
 

 

 

 

 

Ripost - 2020.12.14. (11. oldal) 

Nőértő: napi 3 tény a nőkről  

A nők nagyobb érzelmi érzékenységük miatt jobban tudják azonosítani a kutyák 

szándékait, mint a férfiak – derül ki az ELTE etológiai tanszékének tanulmányából. 

 

Új Néplap - 2020.12.14. (1,4. oldal) 

Bemutatták az új kötetet 

Huszonnyolcadik alkalommal jelent meg a Jászsági Évkönyv, melyet idén rendhagyó 

formában, online mutattak be. (...) A kötetet ezúttal is dr. Pethő László, az ELTE 

nyugalmazott egyetemi docense szerkesztette. Érdeklődésünkre elmondta, hogy a 

szerzők harmada először publikált a Jászsági Évkönyvben, és köztük szép számmal vannak 

fiatalok is. 

 

eduline.hu - 2020.12.14. 

Itt a 2021-es egyetemi rangsor: ezek a legjobb jogi karok 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara vezeti a jogtudományi 

képzéseket indító intézmények hallgatói rangsorát, míg az oktatói kiválóság alapján 

összeállított rangsor élén a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Kara áll. 

http://eduline.hu/felsooktatas/20201214_legjobb_jogi_kepzlsek_diplomarangsor_2021 

 

weborvos.hu - 2020.12.14.  

Azonosították a koronavírus hazai változatait 

A fertőzés terjedési láncának visszakövetésében és a klinikai fejlesztés alatt álló 

vakcinajelöltek várható hosszú távú hatékonyságának előrejelzésében is segíthet az a 

vírusgenom-kutatási program, amely többek között az ELTE Genetikai Tanszékének 

közreműködésével zajlott az utóbbi hónapokban - tudatta az egyetem hírlevelében. 

https://weborvos.hu/hirek/azonositottak-a-koronavirus-hazai-valtozatait-263931 

 

 

 

2020/51. hét  (december 14-20.) 

http://eduline.hu/felsooktatas/20201214_legjobb_jogi_kepzlsek_diplomarangsor_2021
https://weborvos.hu/hirek/azonositottak-a-koronavirus-hazai-valtozatait-263931


tudomanyplaza.hu - 2020.12.13. 

Egy kutya agymérete befolyásolja a képességeit 

Digitalizált koponyák alapján rekonstruálták az ELTE és a Szent István Egyetem Kaposvári 

Campus kutatói 24 kutyafajta és 4 vadon élő farkasféle agyát. Kiderült, hogy a kutyák agya 

nem méretarányosan változik a kis- és nagytestű kutyafajták között. Valamint az 

arckoponya hossza is lényeges hatással van egyes agyterületekre, főleg a szaglólebenyre 

és a homloklebeny elülső részére. 

https://tudomanyplaza.hu/egy-kutya-agymerete-befolyasolja-a-kepessegeit/ 

 

Innotéka - 2020.12.12. (28,29. oldal) 

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. 

 

hvg.hu - 2020.12.12. 

Hasznos felfedezés: 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 – ezt állapították meg az MTA-ELTE Lendület 

Neuroetológiai Kutatócsoport munkatársai új tanulmányukban. 

 

kemma.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak 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. 

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

talaltak-okologusok-3559174/ 

További megjelenés: 

 

 

https://tudomanyplaza.hu/egy-kutya-agymerete-befolyasolja-a-kepessegeit/
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- boon.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://boon.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-

talaltak-okologusok-5035585/ 

- szoljon.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-3121249/ 

- beol.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-3529672/ 

- teol.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-3319651/ 

- veol.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-4252687/ 

- kisalfold.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-10472299/ 

- bama.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-3062263/ 

- duol.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-4005232/ 

- zaol.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-4756546/ 
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- haon.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://haon.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-

talaltak-okologusok-4830433/ 

- szon.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

https://szon.hu/eletstilus/vizeink-drasztikus-atalakulasara-utalo-bizonyitekokat-

talaltak-okologusok-4669249/ 

- baon.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-3453097/ 

- heol.hu - 2020.12.12. 

Vizeink drasztikus átalakulására utaló bizonyítékokat találtak ökológusok 

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

bizonyitekokat-talaltak-okologusok-3238051/ 

 

ma.hu - 2020.12.12. 

Alvászavarral, depresszióval küzdenek az egészségügyi dolgozók 

Az erről szóló együttműködési megállapodást a MedSpot Alapítvány, valamint az ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Kara írta alá – írta a webbeteg.hu. A szervezetek kiemelték, 

hogy a szakemberek számára a karácsonyi időszak még megterhelőbb lehet, ezért fontos, 

hogy most nagyobb hangsúlyt kapjon az ő lelki támogatásuk. 

http://www.ma.hu/belfold/355863/Alvaszavarral_depresszioval_kuzdenek_az_egeszsegu

gyi_dolgozok 

 

raketa.hu - 2020.12.12. 

Madárrajok mozgása ihlette a magyar kutatók drónraj-irányítási áttörését 

Az ELTE Biológiai Fizika Tanszékének kutatói azt kutatták, hogy a madárrajok miképp 

oldják meg a látványos, mindenki által jól ismert hihetetlen sebességű együtt-mozgással 

járó kihívásokat. A megoldás megtalálásával minden eddiginél több drón hasonlóan 

gyors, harmonikus együttes repülését sikerült koordinálni. 

https://raketa.hu/madarrajok-mozgasa-ihlette-a-magyar-kutatok-dronraj-iranyitasi-

attoreset 
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raketa.hu - 2020.12.12. 

Extrém módon tisztítják a levegőt a fővárosi fák 

A sajtóközlemény szerint a Szent István Egyetem (SZIE) Fenntartható Kertészet Intézet 

Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékének, valamint a Környezettudományi 

Intézet Agrárkörnyezettani Tanszékének kutatói az ELTE Meteorológiai Tanszékével 

közösen végezték a szóban forgó vizsgálatot, mely során a városi fafajok szén-dioxid 

megkötését és párologtatását mérték. 

https://raketa.hu/extrem-modon-tisztitjak-a-levegot-a-fovarosi-fak 

 

telex.hu - 2020.12.12. 

Használjuk a nap- vagy szélenergiát, amikor van rá lehetőségünk 

Nem süt mindig a nap és nem fúj mindig a szél, de többek között a tárolási megoldások 

fejlődésével, többféle megújuló forrás együttes használatával, országok hálózatainak jobb 

összekapcsolásával elérhető egyszerre a tisztább villamos energia és az energiabiztonság 

is – és ezt már nemcsak tanulmányok és elméletek, de több nemzetközi példa is bizonyítja. 

A tiszta energia egyre olcsóbb és költséghatékonyabb, egyre fontosabb, hogy a fejekben 

– és ezen keresztül a villamosenergia-rendszer működésében – kell új alapokra helyezni a 

gondolkodást. 

https://telex.hu/nevertek/2020/12/12/nem-sut-mindig-a-nap-es-nem-fuj-mindig-a-szel 

 

Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.12.12. 

Milyen otthon termeszthető, a természetben is begyűjthető immunerősítő 

növények vannak? 

Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert 

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

00&enddate=2020-12-12_06-08-00&ch=mr1 

 

Kelet-Magyarország - 2020.12.15. (4. oldal) 

Egy világnyelv tündöklése és hanyatlása 

Most azt mondhatnánk, mégis a remény – vagyis az eszperantó – hal meg utoljára, 

csakhogy korunk tendenciái mást mutatnak. Ahogy Antoni Györgyi, az ELTE Origó Nyelvi 

Centrum ügyvezető igazgatója is megerősítette, az elmúlt öt évben egyre kisebb a 

vizsgázni vágyók érdeklődése a eszperantó iránt, mivel egyre szűkül azoknak a 

felsőoktatási intézményeknek a köre, ahol még elfogadják. 

További megjelenés: 
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- szon.hu - 2020.12.17. 

Egy világnyelv tündöklése és hanyatlása 

https://szon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/egy-vilagnyelv-tundoklese-es-

hanyatlasa-4676722/ 

 

Nógrád Megyei Hírlap - 2020.12.15. (12. oldal) 

Az ember tízezer éves túlélési stratégiájára is kíváncsiak 

A nyár folyamán több évtized után ismét nagyobb régészeti feltárás zajlott a szilvásváradi 

Istállóskői-barlangban. Dr. Lengyel Györgytől, a Miskolci Egyetem docensétől, az ásatás 

vezetőjétől megtudtuk, a feltárás előkészületei 2019 januárjára nyúlnak vissza. 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. 

 

Vas Népe - 2020.12.15. (1,9. oldal) 

Karrier 

Ötven hallgató tanul szeptember óta az ELTE PPK pszichológia alapképzés első 

évfolyamán a megyeszékhelyen. A félév tapasztalatairól és a jövőre induló 

mesterképzésről dr. Pachner Orsolya képzési koordinátort, dr. Remete Eszter adjunktust 

és dr. Demetrovics Zsolt dékánt kérdeztük.  

 

wmn.hu - 2020.12.15. 

Egy éven belül három vakcina: „Ez tudományos szemmel akkora dolog, mint a 

holdra szállás!” 

Kozák Eszter, Mokos Judit és dr. Zámbó Boglárka biológusokkal beszélgettem, akik 

önkéntes alapon szerkesztik és írják a koronavirus-kisokos.eu-t. (…) Munkaidőben Eszter 

a Természettudományi Kutatóközpontban és az ELTE immunológiai tanszékén dolgozik, 

Judit az MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportjának és az ELTE 

növényrendszertani, ökológiai és elméleti biológiai tanszékének munkatársa, Bogi pedig 

a franciaországi Illkirch-Graffenstaden  genetikai, molekuláris és sejtbiológiai intézet 

transzlációs medicina és neurogenetika tanszékét erősíti. 

https://wmn.hu/wmn-life/54145-egy-even-belul-harom-vakcina-ez-tudomanyos-

szemmel-akkora-dolog-mint-a-holdra-szallas 
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elteonline.hu - 2020.12.14. 

Velük dolgozunk, értük vagyunk – Interjú Kup Katicával, az ELTE BGGYK HÖK 

elnökével 

Kup Katica tölti be az ELTE BGGYK HÖK elnöki pozícióját a 2020/2021-es tanévben. 

Katicával a pályaválasztásáról, szabadidős feltöltődéséről, a HÖK munkájáról és jövőbeli 

terveiről, illetve a járványhelyzet okozta kihívásokról beszélgettünk. Gimnázium alatt 

evezős versenyző voltam, és ezalatt találkoztam parasportolókkal, később pedig ez az 

élményem motivált arra, hogy szomatopedagógus legyek. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/14/veluk-dolgozunk-ertuk-vagyunk-interju-kup-

katicaval-az-elte-bggyk-hok-elnokevel 

 

elteonline.hu - 2020.12.14. 

„Az örömöt nem lehet maszk mögé rejteni.” – Légy te is dobozoló, és tedd szebbé 

egy rászoruló gyermek karácsonyát! 

A Baptista Szeretetszolgálat már 17. alkalommal indította el november 27-én az Országos 

Cipősdoboz Akciót, melynek népszerűsítésében egyetemünk már több éve részt vesz. A 

kezdeményezés idén is arra buzdít minket, hogy a karácsony előtti időszakban gondoljunk 

a nehéz sorsú gyermekekre, és ajándékozzuk meg őket egy doboznyi szeretettel. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/14/az-oromot-nem-lehet-maszk-moge-rejteni-

legy-te-is-dobozolo-es-tedd-szebbe-egy-raszorulo-gyermek-karacsonyat/ 

 

elteonline.hu - 2020.12.14. 

Pszichoedukáció és Mélylevegő projekt – interjú Juhász Bettinával 

Egy olyan platformról beszélünk, ahol a depresszióról és a mentális zavarokról láthatunk 

tartalmakat tudományos, de érthető formában. Ezt tabumentes, motiváló, hiánypótló 

kezdeményezésnek tartom, nem csak a jelenlegi időszakban. Ezúttal Juhász Bettinával, az 

ELTE PPK egyik hallgatójával beszélgettem, aki a projekt megálmodói közé tartozik. 

Elmesélte, hogy egy csapat egyetemista tanulmányaiból és kreatív ötleteiből táplálkozva 

hogyan hozta létre ezt az oldalt. 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/14/pszichoedukacio-es-melylevego-projekt-

interju-juhasz-bettinaval/ 

 

nlc.hu - 2020.12.14. 

Kampány az egészségügyi dolgozók mentális egészségéért 

A MedSpot Alapítvány és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara közösen indította 

útnak az Arctalan hősök elnevezésű kampányt, azzal a céllal, hogy mentális segítséget 

nyújtsanak az egészségügyi dolgozóknak, akik immár több hónapja minden nap a 

http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/14/veluk-dolgozunk-ertuk-vagyunk-interju-kup-katicaval-az-elte-bggyk-hok-elnokevel
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http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/14/az-oromot-nem-lehet-maszk-moge-rejteni-legy-te-is-dobozolo-es-tedd-szebbe-egy-raszorulo-gyermek-karacsonyat/
http://elteonline.hu/kozelet/2020/12/14/az-oromot-nem-lehet-maszk-moge-rejteni-legy-te-is-dobozolo-es-tedd-szebbe-egy-raszorulo-gyermek-karacsonyat/
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koronavírus-világjárvány frontvonalában küzdenek. A szakemberek számára az idei 

karácsonyi időszak még megterhelőbb lehet. Lelki támogatásuk ezért most kiemelten is 

fontos.  

https://nlc.hu/csalad/20201214/kampany-az-egeszsegugyi-dolgozok-mentalis-

egeszsegeert/ 

 

nyugat.hu - 2020.12.14. 

Szombathelyi termelő készíti az év legjobb virágmézét 

Barki Katalint ráadásul nem csak méztermelőként, de tavaly a Savaria Könyvtár és Levéltár 

vezetőjeként is elismerték. (…) „Több évtizedes elkötelezett, az országos szervezetek 

elismerését is kiérdemlő magas szintű szakmai és emberséges, alkotó közösséget 

szervező vezetői munkájáért nyugállományba vonulása alkalmából Keszeiné Barki Katalin, 

az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Savaria Könyvtár és Levéltár vezetője részesült a 

Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben”. 

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

 

tudomanyplaza.hu - 2020.12.14. 

A koronavírus hazai változatai 

A SARS-CoV-2-ként számon tartott, új típusú koronavírus-fertőzés hazai második hulláma 

független a tavaszi itthoni járványterjedéstől. A vírusgenom-kutatási program, amely 

többek között az ELTE Genetikai Tanszékének közreműködésével zajlott az utóbbi 

hónapokban, a fertőzés terjedési láncának visszakövetésében és a klinikai fejlesztés alatt 

álló vakcinajelöltek várható hosszú távú hatékonyságának előrejelzésében is segíthet. 

https://tudomanyplaza.hu/a-koronavirus-hazai-valtozatai/ 

 

InfoRádió - Aréna - 2020.12.14. 

Hogyan értékeli az amerikai választásokat Magyarics Tamás? 

Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, ELTE BTK 

https://infostart.hu/arena/2020/12/14/magyarics-tamas-kulpolitikai-szakerto-az-eotvos-

lorand-tudomanyegyetem-tanara 

 

Katolikus Rádió - Hírtükör 18:30 - 2020.12.14. 

Az okozott egészségügyi károk mellett a légszennyezettség gazdasági hatása is 

jelentős 

Megszólaló: Salma Imre kémikus, ELTE TTK 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2020&mho=12&m

nap=14&mora=18&mperc=30 

https://nlc.hu/csalad/20201214/kampany-az-egeszsegugyi-dolgozok-mentalis-egeszsegeert/
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M5 - M5 Híradó - 2020.12.14. 

Sikeres volt az átállás a digitális oktatásra az ELTE-n 

Megszólaló: Cseszregi Tamás vezető, ELTE Oktatási Igazgatóság 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/12/14/m5-hirado-2020-

december-14/ 

 

Magyar Nemzet - 2020.12.16. (1,9. oldal) 

Donald Trump jogilag már semmit nem tehet 

Az elektori szavazatokat hivatalosan január 6-án, két héttel az új elnök eskütétele előtt, a 

kongresszus két házának együttes ülésén ismertetik majd, amelyen Mike Pence alelnök 

fog elnökölni. Akkor, amennyiben a képviselőház és a szenátus minimum egy-egy tagja 

valamilyen kifogást emel bármelyik állam elektorai ellen, akkor az alsó- és a felsőháznak 

is kötelessége az ügyet megvitatni – magyarázta az ELTE és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem oktatója. 

További megjelenés: 

 

- magyarnemzet.hu - 2020.12.16.  

Donald Trump jogilag már semmit nem tehet 

https://magyarnemzet.hu/kulfold/donald-trump-jogilag-mar-semmit-nem-tehet-

9105272 

 

Magyar Mezőgazdaság - 2020.12.16. (4. oldal) 

Gábor Dénes-díj 

Idén 32. alkalommal ítélték oda a Novofer Alapítvány 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-

díját. Az idei díjazottak között van Kacskovics Imre állatorvos, az ELTE dékánja, az 

ImmunoGenes Kft. és ImmunoGenes-AbS Zrt. ügyvezetője, valamint Kruppa József 

növénynemesítő agrár mérnök, a debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Kruppa-

Mag Kutató, Vetőmagtermesztő és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője és tulajdonosa. 

 

168 óra - 2020.12.16. (5,52,53,54. oldal) 

„Úgy éri az embert, mint egy haslövés”  

Boldogan említem, hogy az utóbbi másfél évtizedben hihetetlenül megnőtt az 

irodalomtudomány érdeklődése, kutatók serege dolgozott és dolgozik az életművel, 

elsősorban a Cserjés Katalin vezette szegedi Hajnóczy-műhely, amely a hagyaték 

feldolgozását végzi. Több tanulmánykötet és hat szakmai konferencia fémjelzi a 

munkájukat, a hetediket épp néhány napja rendezték (online) Katalin és Hoványi Márton 

körültekintő előkészítésében, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke és a 

https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/12/14/m5-hirado-2020-december-14/
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2020/12/14/m5-hirado-2020-december-14/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/donald-trump-jogilag-mar-semmit-nem-tehet-9105272
https://magyarnemzet.hu/kulfold/donald-trump-jogilag-mar-semmit-nem-tehet-9105272


MűGond társaságában. A munka folytatódik, Hajnóczy életműve tipikusan olyan, amely 

befelé tágul. 

 

RTL Klub - Késő esti Híradó - 2020.12.16.  

Poszttraumás stressz szindrómával, depresszióval, alvászavarral küzdenek 

leginkább az egészségügyi dolgozók a megnövekedett terhelés miatt 

Egy alapítvány az ELTE szakembereivel nálunk is felméri az orvosok, ápolók lelkiállapotát, 

kampányt is indítottak Arctalan hősök névvel.  

Megszólaló: Spányik András alapító, Medspot Alapítvány 

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/20-12-16-rtl-hirado-keso-esti-kiadas-

c_12814081 

 

elteonline.hu - 2020.12.15. 

„Szerintem reális célkitűzés lehet, hogy a jövőben dobogós helyezést érjünk el a 

BLSZ III-ban” – Interjú Majer Zsolttal, a BEAC labdarúgójával 

Majer Zsolttal, a BEAC labdarúgájával készítettünk interjút. Szóba került, hogyan került 

Zsolt a BEAC-hoz, milyen a csapat, a közeg, továbbá milyen célok vannak a BEAC-nál, és 

kiderült az is, milyen programok, játékosok használják az újonnan átadott Pluhár pályát. 

http://elteonline.hu/sport/2020/12/15/szerintem-realis-celkituzes-lehet-hogy-a-

jovoben-dobogos-helyezest-erjunk-el-a-blsz-iii-ban-interju-majer-zsolttal-a-beac-

labdarugajaval 

 

kanizsaujsag.hu - 2020.12.15. 

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://kanizsaujsag.hu/hir/202012/a-kutyak-nem-tudjak-hogy-a-szavak-minden-

hangja-szamit 

További megjelenés: 

 

- tudomanyplaza.hu - 2020.12.17. 

A kutyák nem tudják, hogy egy szó minden hangja számít 

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/20-12-16-rtl-hirado-keso-esti-kiadas-c_12814081
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https://tudomanyplaza.hu/a-kutyak-nem-tudjak-hogy-egy-szo-minden-hangja-

szamit/ 

 

moderniskola.hu - 2020.12.15. 

7 pedagógus, 7 kérdés, 7 válasz – “csak annyit tudsz kivenni a tanulásból, amennyit 

beletettél” 

Interjúsorozatunkban különböző oktatási intézmények képviselőit kérdezzük 

tapasztalataikról egészen az óvodától a felsőoktatásig. (…) Ma Salát Magdolnával, az ELTE 

PPK tanársegédjével beszélgettünk. 

https://moderniskola.hu/2020/12/7-pedagogus-7-kerdes-7-valasz-csak-annyit-tudsz-

kivenni-a-tanulasbol-amennyit-beletettel/ 

 

raketa.hu - 2020.12.15. 

Magyarok találtak új módszert molekulák előállítására 

A gyógyszerkutatók éppen ezért törekszenek olyan eljárások fejlesztésére, amelyekkel a 

fluoratom, illetve a fluoratomokat tartalmazó kisebb molekularészlet hatékonyan építhető 

be szerves molekulák vázába. Többek között ilyen speciális átalakításokkal foglalkozik az 

ELTE Kémiai Intézetében működő, Novák Zoltán által vezetett Katalízis és Szerves 

Szintézisek Kutatócsoport is. 

https://raketa.hu/magyarok-talaltak-uj-modszert-molekulak-eloallitasara 

 

vaol.hu - 2020.12.15. 

Pszichológia mesterképzés indul Szombathelyen 

Ötven hallgató tanul szeptember óta az ELTE PPK pszichológia alapképzés első 

évfolyamán a megyeszékhelyen. A félév tapasztalatairól és a jövőre induló 

mesterképzésről dr. Pachner Orsolya képzési koordinátort, dr. Remete Eszter adjunktust 

és dr. Demetrovics Zsolt dékánt kérdeztük. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/pszichologia-mesterkepzes-indul-

szombathelyen-4503019 

 

vaskarika.hu - 2020.12.15. 

Isten és a világ - Albumban jelennek meg Tóth Csaba szakrális munkái 

A Munkácsy-díjas festőművésznek - aki az ELTE Vizuális Művészeti Tanszék főiskolai 

tanára - albumban megjelent alkotásai életművének alig felét teszik ki. „Amikor a 

Szülőföld Könyvkiadó megkeresett a kiadvány ötletével, abban a pillanatban eldöntöttem, 

hogy nem a teljes munkásságomról fog szólni, csak a szakrális munkákról, hiszen a kötet 

így is negyven évet ölel fel, közel kétszáz művel" - árulta el a művész a könyv létrejöttéről. 

https://tudomanyplaza.hu/a-kutyak-nem-tudjak-hogy-egy-szo-minden-hangja-szamit/
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http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/19775/ 

 

hrportal.hu - 2020.12.15. 

A szokásosnál sokkal többen jelentkeztek keresztféléves képzésre 

A legtöbb jelentkezőt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vonzotta, 

második helyen az ELTE végzett, harmadik a Szent István Egyetem lett. 

https://www.hrportal.hu/hr/a-szokasosnal-sokkal-tobben-jelentkeztek-keresztfeleves-

kepzesekre-20201215.html 

További megjelenés: 

 

- eduline.hu - 2020.12.15. 

Jelentkezők, legnépszerűbb szakok és egyetemek - ilyen volt a 2021-es 

keresztféléves felvételi 

http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20201215_keresztfeleves_felveteli_osszefoglal

o 

 

Katolikus Rádió - Hírtükör 6:30 - 2020.12.15. 

Az okozott egészségügyi károk mellett a légszennyezettség gazdasági hatása is 

jelentős 

Megszólaló: Salma Imre kémikus, ELTE TTK 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=6&mev=2020&mho=12&mn

ap=15&mora=06&mperc=30 

 

Kossuth Rádió - Hajnal-Táj - 2020.12.15. 

Hogyan ápoljuk a mikulásvirágot, hogy sokáig a lakás dísze legyen? 

Megszólaló: Orlóci László igazgató, ELTE Füvészkert 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-15_05-00-

00&enddate=2020-12-15_06-10-00&ch=mr1 

 

Hvg - 2020.12.17. (14.15.16. oldal) 

Poszttraumás nemzedék 

A pályakezdők a gyakorlat hiányában nehezen tudnak elhelyezkedni – mondja a mai 

huszonévesekről Csehné Papp Imola, az ELTE PPK habilitált egyetemi docense, A 

munkaerőpiac új kihívásai kutatócsoport vezetője. A későbbi munkába állás 

értelemszerűen a karrierpályát is befolyásolja, így a fizetés, a javadalmazás majdani 

alakulására is károsan hathat.  
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Napló - 2020.12.17. (11. oldal) 

Fókuszban az informatika  

Az online zajló e-Hód versenyre tanáraik nevezhettek be általános és középiskolás 

diákokat,  akiknek informatikai gondolkodást igénylő feladatokat kellett megoldaniuk. 

Idén 249 iskola több mint  29 ezer diákja csatlakozott  a megmérettetéshez. (…) Az e-

Hódot tíz éve rendezi meg Magyarországon a Neumann Társaság az ELTE Informatikai 

Karával közösen. 

 

hirtv.hu - 2020.12.16. 

Kacskovics Imre: Az idősek is kellő védelemhez jutnak a Pfizer/Biontech vakcinától 

December 21-én dönthet az Európai Gyógyszerhatóság a Pfizer vakcinájáról. Az 

oltóanyagból már az év végén érkezhet egy kisebb mennyiség Magyarországra. A Hír TV 

Magyarország élőben extra című műsorában Kacskovics Imre immunológus, az ELTE 

Természettudományi Karának dékánja beszélt a témával kapcsolatban. 

https://hirtv.hu/magyarorszageloben/kacskovics-imre-az-idosek-is-kello-vedelemhez-

jutnak-a-pfizerbiontech-vakcinatol-2513619 

 

hrportal.hu - 2020.12.16. 

Mentális támogatás egészségügyiseknek a covidjárványban 

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. 

https://www.hrportal.hu/c/mentalis-tamogatas-egeszsegugyiseknek-a-covidjarvanyban-

20201216.html 

 

infostart.hu - 2020.12.16.  

Magyarics Tamás: Biden kétszer is meggondolhatja, enged-e Soros elképzeléseinek 

A Nagy-Britanniában élő magyarokat, de a kimenni szándékozókat is érintheti a januári 

brexit – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Magyarics Tamás külpolitikai 

szakértő, az ELTE tanára. A műsorban arról is szó esett, hogy az amerikai elnöki kabinet 

két jelentős posztjára sikerült kineveztetnie saját emberét Soros Györgynek, aki dollár 

tízmilliókkal támogatta Joe Biden kampányát. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/12/16/magyarics-tamas-biden-ketszer-is-

meggondolhatja-enged-e-soros-elkepzeleseinek 
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szoljon.hu - 2020.12.16. 

Virtuálisan mutatták be a Jászság kalendáriumát 

Huszonnyolcadik alkalommal jelent meg a Jászsági Évkönyv, melyet idén rendhagyó 

formában, online mutattak be. (...) A kötetet ezúttal is dr. Pethő László, az ELTE 

nyugalmazott egyetemi docense szerkesztette. Érdeklődésünkre elmondta, hogy a 

szerzők harmada először publikált a Jászsági Évkönyvben, és köztük szép számmal vannak 

fiatalok is. 

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/virtualisan-mutattak-be-a-jaszsag-

kalendariumat-3123979/ 

 

hírTV - Magyarország élőben - 2020.12.16. 

December 21-én dönthet az európai gyógyszerhatóság a Pfizer vakcinájáról 

Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar 

https://www.youtube.com/watch?v=HPu1DS2ctxI&ab_channel=H%C3%ADrTV 

 

RTL Klub - Fókusz - 2020.12.16. 

Összeállítás: Egy új kisfilm megvilágítja az egészségügyi dolgozók nehéz helyzetét 

a koronavírus-járvány közepette 

Megszólaló: Demetrovics Zsolt dékán, ELTE PPK 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2020-12-16-c_12814055 

 

Zalaegerszegi 7 Nap - 2020.12.10. (18. oldal) 

A kutyák szótanulási képességét vizsgálják az ELTE etológusai egy nemzetközi 

projektben 

A világ különböző pontjain élő hat border collie méri össze tudását az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE) etológusainak nemzetközi kutatási projektjében. Az élőben 

közvetített tudományos kísérletben a kutyák szótanulási képességét vizsgálják a kutatók. 

 

Magyar Hang - 2020.12.18. (26,27. oldal) 

Eldőlhet a nagy klímabajnokság 

A vízveszteségünk évről évre hatalmas mértékű: 6 km3-rel több távozik tőlünk, mint 

amennyi érkezik. – Ez olyan, mintha a Balatont évente közel háromszor teljesen 

leürítenénk – nyilatkozta a Magyar Hangnak júniusban Kajner Péter, az ELTE 

Társadalomtudományi Kara oktatója, és a WWF Magyarország Élő Folyók program 

szakértője. – Vízgazdálkodásunk ma az árvízi víztöbbletet, belvizeket azonnal elvezeti, a 

szárazsággal azonban nem nagyon tud mit kezdeni.  

 

https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/virtualisan-mutattak-be-a-jaszsag-kalendariumat-3123979/
https://www.szoljon.hu/kozelet/helyi-kozelet/virtualisan-mutattak-be-a-jaszsag-kalendariumat-3123979/
https://www.youtube.com/watch?v=HPu1DS2ctxI&ab_channel=H%C3%ADrTV
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Magyar Hang - 2020.12.18. (39. oldal) 

Seprűnyéllel a hanghatáron 

A hang azonban nem terjed gyorsabban, bármilyen gyorsan is mozogjon a forrása – 

mondja Vincze Miklós fizikus, az ELTE-n működő Kármán Környezeti Áramlások 

Laboratórium főmunkatársa, illetve a Tilos rádión hallható Sokolébresztő űrkutatás-

történeti műsor egyik műsorvezetője. – Vagyis amikor a repülő eléri a hangsebességet, a 

saját hangja már nem képes előrefelé lehagyni őt. 

 

Magyar Hang - 2020.12.18. (35. oldal) 

Zsibongás most nem lesz 

Mit okoz a betegség és az elzártság a lelkekben? Vizin Gabriella klinikai szakpszichológus, 

az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Karának egyetemi adjunktusa lapunk megkeresésére 

kifejti, hogy aki most kórházi ellátásra szorul, annak lelkére a kialakult helyzet összetett, 

többszörös krízisként nehezedik. Így nemcsak testi, de pszichológiai értelemben is nehéz 

időszakkal kell szembenéznie, függetlenül a kezelés indokától. 

 

Szabad Föld - 2020.12.18. (39. oldal) 

Nem ügyelnek a részletekre 

Bár a kutyák hallása kiváló, nem figyelnek oda a szavak közötti különbségekre, ha azok 

csak egy beszédhangban térnek el egymástól. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a legtöbb 

kutya élete során csak kevés szót tanul meg felismerni – állapította meg az MTA-ELTE 

Lendület Neuroetológiai Kutatócsoportja. 

 

Tolnai Népújság - 2020.12.18. (16. oldal) 

Djokics szerint az egyik legerősebb BEAC az idei  

Megnehezítette a KSC dolgát az utóbbi évek legerősebb keretével felálló ELTE BEAC 

Újbuda szerdán az NB I-es női bajnokságban. Ha nincs a négy hiányzó, sokkal simább 

lehetett volna a meccs.  

 

divany.hu - 2020.12.18. 

Ki volt Bárczi Gusztáv, akinek nevét az ELTE Gyógypedagógiai Kara őrzi? 

Az ELTE Gyógypedagógiai Kara (korábban önálló Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola) 

a gyógypedagógia elméleti alapjainak kidolgozója, a Kossuth-díjas orvos és tanár Bárczi 

Gusztáv nevét viseli, akinek hallásnevelési eljárása világszerte ismertté vált, a német 

megszállás alatt pedig gyerekeket mentett meg az elhurcolástól. Kratina Gusztáv néven 

született a mai Szlovákia területén található Nyitraudvarnokon 1890. szeptember 13-án, 

egy néptanító gyermekeként. 



https://divany.hu/vilagom/2020/12/18/barczi-gusztav/ 

 

hellobaby.hu - 2020.12.18. 

Sok, kevés, egy sem? 

A 2019-es statisztikai adatok szerint a gyermekvállalási kedv lassan, de növekedett a 2010-

es gazdasági intézkedéseknek, ugyanakkor arról kevés szó esik, hogy milyen pszichés 

tényezők lehetnek Az ELTE egyik átfogó tanulmányának eredménye azt mutatja, hogy 

leginkább az életkor, a párkapcsolat stabilitása és a tudatos felkészülés az anyaságra – 

mint személyiségváltozók – befolyásolták leginkább a gyermekvállalási kedvet. 

https://hellobaby.hu/sok-keves-egy-sem/ 

 

bdpst24.hu - 2020.12.17. 

Magyar nyelvű app vált elérhetővé a beszédzavarral küzdő gyerekek és felnőttek 

számára 

Vince az ízületeit és izmait érintő nagyon ritka betegség, az ún. AMC miatt nem tanult 

meg beszélni, ezért jelenleg is applikáción keresztül kommunikál. Vince szülei, a Németh 

család az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szakembereivel, többek között 

nyelvészekkel, pszichológusokkal és AAK szakértőkkel, valamint a Kis Hőseink Alapítvány  

közreműködésével dolgoznak az AVAZ magyar nyelvű változatának fejlesztésén. 

https://bdpst24.hu/2020/12/17/magyar-nyelvu-app-valt-elerhetove-a-beszedzavarral-

kuzdo-gyerekek-es-felnottek-szamara/ 

További megjelenés: 

 

- gazdasagportal.hu - 2020.12.17. 

Magyar nyelvű app vált elérhetővé a beszédzavarral küzdő gyerekek és felnőttek 

számára 

http://gazdasagportal.hu/index.php/magyar-nyelvu-app-valt-elerhetove-a-

beszedzavarral-kuzdo-gyerekek-es-felnottek-szamara/ 

- pcpult.hu - 2020.12.17. 

Magyar nyelvű app vált elérhetővé a beszédzavarral küzdő gyerekek és felnőttek 

számára 

https://pcpult.hu/smart-life/appok/magyar-nyelvu-app-valt-elerhetove-a-

beszedzavarral-kuzdo-gyerekek-es-felnottek-szamara.html 

- trendfm.hu - 2020.12.17. 

Magyar nyelvű app vált elérhetővé a beszédzavarral küzdő gyerekek és felnőttek 

számára 
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https://bdpst24.hu/2020/12/17/magyar-nyelvu-app-valt-elerhetove-a-beszedzavarral-kuzdo-gyerekek-es-felnottek-szamara/
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https://trendfm.hu/cimlap/magyar-nyelvu-app-valt-elerhetove-a-beszedzavarral-

kuzdo-gyerekek-es-felnottek-szamara-15068 

 

infostart.hu - 2020.12.17. 

Nem mindennapi karácsonyfát villantottak a meteorológusok, már követőjük is 

akadt 

Könnyen lehet, hogy ez ihlette meg a meteorológusokat is, akik stílusosan egy szélmérő 

állomást "öltöztettek fel" karácsonyfának, legalábbis dekoráltak egy izzósorral. (…) A 

Facebookon az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék reagált a 

leggyorsabban, fotót is közölve az alkotásukról (egy teodolitot borítottak karácsonyi 

fénybe, lásd az alábbi beillesztett poszt hozzászólásai között). 

https://infostart.hu/eletmod/2020/12/17/nem-mindennapi-karacsonyfat-villantottak-a-

meteorologusok-mar-kovetojuk-is-akadt 

 

kisalfold.hu - 2020.12.17.  

Sporttudományi kutatásról kötött megállapodást az ETO FC Győr az ELTE-vel 

Sporttudományi kutatások céljából együttműködési megállapodást kötött az ETO FC Győr 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) pedagógiai és pszichológiai karával – 

jelentették be csütörtökön sajtótájékoztatón Győrben.  

https://www.kisalfold.hu/sport/helyi-sport/sporttudomanyi-kutatasrol-kotott-

megallapodast-az-eto-fc-gyor-az-elte-vel-10488208 

További megjelenés: 

 

- ugytudjuk.hu - 2020.12.17.  

Az ELTE fogja mérni az ETO FC Győr sportakadémistáinak izomerejét 

https://ugytudjuk.hu/cikk/elte-n-fogjak-merni-az-eto-fc-gyor-

sportakademistainak-izomerejet 

- webradio.hu - 2020.12.17.  

Sporttudományi kutatásról kötött megállapodást az ETO FC Győr az ELTE-vel 

https://webradio.hu/hirek/sport/sporttudomanyi-kutatasrol-kotott-

megallapodast-az-eto-fc-gyor-az-elte-vel 

- Kossuth Rádió Sportvilág - 2020.12.17.  

Együttműködést kötött a Győri ETO és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-17_19-05-

00&enddate=2020-12-17_20-10-00&ch=mr1 

- gyorplusz.hu -2020.12.17.  

Sporttudományi kutatás az ETO és az ELTE között 
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https://www.gyorplusz.hu/sport/sporttudomanyi-kutatas-az-eto-es-az-elte-

kozott/ 

- Kisalföld - 2020.12.18. (19. oldal) 

Sporttudománnyal a jobb képzésért 

- Trend FM - Hírek 13:00 - 2020.12.17. 

Együttműködési megállapodást kötött az ETO FC Győr az ELTE PPK-val 

 

hírTV - Híradó 7:00, 12:00 - 2020.12.17. 

Az idősek is kellő védelemhez jutnak a Pfizer-BioNTech vakcinától, mondta 

Kacskovics Imre 

Megszólaló: Kacskovics Imre dékán, ELTE Természettudományi Kar 

https://hirtv.hu/video/243899 

 

https://www.gyorplusz.hu/sport/sporttudomanyi-kutatas-az-eto-es-az-elte-kozott/
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