
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 
blikk.hu - 2021.09.21. 
Féltékeny, avagy csak figyelemre vágyik? Kutyáink féltékenységét vizsgálták a tudósok 
A kutatók azért ennél konkrétabb válaszokat keresnek, ezért az ember legjobb barátjának 
féltékenységi viselkedését vizsgálta az MTA–ELTE összehasonlító etológiai kutatócsoportja. – 
Negyvenöt kutyát vizsgáltunk különböző szituációkban – kezdte Abdai Judit, a kutatás vezetője. – 
Megnéztük, hogyan viselkednek az ebek akkor, ha a gazdájuk a családban élő másik kutyával 
foglalkozik, ha az állattal való kapcsolatba lépés helyett újságot olvas, illetve ha egy olyan robottal 
kerül interakcióba, ami szociális viselkedést mutat – fejtette ki a kutató. 
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/kutya-elte-kutatas-vizsgalat-tudos-svaby-andras-allat-
feltekenyseg/efzt4f3 
 
hang.hu - 2021.09.21. 
Űrtudományi képzés indul az ELTE-n 
Asztrofizikai és űrtudományi centrumot alapított az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
Természettudományi Kara (TTK), amely az asztrofizikai, csillagászati és űrtudományi kutatásokat 
hivatott összehangolni és koordinálni. 
https://hang.hu/belfold/urtudomanyi-kepzes-indul-az-elte-n-131198 
Megjelent még: Ma.hu - infonyiregyhaza.hu - infotatabanya.hu - infoesztergom.hu - infopapa.hu - infodebrecen.hu - 
hirado.hu - vg.hu - ripost.hu - index.hu - 168.hu - infostart.hu - life.hu - ripost.hu - - Ripost - eduline.hu – 
napi.hu - igenyesferfi.hu - duol.hu - nool.hu - boon.hu - sonline.hu - kisalfold.hu veol.hu - vaol.hu - zaol.hu - 
feol.hu - delmagyar.hu - heol.hu - teol.hu - haon.hu - szon.hu - kemma.hu – Radio88.hu – Forbes – beol.hu – 
baon.hu – szoljon.hu – bama.hu – azuzlet.hu - autoszektor.hu – Blikk.hu - dailynewshungary.com – urvilag.hu 
– Retro Rádió – Jazzy Rádió – Rádió1 – Sláger FM – Radio88.hu 
 
Magyar Nemzet - 2021.09.22. 
A kutyák kiváló modellállatok 
Arra voltunk kíváncsiak, hogy az Aβ42 szintje kapcsolatban van-e a kutya kognitív állapotával és 
az életkorával  – olvasható az ELTE Etológia Tanszék közleményében Matt Kaeberleinnek, az 
amerikai Dog Aging Project egyik alapítójának a véleménye. 
https://magyarnemzet.hu/mozaik/2021/09/a-kutyak-kivalo-modellallatok-2 
 
vaol.hu - 2021.09.22. 
Szép eredménnyel tértek haza a vasi csapatok az országos elsősegélynyújtó versenyről 
Különleges volt ez a helyzet, mert mindhárom csapatot az ELTE Bolyai-gimnázium jelenlegi és 
volt diákjai alkották – tudtuk meg Stumpfel Zsoltnétól, a diákok felkészítő tanárától. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/szep-eredmennyel-tertek-haza-a-vasi-csapatok-az-
orszagos-elsosegelynyujto-versenyrol-5312375/ 
 
vaol.hu - 2021.09.22. 
Bolyai kutatási ösztöndíjat kapott az ELTE Savaria Egyetemi Központ két oktatója 
A Magyar Tudományos Akadémián vehette át a napokban az ELTE Savaria Egyetemi Központ 
két oktatója, Fekete Gusztáv és Murber Ibolya a Bolyai János kutatási ösztöndíjat. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bolyai-kutatasi-osztondijat-kapott-az-elte-savaria-
egyetemi-kozpont-ket-oktatoja-5312336/ 
 
vaol.hu - 2021.09.22. 
Második lett az ifjú tudósok versenyén a körmendi Varga Pongrác, aki fogorvosnak tanul 
A fiatalember a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumba 
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járt, még akkor kezdett bele ebbe a versenybe, amelynek első online fordulója 2020 őszén volt.  
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/masodik-lett-az-ifju-tudosok-versenyen-a-kormendi-
varga-pongrac-aki-fogorvosnak-tanul-5312360/ 
 
Kossuth Rádió - Napközben - 2021.09.22. 
Ismét megrendezik a Kárpát-medencei középiskolai csillagászati és asztrofizikai versenyt 
Elsősorban olyanokat várunk, akik már rendelkeznek csillagászati ismeretekkel, de szívesen várjuk 
azokat is, akik csak fizikai feladatokkal foglalkoztak eddig, valamit ők is tudnak ebből megoldani, 
illetve profitálni, illetve könnyebben tudnak továbblépni majd a következő irányokba. Tehát én 
nem tanácsolnék el senkit ettől a versenytől, aki úgy érzi, hogy matematikában, fizikában jól 
oldott már meg fizikai feladatokat esetleg versenyszerűen is, azt mindenképpen várjuk erre a 
megmérettetésre – mondta el a rádióban Kovács József csillagász, az ELTE Gothard 
Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont munkatársa. 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-22_09-05-00&enddate=2021-09-
22_11-10-00&ch=mr1 
 
168.hu - 2021.09.22. 
Átoltottság: itt vannak az egyetemenként az adatok 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) szerint a képzés minősége és jelenléti oktatás 
fenntartása miatt fontos tisztában lenniük a hallgatóik és az egyetem munkavállalói 
átoltottságával. Mint közölték, így a tanév kezdetekor egy önkéntes és anonim felmérésben 
megmérték, hogy az egyetemi polgárok hány százaléka vette fel a vakcinát. A kérdőívet 
szeptember 7-ig közel 22 ezer ELTE-és, köztük hallgatók, oktatók és egyéb munkatársak 
töltötték ki. 
https://168.hu/itthon/nehany-egyetemen-nagyon-magas-az-atoltottsag-214077 
 
gondola.hu - 2021.09.22. 
Magyar rajztanítási módszer világsikere 
A „Huszár-módszer” 2020-ban egy újabb mértani felfedezésemmel bővült, mely az emberi szem 
által érzékelt legszebb arány, az „arany-arány”, vagy ismertebb nevén az „aranymetszés” 
művészetekben történő alkalmazására nyújt forradalmian új megoldás. Ezt dr. Gerőcs László, az 
ELTE tudós matematika professzora is megerősítette, aki korábban ebben a témában doktorált. 
https://gondola.hu/cikkek/120552-Magyar_rajztanitasi_modszer_vilagsikere.html 
 
vaskarika.hu - 2021.09.23. 
Kutatók Éjszakája a Savaria Egyetemi Központban 
Kémiai kísérletek a konyhában, földrengések, séta a csillagos égen, érdekes sporteszközök - a 
Kutatók Éjszakája program részeként az ELTE-SEK idén is látványos bemutatókkal, izgalmas 
előadásokkal vár kicsiket és nagyokat egyaránt szeptember 24-én, pénteken, 15 és 22 óra között. 
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/21044/ 
Megjelent még: Vas Népe 
 
eduline.hu - 2021.09.23. 
Friss rangsor: ezek a magyar diplomák érik a legtöbbet a nemzetközi piacon 
A QS legújabb, Graduate Employability Rankings 2022 listáján a 301-500-as kategóriába sorolták 
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet 
és a Debreceni Egyetemet. A rangsorban idén 786 – köztük hét magyar – felsőoktatási 
intézményt vizsgáltak, és közülük 550 került fel a rangsorra. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20210923_QS_Employability 
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Figyelő - 2021.09.23. 
Otp Fáy András Alapítvány 
Csejtei Ildikó pályája kezdetén stratégiai tanácsadóként dolgozott Londonban, majd felső vezetői 
pozíciókat töltött be olyan nagyvállalatoknál, mint az Aegon Biztosító vagy a Hungaropharma. 
2015 óta irányítja saját oktatási programját (Independent Media Education Center). 2016-tól az 
ELTE Média és Kommunikáció Tanszékének az oktatója. 
Nyomtatott megjelenés, 43. oldal 
Megjelent még: Világgazdaság 
 
Meglepetés - 2021.09.23. 
Hallotta már? 
A gazdihoz való kötődés, a gyerekekhez hasonlóan, a kutyáknál is agyi jutalomválaszhoz 
kapcsolódik - állapították meg viselkedéses és agyi képalkotó vizsgálatok kombinálásával az 
ELTE etológusai. Az eredmények alapján a kutyák nemcsak képesek felismerni gazdájuk hangját, 
de annak jutalomértéke nagyobb az erősebben kötődő kutyák számára. Tudta? 
Nyomtatott megjelenés, 55. oldal 
 
Kisalföld - 2021.09.23. 
Mementó a magánjog atyjának  
Szladits Károly egyike a tíz legismertebb magyar jogtudósnak. Az emlékmű közösségi 
összefogásból valósult meg, melyet elsőként Czirfusz György dunaszerdahelyi ügyvéd, illetve 
Sándor István, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának docense vetett fel az 
önkormányzatnak. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
 
Szabadság - 2021.09.23. 
Szabó István Mephistójával folytatódik a Sapientia magyar filmtörténeti vetítéssorozata 
A vetítés felvezetőjét – amelyet Gelencsér Gábor filmtörténész, az ELTE filmtudomány 
tanszékének, illetve a Sapientia EMTE média tanszékének oktatója tart –, valamint a filmet a 
Magyar filmtörténeti vetítéssorozat a Sapientia EMTE-n nevű Facebook-csoportban közzétett 
linken ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők. 
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal 
 
Kelet-Magyarország - 2021.09.23. 
Díjak tengerében lubickol Nyíregyháza 
Szintén megbecsülendő a 2020/2021-es Boldogságtérkép apropóján, hogy Nyíregyháza lett az 
ország második legboldogabb városa a megyeszékhelyek közül. A Jobb Veled a Világ Alapítvány 
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatócsoportja sok szempontot vett figyelembe, így 
hirdettek eredményt. 
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal 
 
Zalaegerszegi 7 Nap - 2021.09.23. 
Negyedik alkalommal Alzheimer-világnap 
Nincs szem előtt, mégis fontos beszélni róla. A programon Fasching Zsuzsanna, az ELTE 
Savaria Egyetemi Központ Zenepedagógiai Tanszék adjunktusa, diplomás zeneterapeuta 
Lélekhang című előadásában a demens betegek kezelésében alkalmazott zeneterápia áldásos 
hatásairól beszélt a hallgatóságnak. 
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 
 
Spirit FM - Aktuál - 2021.09.23. 
Intézményesített együttműködés kezdődött Budapest Fővárosi Önkormányzata és a 



fővárosban működő vállalatok és tudásközpontok között 
A Budapest Globalhoz már az induláskor csatlakozott a Budapest Airport, az ELTE, a 
Graphisoft, az IKEA, a MOL, a Prezi, a Vodafone és az OTP. A részletekről Karányi Dáviddal, a 
főpolgármester város diplomáciai főtanácsadójával beszélgetünk. 
https://www.youtube.com/watch?v=I_BRHUdv80I 
 
delmagyar.hu – 2021.09.24. 
A legjobbak között a vásárhelyi program 
Első körben a legjobb száz pedagógiai program közé válogatta az Edison 100 zsűrije a vásárhelyi 
Klímanócska programot, majd fenntarthatóság kategóriában a kiemelkedő nyolc közé került. 
Bozókiné Szabó Ildikó, a program alapítója, óvodapedagógus elmondta: a többkörös szakmai 
minősítő zsűrizésen valóban a legértékesebb projekteket értékelték. A kiválasztott programokat 
szeretnék megismertetni az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hallgatóival. 
https://www.delmagyar.hu/rovidhirek/a-legjobbak-kozott-a-vasarhelyi-program-7980101/ 
 
Szabadság - 2021.09.24. 
Báthory Napok Szilágysomlyón  
Előadók: Horn Ildikó (az ELTE BTK dékánhelyettese, a Történeti Intézet igazgatója) – Báthory 
István szellemisége és emlékezete; Rüsz-Fogarasi Enikő (a BBTE Történelem és Filozófia Kar 
dékánhelyettese) – A magyar nyelvű kultúra és oktatás kezdetei. 
Nyomtatott megjelenés, 6. oldal 
 
magyarnemzet.hu - 2021.09.24. 
Házak között jár a láva 
Ezek az alapvető kérdések, amelyek ilyenkor felvetődnek. Az ELTE TTK Kőzettan-Geokémiai 
Tanszékének egyetemi tanára szerint La Palma szigetén nincs egy Etnához hasonlítható tűzhányó, 
azaz, bármennyire is furcsa, nem mondható meg egyértelműen, hogy hol lesz a kitörés. 
https://magyarnemzet.hu/mozaik/2021/09/hazak-kozott-jar-a-lava-2 
 
nepszava.hu - 2021.09.24. 
Észszerűtlen a hazai szélerőműstop 
A helyzet esetleg indokolhatna szerényebb támogatást (bár ez is árnyalható), de tilalommal felérő 
korlátozásokat semmiképp - vélik szakértők. Kisebb szivattyús-tározós erőműveket szorgalmaz az 
Energiaklub Az Energiaklub nevű környezetvédő szervezet csütörtöki, online eseményén 
Munkácsy Béla, az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke energiaföldrajzos 
munkacsoportjának vezetője egy korábbi tanulmány bemutatásával kiállt a kisebb méretű, 
úgynevezett szivattyús-tározós erőművek telepítése mellett. 
https://nepszava.hu/3133122_eszszerutlen-a-hazai-szeleromustop 
 
Népszava - 2021.09.24. 
Logikátlan szélkerékstop 
Az Energiaklub nevű környezetvédő szervezet csütörtöki, online eseményén Munkácsy Béla, az 
ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke energia-földrajzos munkacsoportjának vezetője egy 
korábbi tanulmány bemutatásával kiállt a kisebb méretű, úgynevezett szivattyús-tározós erőművek 
telepítése mellett. 
Nyomtatott megjelenés, 7. oldal 
 
qubit.hu - 2021.09.24. 
Radványi Ádám elméleti evolúcióbiológus képviseli Magyarországot a világ egyik 
legrangosabb tudománykommunikációs versenyén 
A csütörtöki magyarországi döntőt Radványi Ádám elméleti evolúcióbiológus, az ELTE 

https://www.youtube.com/watch?v=I_BRHUdv80I
https://www.delmagyar.hu/rovidhirek/a-legjobbak-kozott-a-vasarhelyi-program-7980101/
https://magyarnemzet.hu/mozaik/2021/09/hazak-kozott-jar-a-lava-2
https://nepszava.hu/3133122_eszszerutlen-a-hazai-szeleromustop


Természettudományi Karának doktorandusza nyerte meg, aki előadásában a hőforrásokban 
előforduló Thermus aquaticus bemutatásán keresztül  a földi élet kulcskérdéseivel foglalkozott. A 
FameLab idei, Nagy-Britanniában rendezendő nemzetközi döntőjén ő képviseli a magyar 
tudománykommunikátorokat. 
https://qubit.hu/2021/09/24/radvanyi-adam-elmeleti-evoluciobiologus-kepviseli-
magyarorszagot-a-vilag-egyik-legrangosabb-tudomanykommunikacios-versenyen 
Megjelent még: MTI – Webradio.hu – Medicalonline.hu 
 
hvg.hu - 2021.09.24. 
Hol fognak grasszálni a mamutok, ha most felélesztjük őket? 
A mamut teljes génállományát lehetetlen feltérképezni, bizonyos tulajdonságai talán örökre 
homályba vésznek. Csak hogy értsük: most nagyjából olyan hozzáférni egy ősemlős genomjához, 
mintha egy ezeroldalas regényből megtalálnánk tíz oldalt szanaszét szórva, és megpróbálnánk 
ebből a néhány lapból rekonstruálni a történetet – érzékelteti Virág Attila geológus, az MTA-
MTM-ELTE Paleontológiai kutatócsoportjának munkatársa. 
https://hvg.hu/elet/20210924_Egyetlen_felelesztett_mamutbol_meg_nem_lesz_itt_semmifele_J
urassic_Park 
 
kisalfold.hu - 2021.09.24. 
A régészek szóra bírják az ősi tárgyakat, épületeket 
Dr. Szabó Gábor, a Magyar Régész Szövetség elnök, az ELTE Régészettudományi Intézetének 
docense elmondta, hogy az elmúlt 100-150 évben az ipari forradalom és az intenzív 
mezőgazdasági tevékenység miatt sajnos világszerte egyre gyorsuló ütemben pusztul a régészeti 
örökség. 
https://www.kisalfold.hu/kisalfold-press-hirek/a-regeszek-szora-birjak-az-osi-targyakat-
epuleteket-11405339/ 
 
Szombathelyi Televízió – 2021.09.24. 
Aláírták a duális gépészmérnök szerződéseket 
21 hallgató kezdte meg tanulmányait ebben a tanévben az ELTE Savaria Egyetemi Központ 
gépészmérnöki szakán. A gazdaság igényeihez igazodó képzés folyamatosan fejlődik, már eléhető 
az angol nyelvű- és a mesterképzés, valamint a doktori iskola is. A duális formában tanuló 
elsőévesek ma délelőtt ünnepélyesen aláírták szerződéseiket az őket fogadó partnercégekkel. 
https://www.sztv.hu/hirek/alairtak-a-dualis-gepeszmernok-szerzodeseket-20210924 
Megjelent még: Vaol.hu 
 
nyugat.hu - 2021.09.24. 
170 millió forintból újult meg a szombathelyi Bolyai suli 
És hogy miért is ünnepi a mai nap? Azért, mert 170 millió forint pályázati pénzből újítottak meg 
az iskolában rengeteg olyan tanulást segítő teret, melyeket egyébként a diákok most már lassan 
egy hónapja használhatnak is. Ennek volt most a hivatalos átadója, melyen az iskola apraja-nagyja 
részt vett és melyre még Hermann Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
főosztályvezetője és Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja is eljött. 
https://www.nyugat.hu/cikk/170_millio_felujitas_bolyai_suli 
 
InfoStart.hu – 2021.09.25. 
Veszélyes kórt terjeszthet az itthon is észlelt kullancs 
Földvári Gábor az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Ökológiai Kutatóközpontjának 
tudományos főmunkatársa közölte: egy vándormadárral a fiatal példány bejutott az országba, és 
képes volt átvedleni, továbbfejlődni és felnőtt alakban már háziállaton, emberen tud vért szívni. 
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https://infostart.hu/belfold/2021/09/25/veszelyes-kort-terjeszthet-az-itthon-is-eszlelt-kullancs 
Megjelent még: Spirit FM - ATV 
 
Népszava – 2021.09.25. 
Putyin történelemleckéje 
Interjú Szvák Gyula professor emeritussal, az ELTE BTK Ruszisztikai Intézet alapító vezetőjével. 
https://nepszava.hu/3133166_putyin-tortenelemleckeje 
 
Petőfi Népe - 2021.09.25. 
Régészeti ásatás a tanúhegyen 
Második hete zajlanak a régészeti ásatási munkálatok a Tételhegyen. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének hallgatói végeznek feltárást a tanúhegyen 
található több korszakos lelőhely területén. Jelenleg egy késő Árpád-kori erődített település helyén 
dolgoznak. 
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal 
Megjelent még: Duol.hu 
 
Vaol.hu – 2021.09.25. 
Az utazás maga a létezés 
Az ELTE SEK ad otthont az ötödik országos közlekedéstörténeti konferenciának. Az 
előadássorozatot pénteken dr. Kalocsai Péter kezdte, aki az ókortól napjainkig mutatta be 
Szombathely és Vas megye közlekedését hallgatóságának. 
https://www.vaol.hu/rovidhirek/az-utazas-maga-a-letezes-5322812/ 
Megjelent még: Szombathelyi Televízió 
 
nlc.hu - 2021.09.25. 
Ónodi Eszter interjú 
„Úgyhogy én ebben úgy meg is nyugodtam, azt gondoltam, akkor elmegyek az ELTE-re magyar 
és angol szakra. De aztán az egyetemen azt éreztem, hogy ez még mindig nem az, amire én 
igazából vágyom, az Egyetemi Színpadon, a Szerb utcában viszont elindult közben valamilyen 
színházi megmozdulás. És azt vettem észre, megint csak ott tartok, hogy a társaimmal együtt 
csinálok mindenféle, a színészkedésre utaló cselekvéseket.” 
https://nlc.hu/csalad/20210925/onodi-eszter-interju-balaton-csalad-szineszet/ 
 
Vaol.hu – 2021.09.25. 
Projektzáró és családi nap a patinás szombathelyi iskolában 
Az ELTE Bolyai János Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolában 170 millió forintos EFOP-
támogatásból végeztek felújításokat. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/bolyais-megujulas-projektzaro-es-csaladi-nap-a-
patinas-szombathelyi-iskolaban-5322707/ 
 
RTL Híradó – 2021.09.25. 
Vulkán-show a Kutatók Éjszakáján  
Táncoló szerelmes robot Óbudán, kitörő makett vulkán az ELTE Geokémiai Tanszékén: a 
Kutatók Éjszakáját idén 15. alkalommal rendezték meg. (A felvételen 20:40-től.) 
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/21-09-25-rtl-hirado-c_12896253 
 
M1 Család21 Magazin – 2021.09.26. 
Átsorolási stop 
A vírus pszichésen okozott nehéz helyzeteket a hallgatók esetében, hiszen nem szokványos dolog 
ilyen körülmények között teljesíteni a félévet – mondta el az adásban Cseszregi Tamás, az ELTE 
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oktatási igazgatója. (A felvételen 10:02-től.) 
https://mediaklikk.hu/video/csalad21-2021-09-26-i-adas/ 
 
mta.hu - 2021.09.27. 
MTA-ELTE Idegen Nyelvek Oktatása Kutatócsoport 
Csizér Kata egyetemi docens az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetében. Interdiszciplináris 
kutatásai az angol alkalmazott nyelvészet területén leginkább a nyelvtanulók egyéni különbségeire 
koncentrálnak és azt vizsgálják, milyen tényezők járulnak hozzá a nyelvtanulás sikerességéhez. 
https://mta.hu/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-program/mta-elte-idegen-nyelvek-oktatasa-
kutatocsoport-111620 
 
hirek.sk - 2021.09.27. 
Megnyílt a jelentkezés az Athletica Galactica-ra 
A diákolimpiai eredmény gimnáziumi éveim legfontosabb célja volt, amiért mindig szép és 
érdemes volt küzdeni” – jellemezte a versenyt Világosi Blanka, az ELTE fizika szakos hallgatója, 
kutatói asszisztens, bronzérmes olimpikon. A felkészítő tanárok fontos pillérei a lelkes tanulók 
sikeres teljesítményének. A felkészítés történhet egyénileg vagy iskolai szakkör keretein belül is. 
https://www.hirek.sk/hethatar/megnyilt-a-jelentkezes-az-athletica-galactica-ra 
 
index.hu - 2021.09.27. 
Az első magyar ügyvédnő titkos élete 
Mindössze két ügynek az iratait tekintettem be; a kartársnő által fogalmazott periratokból 
megállapítható, hogy igen nagy jogi és általános műveltséggel rendelkezik. Életének utolsó előtti 
interjúját az Eötvös Loránd Tudományegyetem újságjának, az Egyetemi Lapoknak adta 1967-ben. 
https://index.hu/belfold/2021/09/27/az-elso-magyar-ugyvedno-titkos-elete/ 
 
jelenkor.net - 2021.09.27. 
A „DOZSO” az újhullám évtizedében 
A megjelenteket Maksa Gyula, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék vezetője köszönti, 
a kiállítást K. Horváth Zsolt társadalomtörténész, az ELTE BTK Művészetelméleti és 
Médiakutatási Intézetének munkatársa nyitja meg. A kiállítás 2021. szeptember 28-tól december 
10-ig tekinthető meg. 
http://www.jelenkor.net/hirek/2232/a-dozso-az-ujhullam-evtizedeben 
 
Kossuth Rádió - Napközben - 2021.09.27. 
Mi mondható el a nonverbális kommunikációval kapcsolatban? 
Mivelhogy nem beszéltek nyelvet, ezért nem is nagyon tudtak volna mással kommunikálni, mint 
nonverbális jelekkel. Meg hát, ha az állatvilágot megnézzük, ott is az állatok nonverbálisan 
kommunikálnak, nincs is nekik. Igazából persze, ha a verbálishoz értjük a hangjelzéseket, akkor 
azt látjuk, hogy azért az állatvilágban sok fajnál vannak különböző hangok, amelyekkel 
kommunikálni tudnak, de ehhez egy nagyon korlátozott jelképek – mondta a rádióban Dr. 
Berkics Mihály, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi adjunktusa.  
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-27_09-05-00&enddate=2021-09-
27_11-10-00&ch=mr1 
 
TV2 Tények Plusz – 2021.09.27. 
Szokatlan erősségű földrengés rázta meg hétfőn Kréta szigetét 
Harangi Szabolcs geológus (ELTE TTK) szerint erre a területre nem volna szabad építkezni. A 
megfelelő felkészültségnek köszönhetően senki sem sérült meg. A szakember szerint mára már 
valamennyire csökkent a vulkán aktivitása, azonban ez még nem jelenti a kitörések végét. A 
nyaralók és a kint élők zavartalanul pihenhetnek vagy élhetik mindennapjaikat, ám fontos 
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betartaniuk néhány óvintézkedést, például a maszkhasználatot a szálló vulkáni hamu miatt, mert 
az roncsolhatja a tüdőt. 
https://tenyek.hu/video/megmozdult-a-fold-minden-remegett 
 
Szombathelyi televízió - 2021.09.27. 
Kutatók éjszakája 
Mintegy harminc helyszínen várták kísérletekkel, különböző bemutatókkal az érdeklődőket a 
Kutatók éjszakáján az ELTE SEK épületében. Ezúttal a pszichológiai, pedagógiai intézet is 
bekapcsolódott a programba, amely idén félezer látogatót vonzott. 
https://www.sztv.hu/hirek/kutatok-ejszakaja-20210927 
 
ugytudjuk.hu - 2021.09.28. 
Csaknem 300 millió forintból bővítik a szombathelyi Bolyai gimnáziumot 
Ennek során - a bontási munkák mellett - a nagy tornaterem kiürítéséhez szükséges menekülési 
útvonalat alakítanak ki, két új 54-54 négyzetméteres szaktermet,  egy 108 négyzetméteres 
multifunkciós termet (108m2), valamint a hozzájuk tartozó két, 9 négyzetméteres tanárit is 
építenek. Az ELTE közbeszerzését a szombathelyi Inter-Alp Produkt kft. nyerte el - derül ki a 
Közbeszerzési Értesítőből. A munkát a cég az eredetileg becsült 274 milliós ár helyett 295 millió 
forintért végzi el. 
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-09-28_csaknem-300-millio-forintbol-bovitik-a-szombathelyi-
bolyai-gimnaziumot 
 
storeinsider.hu - 2021.09.28. 
A cégeknek sem jó, ha valaki csak a munkájának él 
„Hosszú távon viszont ez nem fog megtérülni, hiszen ha valaki ilyen mértékben a munkának 
szenteli az idejét és túlhajszolja magát, az sem az egyénnek, sem a szervezetnek nem lesz előnyös" 
– mondta az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatója. Kutatások is megerősítik ugyanis, 
hogy a munkafüggők gyakran kontrollmániások, mindent a kezükben akarnak tartani, és ezért 
minden feladatot ők akarnak megcsinálni. Így nehezen tudnak együttműködni másokkal. 
http://storeinsider.hu/cikk/a_cegeknek_sem_jo__ha_valaki_csak_a_munkajanak_el 
Megjelent még: G7.hu – Szakszervezetek.hu 
 
agrotrend.hu – 2021. szeptember 28. 
A történelemben megtalálhatóak olyan jelenségek és példák, amelyek segítik az embert a 
mindennapjai megértésében és az értékképzésében is 
Dr. Estók János történész, muzeológus, egyetemi tanár, az ELTE Bölcsészettudományi Kar 
oktatója, 2014-től pedig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója 2021. 
szeptember 13.-án átvette Dr. Nagy István agrárminiszter úrtól azt az elismerő dokumentumot, 
mellyel méltatják azt a több mint 40 évet, melyet a Főigazgató úr a közszolgálatban töltött. 
https://www.agrotrend.hu/hireink/a-tortenelemben-megtalalhatoak-olyan-jelensegek-es-peldak-
amelyek-segitik-az-embert-a-mindennapjai-megerteseben-es-az-ertekkepzeseben-is 
 
Ripost 7 - 2021.09.28. 
Mátyás vadászkastélyának helyén áll a FÜVÉSZKERT 
Az ELTE Füvészkert hazánk első botanikus kertje, 1771-ben Nagyszombatban alapították és 
eredetileg az orvostanhallgatók képzését szolgálta. 170 éve telepítették jelenlegi helyére, a 
Festeticskertbe. Legidősebb fája a közel 250 éves sajmeggy és a 200 év körüli páfrányfenyők. A 
kiegyezést követő építkezések idején teljesen körbevet te a város, újabb klinikaépületek vették el a 
területet, a kert egyharmadára zsugorodott. 
Nyomtatott megjelenés, 28-29. oldal 
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telex.hu - 2021.09.28. 
A Föld lakosságának közel 10 százalékát érinti a vulkáni veszély 
Szükség van arra is, hogy szakszerű ismereteket kapjon a lakosság, mert akkor tud vészhelyzetben 
gyorsan és jól cselekedni. Ne haragudjunk a vulkánokra, értsük meg jobban a működésüket, mert 
együtt kell élni velük. A szerző, Dr. Harangi Szabolcs az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, 
intézetigazgató, kutatócsoport-vezető (ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet, 
Kőzettan-Geokémiai tanszék és MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport). 
https://telex.hu/tudomany/2021/09/28/la-palma-vulkan-vulkankitorles 
 
hirado.hu - 2021.09.29. 
A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek koncertjeivel ünnepli a Bartók Rádió a Zene 
Világnapját 
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának aulájában fellépő kórust Pad Zoltán vezényelte, 
elhangzott, többek között, a Székely keserves, a Mátrai képek vagy az Esti dal Kodály Zoltán 
népdalfeldolgozásaiból, illetve tót és magyar népdalok Bartók Béla gyűjteményéből. 
https://hirado.hu/kultura-eletmod/teveradio/cikk/2021/09/29/a-magyar-radio-muveszeti-
egyutteseinek-koncertjeivel-unnepli-a-bartok-radio-a-zene-vilagnapjat 
 
novekedes.hu - 2021.09.29. 
Professor of physics expects fourth wave to peak in Hungary around 23 October 
The Head of the Department of Physics of Complex Systems at the Institute of Physics of ELTE 
pointed out at the webinar of the Hungarian Pharmaceutical Society: news of the fourth wave of 
the coronavirus pandemic first came from the United States and Israel this summer.  The number 
of deaths in the U.S. today is higher than a year ago; last time it was in November 2020 that the 
situation was as bad as it is now. 
https://novekedes.hu/english/professor-of-physics-expects-fourth-wave-to-peak-in-hungary-
around-23-october 
 
Nők Lapja - 2021.09.29. 
X szerint a világ 
Az ember legjellemzőbb tulajdonsága, hogy vonzódik fajtársaihoz, az emberekhez, a kutya is 
vonzódik saját fajtársaihoz, de mint kiderült, az emberhez még inkább. Ez különös 
embertulajdonság, farkasokra, sakálokra nem jellemző. Az ELTE Etológiai Tanszékének 
munkatársaival sok év alatt számos hasonló, az emberre jellemző tulajdonságot találtunk a 
kutyáknál. Minden gazda ismeri a kutyák szabálykövető viselkedését. 
Nyomtatott megjelenés, 14. oldal 
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