánlott. Az ELTE tanszékvezető egyetemi 

tanára szerint a koronavírus-járvánnyal összefüggésbe hozható stressz, bizonytalanság 

növeli a pszichés betegségek megjelenésének esélyét. 

 

Innotéka - 2020.12.12. (8. oldal) 

Idős dalnok hosszan ismétel 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Evolúciós Ökológiai 

Csoportjának, valamint az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék 

Viselkedésökológiai Csoportjának kutatói az örvös légykapón vizsgálták a madárének 

felépítését. Eredményük a Behavioral Ecology folyóiratban jelent meg. Az állati 

kommunikáció egyedfejlődésének és evolúciójának vizsgálata azért fontos, mert segít az 

állatok környezethez való alkalmazkodásának, illetve a párválasztásuknak a 

megértésében. 

 

Innotéka - 2020.12.12. (15. oldal) 

Exobolygók légkörét vizsgálják 

A magyarok a bolygóatmoszférák vizsgálatán túl a célpontok gazdacsillagainak alapos 

vizsgálatába is bekapcsolódnak. Az Arielen található, a látható tartományban dolgozó 

három fotométer és a spektrográfok adataiból származtatható, infravörös széles sávú 

fényességmérésen alapuló vizsgálatokat az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 

igazgatója, Szabó M. Gyula vezeti. 

 

Innotéka - 2020.12.12. (16,17. oldal) 

Új generációs gyógyszerjelölt izomgörcsök kezelésére 

„A krónikus izomgörcs tízmilliókat érintő rendkívül súlyos betegség, amelynek társadalmi 

költsége a szív- és érrendszeri betegségekéhez hasonló, azonban kezelése a mai napig 

nem megoldott. A gyógyszeres terápiában igazi áttörést jelenthet a Motor Farmakológiai 

Kutatócsoport által fejlesztett hatóanyag, amely új hatásmechanizmusa révén megoldást 

hozhat az idegi sérülések után kialakuló izomgörcsök hosszú távú enyhítésére. 

 

 

 

 



Gyógyszerészi Hírlap - 2020.12.12. (29. oldal) 

Új megállapodás a gyógyszerészképzésről az ELTE és a Semmelweis Egyetem között 

Új megállapodást kötött október 16-án a Semmelweis Egyetem a gyógyszerészhallgatók 

képzésében hagyományosan résztvevő Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (ELTE). 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. 

 

Nők Lapja Psziché - 2020.12.12. (110,111,112,113. oldal) 

Nem vagy egyedül 

Ha már egyetlen ilyen barátot vagy családtagot fel tudunk mutatni, akkor a pszichológiai 

jóllétünk egyik legfontosabb tényezője a rendelkezésünkre áll. Nem a számosság a fontos 

tehát, hanem a minőség: mint annyi minden másban is" - mondja dr. Magyaródi Tímea 

pszichológus, boldogságkutató, az ELTE Személyiség- és Egészségpszichológia 

Tanszékének egyetemi adjunktusa. 

 

Somogyi Hírlap - 2020.12.12. (2. oldal) 

Megértik az embert  

Nemzetközi sikert értek el az ELTE kutatói a kutyák agyi aktivitásának vizsgálatával. 

Kiderítették: az ebek pontosan megkülönböztetik a nekik szánt parancsszavakat és a 

halandzsát. Akkor ezentúl már nem hangoztatható, hogy a kutyát sem érdekel, amit 

mondunk. 

 

Pesti Hírlap - 2020.12.11. (12. oldal) 

Gyere-gyare  

Az ebek hallása emellett kiváló, még arra is képesek, hogy megkülönböztessenek 

különböző beszédhangokat. A kutyák ennek ellenére csak kevés szót képesek megtanulni 

életük során – írja a Qubit. Magyari Lilla, az ELTE posztdoktori kutatója és kollégái egy 

kutatás során azt vizsgálták, hogy a kutyák mennyire figyelnek a beszédhangok közötti 

különbségekre, amikor szavakat hallgatnak. A kísérlet alatt különböző hangsorokat 

játszottak le az állatoknak. 

 

agrotrend.hu - 2020.12.11. 

Több tonnányi ólmot tartalmazó szállóport szűrnek ki a fák levelei a főváros 

légköréből 

A vizsgálatok során az ezüsthárs molyhos, szőrös levelei bizonyultak a leghatékonyabb 

porszűrőnek. A Szent István Egyetem (SZIE) Fenntartható Kertészet Intézet 



Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékének, valamint a Környezettudományi 

Intézet Agrárkörnyezettani Tanszékének kutatói az ELTE Meteorológiai Tanszékével 

együttműködésben módszeres vizsgálatokat folytattak a városi fafajok széndioxid-

asszimilációjának és párologtatásának megismerése céljából.  

https://www.agrotrend.hu/innovacio/fenntarthatosag/tobb-tonnanyi-olmot-tartalmazo-

szalloport-szurnek-ki-a-fak-levelei-a-fovaros-legkorebol 

További megjelenés: 

 

- tudomanyplaza.hu - 2020.12.11. 

Több tonnányi ólmot tartalmazó szállóport szűrnek ki a fák levelei 

https://tudomanyplaza.hu/tobb-tonnanyi-olmot-tartalmazo-szalloport-szurnek-

ki-a-fak-levelei/ 

 

behir.hu - 2020.12.11. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

Az MTA-ELTE Lendület Neuroetológiai kutatócsoport munkatársai erről új 

tanulmányukban írnak, amit a Royal Society Open Science nevű folyóirat december 9-i 

számában publikáltak. A kutyák meg tudják különböztetni a különböző beszédhangokat 

(például "k", "u", "ty", "a") és vannak hasonlóságok a szavak idegi feldolgozásában kutyák 

és emberek között. A legtöbb kutya ennek ellenére csak kevés szót képes megtanulni 

élete során még akkor is, ha emberekkel együtt, emberi nyelvi környezetben él. 

https://behir.hu/a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-szavak-minden-hangja-szamit 

További megjelenés: 

 

- budaorsiinfo.hu - 2020.12.11. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

http://www.budaorsiinfo.hu/blog/2020/12/11/a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-

szavak-minden-hangja-szamit/ 

- ugytudjuk.hu - 2020.12.11. 

A kutyák nem tudják, hogy a szavak minden hangja számít 

https://ugytudjuk.hu/cikk/a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-szavak-minden-hangja-

szamit 

- 24.hu - 2020.12.11. 

Ezért nem értik a kutyák az emberi beszédet 

https://24.hu/tudomany/2020/12/11/kutya-emberi-beszed-elte-etologia/ 

- hazipatika.com - 2020.12.11. 

A kutyák így értelmezik a szavainkat 

https://www.agrotrend.hu/innovacio/fenntarthatosag/tobb-tonnanyi-olmot-tartalmazo-szalloport-szurnek-ki-a-fak-levelei-a-fovaros-legkorebol
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https://www.hazipatika.com/hazikedvenc/kutya/cikkek/kutya_cukisag/a_kutyak_ig

y_ertelmezik_a_szavainkat/20201211134623 

- noklapja.hu - 2020.12.11. 

Mennyire figyelnek a kutyák az emberi szavakra? Magyar kutatók vizsgálták 

https://www.noklapja.hu/fontos/2020/12/12/kutya-beszed-emberi-hang-

etologia/ 

 

eduline.hu - 2020.12.11. 

Ezek az egyetemi karok vezetik a népszerűségi listát a keresztféléves felvételin 

A 2021-es keresztféléves felvételin a legtöbb diák az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Gazdálkodástudományi Intézetébe jelentkezett. Mutatjuk, melyik volt a tíz legnépszerűbb 

egyetemi kar. 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20201211_legnepszerubb_karok_a_keresztfeleves_fel

vetelin 

 

elteonline.hu - 2020.12.11. 

Akár 400 000 forintot is lehet nyerni az ELTE Innovációs Központ pályázatán 

Műszaki és humán területről származó projekttel is lehet nevezni az ELTE Innovációs 

Központ kiírására. A nevezés határideje 2021. március 30. Az Innovatív Hallgatói 

Ötletpályázat célja, hogy az ELTE-s hallgatók saját projektjeinek beindítását támogassák 

anyagi és szakmai alapokon is – így segítve, hogy az innovatív elképzeléseket a résztvevők 

társadalmilag és piacilag is hasznos megoldássá formálhassák. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/12/11/akar-400-000-forintot-is-lehet-nyerni-az-

elte-innovacios-kozpont-palyazatan/ 

 

elteonline.hu - 2020.12.11. 

,,Jó dolgok abból születnek, ha vannak mögöttük lelkesen dolgozó emberek” – 

Interjú Jeges Viktorral, az ELTE TTK HÖK elnökével 

Jeges Viktor fizika szakos hallgató tölti be a 2020/2021-es tanévben az ELTE TTK Hallgatói 

Önkormányzatának elnöki pozícióját. Viktorral a hallgatói közéletben vállalt szerepéről, az 

elnöki tisztség kihívásairól, valamint a TTK-s csapat jövőbeli terveiről beszélgettünk. 

Budapesti vagyok, 1998-ban születtem. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/11/jo-dolgok-abbol-szuletnek-ha-vannak-

mogottuk-lelkesen-dolgozo-emberek-interju-jeges-viktorral-az-elte-ttk-hok-elnokevel 
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elteonline.hu - 2020.12.11. 

„Terveztünk, szerveztünk, híreszteltünk” – Véget ért a közösségszervező szakos 

hallgatók rendezvénysorozata 

Az őszi félév folyamán az ELTE PPK szombathelyi, másodéves közösségszervező 

alapszakos hallgatói négy online rendezvényt szerveztek szemináriumi projektmunka 

keretében. A részletekről Gyergyák Dorinát és Kovács Kornéliát kérdeztük. Az ELTE 

közösségszervező alapszakja széleskörű és gyakorlatorientált tudást kíván nyújtani a 

hallgatók számára. 

http://elteonline.hu/savaria/2020/12/11/terveztunk-szerveztunk-hireszteltunk-veget-ert-

a-kozossegszervezo-szakos-hallgatok-rendezvenysorozata/ 

 

hvg.hu - 2020.12.11. 

Arctalan hősök: kampány indul az egészségügyi dolgozók mentális egészségéért 

Együttműködési megállapodást írt alá a MedSpot Alapítvány és az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kara. Az Arctalan hősök elnevezésű kampánnyal a szervezet célja, hogy 

mentális segítséget nyújtson az egészségügyi dolgozóknak, akik immár több hónapja 

minden nap a koronavírus-világjárvány frontvonalában küzdenek. A szakemberek 

számára az idei karácsonyi időszak még megterhelőbb lehet. Lelki támogatásuk ezért 

most kiemelten is fontos. 

https://hvg.hu/elet/20201211_kampany_egeszsegugyi_dolgozok_mentalis_egeszseg 

 

index.hu - 2020.12.11. 

Alvászavarral, depresszióval küzdenek az egészségügyi dolgozók 

Közös kampányt indítanak az egészségügyi dolgozók mentális egészsége érdekében: az 

Arctalan Hősök nevű kezdeményezés célja, hogy lelki segítséget nyújtsanak a kórházban 

dolgozóknak. Az erről szóló együttműködési megállapodást a MedSpot Alapítvány, 

valamint az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara írta alá – írja a webbeteg.hu. 

https://index.hu/belfold/2020/12/11/arctalan_hosok_kampany_egeszsegugyi_dolgozok/ 

 

infovilag.hu - 2020.12.11. 

Aranyérmes ezüsthárs – életmentő fafajták 

A Szent István Egyetem (SZIE) fenntartható kertészet intézet dísznövénytermesztési és 

dendrológiai tanszékének, valamint a környezettudományi intézet agrárkörnyezettani 

tanszékének kutatói az ELTE meteorológiai tanszékével együttműködésben módszeres 

vizsgálatokat folytattak a városi fafajok szén-dioxid-asszimilációjának és párologtatásának 

megismerése céljából. 

https://infovilag.hu/az-ezustharse-az-aranyerem-eletmento-fafajtak/ 

http://elteonline.hu/savaria/2020/12/11/terveztunk-szerveztunk-hireszteltunk-veget-ert-a-kozossegszervezo-szakos-hallgatok-rendezvenysorozata/
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További megjelenés: 

 

- zetapress.hu - 2020.12.11. 

Az ezüsthársé az aranyérem 

http://www.zetapress.hu/belfold/117016 

- agrarunio.hu - 2020.12.11. 

Az ezüsthársé az aranyérem 

https://www.agrarunio.hu/hirek/6534-az-ezustharse-az-aranyerem 

 

magyarepitestechnika.hu - 2020.12.11. 

Kihirdették a Gábor Dénes-díj idei kitüntetettjeit 

Dr. Kacskovics Imre állatorvos, az ELTE dékánja, ImmunoGenes Kft. és ImmunoGenes-ABS 

Zrt. ügyvezetője az ellenanyagfejlesztés hatékonyabb módszerének feltalálásáért és 

bevezetésért, az ELTE gyógyszerbiotechnológiai mesterszakának létrehozásáért és a 

Biotechnológiai FIEK eredményes vezetésért, a COVID-19 megelőzésére és kezelésére 

szolgáló fúziós fehérje kifejlesztéséért. 

https://magyarepitestechnika.hu/index.php/egyeb/kihirdettek-a-gabor-denes-dij-idei-

kituntetettjeit/ 

További megjelenés: 

 

- index.hu - 2020.12.11. 

Átadták a 2020-as Gábor Dénes-díjakat 

https://index.hu/techtud/2020/12/11/atadtak_a_2020-as_gabor_denes-dijakat/ 

- baranyavar.hu - 2020.12.11. 

Kihirdették a Gábor Dénes-díj idei kitüntetettjeit 

https://baranyavar.hu/helyi-hirek/2020/12/kihirdettek-a-gabor-denes-dij-idei-

kituntetettjeit 

 

mta.hu - 2020.12.11. 

Új almanach a peptidkémiai kutatásokról 

Csaknem hat évtized kutatásainak eredményét, az MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport 

1961 és 2018 közötti tudományos cikkeinek bibliográfiáját tartalmazza az a kötet, amely 

egyúttal hűen dokumentálja az egyre fontosabbá váló nemzetközi együttműködés 

eredményeit is. 

https://mta.hu/tudomany_hirei/uj-almanach-a-peptidkemiai-kutatasokrol-111126 
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zetapress.hu - 2020.12.11. 

Siker az ELTE-n 

Sikeres az ELTE-n a digitális oktatásra való átállás. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 

több mint 22 ezer kurzus megtartását biztosította online formában a járványhelyzet miatt 

elrendelt távolléti oktatás miatt. 

http://www.zetapress.hu/belfold/117003 

 

24.hu - 2020.12.11. 

Többtonnányi ólomtól tisztítják a fák Budapest levegőjét 

A Szent István Egyetem (SZIE) Fenntartható Kertészet Intézet Dísznövénytermesztési és 

Dendrológiai Tanszékének, valamint a Környezettudományi Intézet Agrárkörnyezettani 

Tanszékének kutatói az ELTE Meteorológiai Tanszékével együttműködésben módszeres 

vizsgálatokat folytattak a városi fafajok szén-dioxid-asszimilációjának és -

párologtatásának megismerése céljából. 

https://24.hu/tudomany/2020/12/11/olom-szallopor-legszennyezes-fak-budapest/ 

 

RTL Klub - Fókusz - 2020.12.11. 

Max, egy border collie lett a világ legokosabb kutyája 

Megszólaló: Miklósi Ádám vezető, ELTE Etológiai Tanszék 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-12-11-c_12811369 

 

elteonline.hu - 2020.12.11. 

Inspiráló határátlépések: konferenciát hirdet az Eötvös Collegium! 

A Határok és határátlépések online konferenciára január közepéig jelentkezhettek az 

Eötvös Collegium Magyar műhelye szervezésének köszönhetően. Az Eötvös Collegium 

nagy múltra visszatekintő intézményének 18 műhelyéből a Magyar műhely az egyik 

legrégebbi hagyományokkal működő csoport. 

http://elteonline.hu/tudomany/2020/12/11/inspiralo-hataratlepesek-konferenciat-

hirdet-az-eotvos-collegium/ 
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