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2020.12.31. – 2021.01.06.
Népszava – 2020.12.31
Fájó hiányok, apró örömök – Mestereket és tanítványokat kérdeztünk
A diákok egyetemi autonómiáért, szabadságjogaikért folytatott küzdelme adta idei
évösszefoglalóink apropóját. Szálinger Balázs, a Hévíz folyóirat munkatársa, az Észak
skandinavisztikai folyóirat és a Versum szerkesztője. Az ELTE BTK Irodalomtudományi
Doktori Iskolájának hallgatója.
https://nepszava.hu/3104473_fajo-hianyok-apro-oromok--mestereket-es-tanitvanyokatkerdeztunk
Origo.hu – 2020.12.31.
Halálosztó vs. szörny: az év legizgalmasabb dinoszaurusz felfedezései
Az idei év dinoszaurusz felfedezéseiről szóló összefoglalót a LiveScience online tudományos
portál gyűjtötte össze. Szenzációs magyar dinoszaurusz felfedezések hazánkban Júliusban az
ELTE dinoszaurusz kutatócsoportjának munkatársai egy közel ötméteres hosszúságú, bizarr
megjelenésű őshüllő csontjaira bukkantak Villány határában, amelyről a Geologica
Carpathica tudományos szaklapban is beszámoltak.
https://www.origo.hu/tudomany/20201231-a-2020-as-ev-legizgalmasabb-dinoszauruszfelfedezesei.html
Qubit.hu – 2020.12.31.
Kubinyi Enikő: Kutyákon az emberi demencia is jól modellezhető
Az ötödik epizódban Kubinyi Enikő etológus, Junior Prima díjas kutyakutató, az ELTE
Etológia Tanszék tudományos főmunkatársa volt a vendégünk. Olyan kérdésekre kerestük a
választ, mint hogy a kutyákkal valóban lehet-e modellezni az emberi evolúciót? Miért és
hogyan indította el Csányi Vilmos az azóta világhírűvé vált magyar kutyaetológiát 1994-ben?
Mi lett a paradicsomhalakkal? Tartanak-e az intézetben kutyákat? Mért nem a macskákból
lettek a „kutyák”? Szelídíthetők a farkasok?
https://qubit.hu/2020/12/31/kubinyi-eniko-kutyakon-az-emberi-demencia-is-jol-modellezheto
Marie Claire – 2020.12.31.
Bovaryné az öreg muskétással szilveszterezik
2020-ban sok minden elmaradt, így a Dumas-emlékév is. Idei utolsó podcastunkban éppen
ezért Szabó Dávid, az ELTE Francia Tanszékének docense kérdezi Szederkényi Olgát, Dumas
a Nagy Konyhaszótár című irodalmi szakácskönyvének fordítóját és szerkesztőjét.
Emlékeztek Emma Bovaryra? Gustave Flaubert hősnőjére? Aki boldogtalan, vagy annak hitt
élete miatt megmérgezte magát? Nos, megpróbálunk neki elképzelni egy másik világot.
https://marieclaire.hu/marieclaire-podcast/2020/12/31/bovaryne-az-oreg-musketassalszilveszterezik/
168 Óra – 2020.12.31.
Megörökített elmúlás
Amikor arról kérdeztem Gelencsér Gábor filmesztétát, az ELTE Filmtudomány Tanszék
docensét, hogy a fotográfus, a fotográfia hol kap nagyobb hangsúlyt a magyar filmben,
említett egy olyan alkotást is, amely egészen másfajta film, de egy bizonyos szálon mégis
köthető a Post Mortemhez: Zolnay Pál 1972-es Fotográfiáját. – Egy korabeli kulturális

problematikát tárgyal nagyon izgalmasan. https://168ora.hu/kultura/megorokitett-elmulas197400
24.hu – 2020.12.31.
A világsajtót is bejárták a magyar kutatók eredményei
Ahogy azt megszokhattuk, az ELTE etológusai 2020-ban is világszínvonalú munkát
folytattak. Vizsgálták többek között a városi és vidéki kutyák közötti különbségeket, bizonyos
ebek matuzsálemi korának okait , a kutyák agyát , sőt malacokkal és farkasokkal is
kísérleteztek.
https://24.hu/tudomany/2020/12/31/magyar-kutatok-2020-eredmenyek/
Rakéta.hu – 2021.01.01.
Úgy tűnik alábecsültük a dopamin és a szerotonin szerepét életünk alakításában
Hogyan dolgozza fel az agy a "mély" gondolatokat? Forgács Bálint, az ELTE Kognitív
Pszichológia Tanszék munkatársának legújabb kutatása új kérdéseket vet fel az agyi
információtárolás területén, mert úgy tűnik, a fogalmi rendszer építőkövei nem tapasztalati
alapúak. Miért lát az emberi agy minden élettelen tárgyba arcot? Pareidoliának nevezzük azt
a jelenséget, amikor olyan is dolgoknak látni véljük az arcát, amelyeknek valójában nincs.
https://raketa.hu/ugy-tunik-alabecsultuk-a-dopamin-es-a-szerotonin-szerepet-eletunkalakitasaban
Kossuth Rádió „Szombat Reggel” – 2021.01.02.
Mekkora szókincs elsajátítására képesek a kutyák?
Az ELTE Etológia Tanszék munkatársai az éber állapotban levő ebek agyműködését és annak
aktivitását vizsgálták. Deák Dóra riporter kérdezte a kutatás eredményeiről Magyari Lillát, a
tanszék tudományos segédmunkatársát, az eredményeket bemutató publikáció egyik szerzőjét.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-02_06-00-00&enddate=2021-0102_08-40-00&ch=mr1#
A felvételen 07:40:37-től 07:46:20-ig.
Eduline.hu – 2021.01.04.
Milyen ösztöndíjat kaphatnak az önköltséges képzésen tanulók?
Az intézmény ennél komolyabb támogatást is kínál néhány fizetős hallgatónak: közülük a tíz
legjobb felvételi/ tanulmányi eredményű, aktív státuszú diák minden félévben
költségmentességet élvezhet. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen akár egyszeri 70 ezer
forintot is elnyerhetnek azok, akik hazai vagy nemzetközi tanulmányi versenyen,
konferencián, workshopon vesznek részt, vagy rövid kutatóútra mennek.
http://eduline.hu/felsooktatas/20210102_egyetemi_osztondijak
Kemma.hu – 2021.01.04.
A gyorsabb Covid-tesztelés lehetőségét is kutatják Esztergomban
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel és a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen dolgozik.
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/covid-kutatas-pazmany-peter-katolikusegyetemen-3601357/
További megjelenés:
Weborvos.hu – 2021.01.06.
A gyorsabb tesztelés lehetőségét is kutatják Esztergomban

https://weborvos.hu/lapszemle/a-gyorsabb-teszteles-lehetoseget-is-kutatjakesztergomban-264367

Drivemebaby.hu – 2021.01.03.
Magyar nyelvű app segíti a beszédzavarral küzdők kommunikációját
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://drivemebaby.hu/magyar-nyelvu-app-avaz-beszedzavarral-kuzdok-kommunikacioja/
Magyar Nemzet – 2021.01.03.
Függőség – A pornográfiának jelentős demográfiai hatásai is lehetnek
Bár hasonló esetre Magyarországon nem derült fény, a helyzet nem túl rózsás. Az ELTE
Pszichológiai Intézetének felmérése szerint ugyanis a magyarok három-négy százaléka
pornófüggő.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/izgalmak-az-agyban-9161435/
ELTEOnline – 2021.01.04.
„A hallgatók nyakkendős bácsiként gondolnak a dékánra” – Bartus Dávid megválasztott
BTK-s dékánnal beszélgettünk
Februártól kezdi el ötéves dékáni ciklusát az ELTE Bölcsészettudományi Karon Bartus Dávid
régész. Kari vezetői tervei mellett korábbi pályájáról és hobbijáról mesélt az ELTE Onlinenak az ELTE fiatal és dinamikus szemléletű tanszékvezető docense. Minden dékánt a Kari
Tanács választ meg, de az addig vezető út mindenkinél más. Azt tudom elmondani, hogy én
hogyan lettem dékán.
http://elteonline.hu/kozelet/2021/01/04/a-hallgatok-nyakkendos-bacsikent-gondolnak-adekanra-bartus-david-megvalasztott-btk-s-dekannal-beszelgettunk
Magyar Hang – 2021.01.04.
Hamarosan eldőlhet a nagy klímabajnokság, és nem pont úgy, ahogy Orbán Viktor ígéri
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. Ez a rendszer kiszárítja az országot.
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/2021/01/04/hamarosan-eldolhet-a-nagy-klimabajnoksages-nem-pont-ugy-ahogy-orban-viktor-igeri/
Válasz Online – 2021.01.04.
Túl a köntörfalon – ők felelősek a Természettudományi Trianonjáért
Miután én is évekig dolgoztam az épületben, amikor az ELTE egyes tanszékei
kényszerhelyzetben oda kerültek, válaszolni is tudok a korántsem költői kérdésre: szerintem
egyáltalán nem alkalmas, még a kétségkívül tetszetős felújítás után sem. A tanárok és a
hallgatók valósággal elvesznek a gigantikus belső térben, ami mellesleg nélkülözi azokat a

hangulati elemeket is, amelyek egy egyetemen ma már elengedhetetlenek.
https://www.valaszonline.hu/2021/01/04/tul-a-kontorfalon-ok-felelosek-atermeszettudomanyi-trianonjaert/
Magyar Kurir – 2020.01.04.
Virtuális ismerkedés a piarista renddel és Pest első gimnáziumával
A Piarista Múzeum legújabb virtuális kiállítása épületbejárásra hívja az érdeklődőket. A
virtuális tárlaton Pest első gimnáziuma, az ELTE-BTK volt épülete, a piarista rend pesti
története, a Duna-parti piarista tömb jelene és múltja elvenedik meg. Az időutazással
egybekötött épületbejáráson 45 virtuális térben foroghatunk körbe a 360 fokos
gömbpanoráma-felvételeknek köszönhetően a budapesti piarista központ és a Piarista
Gimnázium körül, és magában az épületben.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/virtualis-ismerkedes-piarista-renddel-es-pest-elsogimnaziumaval
Magyar Nemzet – 2021.01.04.
Többen tanulnak az egyetemeken, mint az elmúlt tanévben
A legtöbb ilyen oklevelet – 12 ezret – a Debreceni Egyetem adta ki, míg a Szent István
Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és az ELTE nyolc-nyolcezer hallgatót örvendeztetett
meg a régen várt diplomájával. Sok beragadt oklevél talált gazdára Szegeden és Nyíregyházán
is.
https://magyarnemzet.hu/belfold/tobben-tanulnak-az-egyetemeken-mint-az-elmult-tanevben9177059/
További megjelenés:
Telex.hu – 2021.01.05.
Tovább csökkent a főállású pedagógusok száma tavaly
https://telex.hu/belfold/2021/01/05/pedagogus-diak-ksh-szamok-2020-2021
Szeged.hu – 2021.01.05.
Jól állunk a tanulással: minden ötödik magyar diák, mégis kiszórtunk több mint
százezer diplomát nyelvvizsga nélkül
https://szeged.hu/hirek/39528/jol-allunk-a-tanulassal-minden-otodik-magyar-diakmegis-kiszortunk-tobb-mint-szazezer-diplomat-nyelvvizsga-nelkul

Kossuth Rádió - 2021.01.05. – „Napközben”
Urbán Róbert, az ELTE PPK egyetemi tanára, az Egészségpszichológia Kutatócsoport
vezetője a dohányzásról való leszokás módszereiről.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-05_09-05-00&enddate=2021-0105_11-10-00&ch=mr1
A felvételen 10:41:27-től 10:54:20-ig.
Portfolio.hu – 2021.01.05.
Mit keres egy közgazdaságban?
Kőműves Zsófia környezetvédelmi, energiapiaci és munkaerőpiaci elemzéseivel segíti új
szakpolitikák tervezését. Az ELTE alkalmazott közgazdaságtan szakán tanult, majd a Közép-

európai Egyetemen (CEU) diplomázott közgazdászként és dolgozott kutatási asszisztensként.
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210105/mit-keres-egy-kozgazdasz-akornyezetvedelemben-463938
Telex.hu – 2021.01.05.
2020 a nagy vulkáni felébredések éve volt
Ezért is kulcsfontosságúak a további vulkanológiai kutatások és a monitoring munka. (A
szerző geológus-vulkanológus, az MTA levelező tagja, az ELTE TTK Földrajz- és
Földtudományi Intézet, Kőzettan-Geokémiai tanszék intézetigazgatója, az MTA-ELTE
Vulkanológiai Kutatócsoport kutatócsoport-vezetője).
https://telex.hu/tudomany/2021/01/05/2020-a-nagy-vulkani-felebredesek-eve-volt
Magyar Nemzet – 2021.01.05.
Február elsejétől oktatnak az új, korszerű agráregyetemen
A kuratóriumi tag nem elhanyagolható szempontnak nevezte az ELTE Kutatói Hálózattal
történő szoros munkakapcsolat kialakítását. Horn Péter az agrárképzés nehézségének nevezte,
hogy az ötvös tudományok minden ágát ismertetni kell a hallgatókkal a gyakorlati tudás
elsajátítása mellett.
https://magyarnemzet.hu/belfold/februar-elsejetol-oktatnak-az-uj-korszeru-agraregyetemen9180476/
További megjelenések:
Magyarmezőgazdaság.hu – 2021.01.05.
Alapítvány irányítja a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemet
https://magyarmezogazdasag.hu/2021/01/05/alapitvany-iranyitja-magyar-agrar-eselettudomanyi-egyetemet

Győr Plusz – 2021.01.05.
Együttműködés az ETO és az ELTE között
Sporttudományi kutatások céljából együttműködési megállapodást kötött az ETO FC Győr az
Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai karával.
https://www.gyorplusz.hu/gyor/egyuttmukodes-az-eto-es-az-elte-kozott/
Tudománypláza.hu – 2021.01.05.
Költészet, stilometria – mindenkinek van sajátos, egyedi stílusa
A régi magyar költészet számítógépes metrikai és stilometriai vizsgálatának projektje 2020ban indult. Az OTKA-pályázat révén létrejött kutatócsoport vezetője Seláf Levente, az ELTE
BTK egyetemi docense, a projektben az ELKH BTK Irodalomtudományi Intézet (BTK ITI)
részéről Kiss Margit tanácsadóként, Maróthy Szilvia pedig kutatóként vesz részt.
https://tudomanyplaza.hu/kolteszet-stilometria-mindenkinek-van-sajatos-egyedi-stilusa/
Karc FM – 2021.01.06. – Horizont (Szerda 18:00 )
Csehországban továbbra is magas a koronavírus-fertőzöttek száma, január 22-ig tart a
jelenlegi szükségállapot. Andrej Babiš miniszterelnök bírálói szerint a kormány félrekezelte a
válságot, s ennek meglesz az eredménye az őszi választásokon. A témáról Mészáros Andorral,
az ELTE egyetemi adjunktusával beszélget a Horizont szerdai adásában a szerkesztő-

műsorvezető, Kottász Zoltán.
https://karcfm.hu/2021/01/horizont-szerda-1800/
24.hu – 2021.01.05.
Észak-koreai diákok is segítették az 1956-os forradalmat
Az egyre szorosabbá váló kapcsolat részleteit a 2014-2017 közt az ELTE Koreai Tanszékét
vezető, 2018-tól pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársaként,
valamint Magyarország rendkívüli és meghatalmazott észak- és dél-koreai nagyköveteként
működő Csoma Mózes tárta fel, és két kötetben adta közre: a Koreaiak Magyarországon az
1950-es években (2012), illetve a Korea és Magyarország 1956-ban – „Az Uralban
találkozunk!” (2016). Cikkünkben főként az ezekben lévő információkra támaszkodunk.
https://24.hu/kultura/2021/01/05/eszak-korea-diak-1956-forradalom-budapest-ismeretlenbudapest/
Híradó.hu – 2021.01.06.
A magyar ész az űrkutatásban is mindig jelen volt
2018-tól a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatáskörébe tartozik a magyar űrstratégia,
melynek keretében Ferencz Orsolya űrkutató, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi
Intézet űrkutató csoportjának tudományos főmunkatársa űrkutatásért felelős miniszteri
biztosként felel.
https://hirado.hu/tudomany-high-tech/urkutatas/cikk/2021/01/06/a-magyar-esz-azurkutatasban-is-mindig-jelen-volt
Nők Lapja – 2021.01.06. 62-63. oldal
A szüzesség mítosza
A szüzességtesztelés a WHO szerint a világ legalább húsz országában élő gyakorlat, a
leggyakoribb Afrikában, Ázsia egyes országaiban, például Indiában és a Közel-Keleten. T. I.
amerikai rapper interjúja óta viszont, melyben azzal dicsekedett, hogy lányát tizenhatodik
születésnapja alkalmából szüzességet ellenőrző vizsgálatra vitte, tudjuk, hogy a nyugati
világban is létezik. Iványi Tamás, az ELTE Sémi Filológiai és Arab Tanszékének oktatója
mesél a kultusz kialakulásáról.

