Eötvös Loránd Tudományegyetem
ATV - 2021.10.20.
Immunológus a járványhelyzetről: lesz még vélhetően rosszabb is
Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja az ATV Start
című műsorában, a hazai járványhelyzet alakulását véleményezve úgy fogalmazott: „lesz még
vélhetően rosszabb is, és ezt meg kell előzni”. A szakértő ezért az oltás felvételére sürget.
Elmondása szerint a legfontosabb az első és a második dózis. „Ez minden felett áll” fogalmazott. De a harmadik adag beadatását is erősen tanácsolja, és nemcsak az időseknek, a
fiataloknak is.
http://www.atv.hu/belfold/20211019-immunologus-a-jarvanyhelyzetrol-lesz-meg-velhetoenrosszabb-is
Megjelent még: Portfolio.hu – Promenád.hu – InfoRádió - Színes Ász - Hungarytoday.hu
jelen.media - 2021.10.20.
Katasztrófák árnyékában – Unalmas világvégére számíthatnak, kedves kollégák
A Sorsfordító változások… konferencián Fónagy Zoltán, az ELTE és az MTA történésze
előadásának gondolatmenete akörül forgott, hogy a történelem során jelentkező pandémiák
befolyásolták-e az emberi magatartást. A téma kutatása leginkább külföldön jellemző, itthon a
Covid miatt azonban megugrott iránta az érdeklődés.
https://jelen.media/kozelet/katasztrofak-arnyekaban-unalmas-vilagvegere-szamithatnak-kedveskollegak-2380
civishir.hu - 2021.10.20.
Kémiatanárokat díjazott a Richter
A díjazottak között van Szakmány Csaba, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
kémiatanára is.
https://civishir.hu/belfold/2021/10/kemiatanarokat-dijazott-a-richter
Megjelent még: Növekedés.hu – Demedia.hu – hajdupress.hu
qubit.hu - 2021.10.20.
A nyelvész, aki szenvedélyesen kereste az igazságot
Néhány napja képtelenül megrázó, fájdalmasan felfoghatatlan hírt tett közzé az azóta szintén
eltávozott Kálmán C. György: az öccse, Kálmán László örökre elaludt. Képtelen a hír, mert úgy
érezhettük, személyével, személyiségével egyszerűen összeegyeztethetetlen a halál; dinamizmusa
elmúlhatatlan.
https://qubit.hu/2021/10/20/a-nyelvesz-aki-szenvedelyesen-kereste-az-igazsagot
Hasonló megjelenés: Jelen Média – Magyar Narancs
Feol.hu - 2021.10.20.
Tokióban és Tokió után
A Tarsoly Ifjúságért Egyesület és az MTA VEAB Politikaitudományi Munkabizottsága vendége
Bukta Zsuzsanna egyetemi adjunktus (ELTE), a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke és Lehmann
László, az ELTE mestertanára, utánpótlás-nevelési szakember. Az előadást a járványügyi
előírások betartásával tartják.
https://www.feol.hu/programajanlo/tokioban-es-tokio-utan-5375195/
Magyar Kurir.hu - 2021.10.20.
Cserkészek a NEK-en - interjú
Tóth Márton, a zugligeti 442. Báthory László Cserkészcsapat tagja, az ELTE ötödéves, magyar–

történelem szakos hallgatója lapunknak arról beszélt, hogy miként élte meg a NEK-en a
cserkészek kommunikációs vezetői feladatát, hogyan szolgáltak társaival a világeseményen.
https://www.magyarkurir.hu/hirek/megjelent-az-uj-ember-2021-oktober-24-i-szama
24.hu - 2021.10.20.
Mit okoz a kén-dioxid felhő hazánk felett?
Ennek hatása azonban függ attól is, hogy a kitörés milyen magasra juttatja fel a gázokat – mondja
a 24.hu-nak Dr. Harangi Szabolcs vulkanológus professzor, az ELTE TTK Földrajz- és
Földtudományi Intézet igazgatója, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője.
Hangsúlyozza, hogy mindez egy hónap, azaz viszonylag hosszabb idő alatt történt, és nem is
tekinthető drámaian nagy mennyiségnek.
https://24.hu/tudomany/2021/10/20/ken-dioxid-vulkan-felho-gaz/
Spirit FM - Aktuál - 2021.10.20.
Akkor is tovább nő a tengerek szintje, ha megáll a globális felmelegedés
A válasz megtalálásában Pográcz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék adjunktusa lesz a
segítségünkre.
https://spiritfm.hu/musorok/124/aktual
Szombathelyi Televízió - 2021.10.20.
Perui úti élményeiről tartott előadást operatőr kollégánk, Németh Richárd az ELTE-n
Egy hátizsákkal a négy évszakban, avagy Peru egy hónap alatt címmel tartott előadást operatőr
kollégánk, Németh Richárd kedden este a meteorológiai és a földrajzi társaság helyi csoportja
szervezésében az ELTE Savaria Egyetemi Központban. Szinte teljesen megtelt az előadóterem
érdeklődőkkel, akik virtuális utazást tehettek a dél-amerikai országban a fővárostól, Limától a
Machu picchun át a Szivárványhegyig.
https://www.sztv.hu/hirek/perui-uti-elmenyeirol-tartott-eloadast-operator-kollegank-nemethrichard-az-elte-n-20211020
Figyelő - 2021.10.21.
A járvány hatása a vásárlói attitűdre
Az ELTE Pszichológia Doktori Iskolájának a fenntartható divat fogyasztói elfogadását vizsgáló
doktorandusza, Szilágyi-Csüllög Mónika legutóbbi kutatásában annak járt utána, hogy a járvány
miatti lezárások időszaka miként hatott az etikus forrásból származó divatcikkekkel kapcsolatos
vásárlói attitűdre. Kérdés, hogy a pandémia hatására megváltozott vevői szokások csak
ideiglenesen befolyásolták-e a ruházati termékek szolidabb fogyasztását, vagy hosszú távon is
marad az új gyakorlat.
Nyomtatott megjelenés, 72-73. oldal
Dunántúli Napló – 2021.10.21.
Tudományosan megalapozottan készülhetünk az öregedésre
BARANYA A legújabb magyar(!) kutatások szerint a DNS-lánc átkapcsolható úgy, hogy 5-6 évvel
ﬁatalabb biológiai életkornak megfelelő állapotba kerülhessen. Az ELTE és Semmelweis Egyetem
kutatói jöttek erre rá az öregedés molekuláris folyamatait vizsgálva.
Nyomtatott megjelenés, 12. oldal
Megjelent még: Szabadság – Innoportal.hu – bama.hu
Somogyi Hírlap - 2021.10.21.
Egész évben vágynak az idősek a törődésre, sok még a tennivaló
Habár az elmúlt időszakban törvény is született a szépkorúak védelmében, és a kormány számos
intézkedése segíti őket, Adamik Mária, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE)

Társadalomtudományi Karának főmunkatársa szerint azonban nem elkülönülten, hanem a
társadalmi reprodukció, azaz a népesség fennmaradásának szerves részeként kellene kezelni az
idősödést.
Nyomtatott megjelenés, 12. oldal
Lásd még: sonline.hu
Vas Népe - 2021.10.21.
SZEMA: megterveztek egy lakásfelújítást is
orta nem volt a Covid miatt, de doboznyi süteményt kapott minden részt vevő diák a szerdán az
egyetemi campuson megrendezett 10. jubileumi SZEMA (Szerethető matematika) versenyen. A
fő szervező az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpont (SRPSZKK)
volt, amelynek igazgatója, Kispálné dr. Horváth Mária elmondta: sok kolléga együttműködésével
zajlott a verseny előkészítése, két fő segítő volt: Király Bernadett, a Horváth Boldizsár
Közgazdasági és Informatikai Technikum oktatója, illetve Tóthné Nagy Emese Szentgotthárdról.
Nyomtatott megjelenés, 3. oldal - Lásd még: Vaol.hu – Szombathelyi Televízió
infostart.hu - 2021.10.21.
Ezt "tudja" a leendő magyar koronavírus-gyógyszer
Az állatkísérletek és toxikológiai vizsgálatok elvégzése után várhatóan 2023 elején kezdődhet a
magyar fejlesztésű koronavírus elleni készítmény klinikai tesztelése - tájékoztatta az InfoRádiót az
ELTE Természettudományi Karának dékánja, Kacskovics Imre immunológus.
https://infostart.hu/tudomany/2021/10/21/ezt-tudja-a-leendo-magyar-koronavirus-gyogyszer
Megjelent még: Index – HVG – 444.hu – Blikk – Szeretlekmagyarorszag.hu – 168.hu – Nlc.hu –
Weborvos.hu – Hirklikk.hu - medicalonline.hu - nuus.hu telex.hu - 2021.10.21.
Gyorsítani kell az energiaátmenetet, nem lassítani
Azonban mindez politikai döntések és részvétel eredményeképpen fog megszületni időben, aktív
állami szerepvállalással, és nem azzal, hogy arra várunk, hogy a fogyasztók majd maguktól
alakítják szokásaikat az egyén szintjén. A cikk szerzői: Szabó John PhD-jelölt, CEU, Tudományos
Segédmunkatárs, KRTK és Tanársegéd, ELTE és Fabók Márton energiapiaci elemző, a
Közösségi Energia Szolgáltató projekt munkatársa.
https://telex.hu/nevertek/2021/10/21/gyorsitani-kell-az-energiaatmenetet-nem-lassitani
vaol.hu - 2021.10.21.
Fénylő tűzgömb – Utánajártunk Vas megyéből is észlelt égi jelenségnek
Többen nem is akarták elhinni amit láttak, hiszen olyan valószerűtlennek hatott ez a rövid ideig
tartó, erős, zöldes fénnyel járó égi jelenség. – Magyarországon szerdán este tűzgömb, vagy
szakmai nevén bolida érte el a Föld légkörét – mondta portálunknak Kovács József, a
szombathelyi ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium főmunkatársa.
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fenylo-tuzgomb-utanajartunk-vas-megyebol-iseszlelt-egi-jelensegnek-5405693/
Megjelent még: Vas Népe
Szombathelyi Televízió - 2021.10.21.
Konferencia a 20-as évek oktatáspolitikájáról az ELTE-n
Gróf Klebelsberg Kuno kora és öröksége címmel országos konferenciának adott helyet az ELTE
Savaria Egyetemi Központ a Gyermekjóléti Alapítvány, az Apponyi Albert Kör és a Megújuló
Oktatásért Mozgalom szervezésében. A résztvevőket Lenkai Nóra rektori biztos és Cierna Lubica
főiskolai docens köszöntötte.
https://www.sztv.hu/hirek/konferencia-a-20-as-evek-oktataspolitikajarol-az-elte-n-20211021

Veszprémi 7 nap - 2021.10.21.
Próbanyelvvizsga
A Veszprémi Szakképzési Centrum (VSZC) két tagintézménye is az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE) partner- és referenciaiskolája lett.
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal
Élet és Irodalom – 2021.10.22.
A mozdulat összeköt – könyvbemutató
Pszichodinamikus mozgás- és táncterápia. Szerkesztette: Merényi Márta, Korbai Hajnal.
L’Harmattan Kiadó–Magyar Mozgás és Táncterápiás Közhasznú Egyesület–ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Továbbképző Központ, Budapest, 2021.
Nyomtatott megjelenés, 20. oldal
digitalhungary.hu - 2021.10.22.
A robotizációban a jövő – nem lehet elég korán elkezdeni a programozást
A tananyag alapvetően elektronikusan készült el, tehát főleg videókból áll össze. Ez egy féléves
tantárgy a mi elképzeléseink szerint. Évek óta dolgozunk együtt a Budapesti ELTE Radnóti
Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal robotikai területen egy ottani vezető
informatikai tanárral, aki számtalan programot hajtott már végre iskolai osztályokban a
robotokkal kapcsolatosan.
https://www.digitalhungary.hu/interjuk/A-robotizacioban-a-jovo-nem-lehet-eleg-koranelkezdeni-a-programozast/13667/
RTL Klub - Fókusz - 2021.10.22.
Összeállítás: Idén megrendezésre kerül a TikTOP Fesztivál
Új sztárok, akik nagyon jól megtalálták a lehetőséget és a számításaikat a világ jelenleg
legnépszerűbb internetes felületén. Százezrek vagy akár egy milliók láthatják a pár másodperces
produkciókat, amihez hiába gondolják sokan, hogy nem szükséges, igenis kell valamilyen tehetség.
Hát őket is díjazzák majd a hétvégén, de ehhez az X-faktor mentorainak is lesz néhány szava. Pár
évvel ezelőtt még senki nem gondolta volna, hogy lesz egy Titok nevű applikáció, ami meghódítja
az egész világot. A jelenségről Demetrovics Zsolt pszichológussal (ELTE PPK) Pszichológiai
Intézet beszélgettünk.
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2021-10-22-c_12901364
moderniskola.hu - 2021.10.22.
„Na, Tanárnő, játszunk?” – Játék a nyelvórákon – működhet?
„A nyelvtanulás nem gyerekjáték. Vagy mégis?” címmel rendezte meg a Tanár leszek! Hallgatói
Műhely októberi nyilvános eseményét, melynek keretében a játék és a nyelvtanulás kapcsolatát
jártuk körbe. Az ELTE Online cikkében Szabó Zoé Júlia számolt be a megbeszélés
tapasztalatairól.
https://moderniskola.hu/2021/10/na-tanarno-jatszunk-jatek-a-nyelvorakon-mukodhet/
magyarkurir.hu - 2021.10.23.
Az Isteni színjáték emberiségtörténet is – Beszélgetés Kelemen János filozófussal, Dantekutatóval
A közelmúltban az ELTE Eötvös Kiadónál megjelent Dante Alighieri: Komédia I. Pokol.
Kommentár című kötetnek ő a főszerkesztője. Vele beszélgettünk. – Mennyire volt tudatos
Dante részéről, hogy az Isteni színjátékot nem költői műnek, hanem szent doktrínának, a
Szentírás folytatásának szánja? Mennyiben érvényesült ez a műben?
https://www.magyarkurir.hu/hirek/dante-700-kelemen-janos-interju

Pestbuda.hu – 2021.10.23.
Himnusz, szózat, nemzeti forradalom
Ugyanezen a napon halt meg I. Tóth Zoltán történész, az ELTE Történettudományi Karának
dékánja is, aki a diákok követelését ment átnyújtani a Magyar Dolgozók Pártja Akadémia utca 17.
számú központjába, ahol halálos lövés érte.
https://pestbuda.hu/cikk/20211023_himnusz_szozat_nemzeti_forradalom_terjenek_haza_embe
rek_hangzott_el_az_orszaghaz_erkelyerol
portfolio.hu - 2021.10.23.
Bemutatták a magyar fejlesztésű, vírus ellen harcoló robotot
A robot számos olyan megoldást alkalmaz, mely nagyságrendekkel teszi hatékonyabbá a belső
terek mindennapos fertőtlenítését, fejlesztésében az ELTE nonprofit cége mellett az ELTE
oktatói és hallgatói is részt vettek, illetve folyamatosan részt vesznek a közösen üzemeltetett
mechatronikai labor keretében.
https://www.portfolio.hu/ingatlan/20211023/bemutattak-a-magyar-fejlesztesu-virus-ellenharcolo-robotot-506724
HVG - 2021.10.24.
A romáknak kevésbé hajlandóak válaszolni az önkormányzatok a közérdekű kérdésekre
Azt, hogy melyik kérdést melyik önkormányzat kapta, és melyikhez rendeltek romának tűnő
feladót, véletlenszerűen döntötték el. A Central European University és az ELTE magyar
politikatudósai által végzett kutatást Simonovits Gábor vezette. A kutatás a roma emberekkel
szemben a magyar településvezetésben jelen lévő hátrányos megkülönböztetést tette
kézzelfoghatóvá. Simonovitsék több mint 1200 magyar önkormányzatot kerestek fel különböző
kérdésekkel.
https://hvg.hu/itthon/20211024_A_romaknak_kevesbe_hajlandoak_valaszolni_az_onkormanyz
atok_a_kozerdeku_kerdesekre
Megjelent még: Mérce.hu – 168.hu – Szakszervezetek.hu – G7.hu - Telex
Klubrádió - 2021.10.24.
Miért volt sikertelen a kékcsőrű réce visszatelepítése?
Milyen tanulságokat vont le a kutatásai során? Miért volt sikertelen a kékcsőrű réce, és sikeres a
hód visszatelepítése? Miért nem lehet az Őrségben, elkerített területen élő európai bölényeket
szabadon engedni az országban? Bajomi Bálint, az ELTE doktorandusza, az MTA-DE Lendület
Funkcionális és Restaurációs Ökológiai kutatócsoport kutatója és kommunikációs munkatársa
volt a vendégünk.
https://www.klubradio.hu/hirek/miert-volt-sikertelen-a-kekcsoru-rece-visszatelepitese-121808
minuszos.hu - 2021.10.24.
Drón: szoftverrel helyettesítik a szakképesített üzemeltetőt
A fejlesztők szerint az önellátó drónok munkavégzésével a repülő eszközök által nyújtott
szolgáltatások új korszaka indulhat. A 2015-ben az ELTE drónrajos kutatási sikereire létrehozott
startup, a drónrajok automatizációjával foglalkozó CollMot Robotikai Kutató-fejlesztő Kft.
szakképesítés nélkül használható önellátó drón munkaállomás és a kapcsolódó működtető
szoftver létrehozását tűzte ki célul.
https://www.minuszos.hu/dron-szoftverrel-helyettesitik-a-szakkepesitett-uzemeltetot/
Eduline.hu - 2021.10.24.
Új kollégium nyílt az ELTE-n
Új kollégium nyílt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Zágráb utcai kollégiumban 156

férőhely van.
https://eduline.hu/felsooktatas/20211022_ELTE_uj_kollegium
24.hu - 2021.10.24.
Ez volt a világháború legmegdöbbentőbb fegyvere
Mi indokolta az elkeseredett önfeláldozást? Mi motiválhatta öngyilkosságra a katonákat?
Tekinthetünk rájuk a kor terroristáiként? Erről kérdeztük Dr. Szabó Balázs egyetemi adjunktust,
az ELTE BTK Távol-keleti Intézet és a Japán Tanszék oktatóját. A szél és az istenek országa A
Dzsingisz kán alapította Mongol Birodalom elképesztő sebességgel hódította meg előbb a
környező területeket, majd mondhatni a fél világot.
https://24.hu/tudomany/2021/10/24/kamikaze-haboru-japan-pilota/
digitalhungary.hu - 2021.10.25.
Internet Hungary: Ébredünk. Ébredünk? Ébredünk!
A fogyasztók elvesztették a kontrollt az online vásárlás felett, függővé váltak. “A jövő a nagy
márkák kezében van, de fontos hogy egy márka jelentőségteljes világot építsen fel” - tette hozzá
Mező László. Realisztikus közgazdaságtan Mérő László , az ELTE Pszichológiai Intézetének
professzor emeritusa más aspektusból vizsgálta a viselkedési közgazdaságtan hatását. Mint
mondja, a közgazdaság tudatosan találkozik az emberi viselkedés torzító befolyásoló erejével.
https://www.digitalhungary.hu/konferenciak/internet-hungary/Internet-Hungary-ebredunkebredunk-ebredunk/13698/
novekedes.hu - 2021.10.26.
Végre megszűnhet lemaradásunk az űriparban
Az amerikai Axiom Space vállalattal együttműködve a második magyar kutatóűrhajós repülhet az
űrbe, valamint műhold projekt indulhat, miközben a hazai űripari ökoszisztéma is dinamikusan
fejlődik. A nemzetközi tapasztalatok is megerősítik, hogy az űrszektor fejlesztése nemzetgazdasági
és szuverenitási előnnyel jár. Dr. Ferencz Orsolya: A KKM Űrkutatásért és Űrtevékenységért
felelős miniszteri biztosa, az ELTE tudományos főmunkatársa.
https://novekedes.hu/mag/vegre-megszunhet-lemaradasunk-az-uriparban
24.hu - 2021.10.26.
Az aszályok és árvizek kora vár ránk
Szabó Amanda Imola meteorológus, éghajlatkutató, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Környezettudományi Doktori Iskolájának doktorandusza a Másfélfokon mutatja be a legújabb
IPCC jelentés azon fejezetét, amely a klímaváltozás és a szélsőséges csapadékeloszlás
kapcsolatáról szól. Bár az éghajlati átalakulás legszembetűnőbb hatása a felmelegedés, a folyamat
a vízkörforgást is befolyásolja.
https://24.hu/tudomany/2021/10/26/klimavaltozas-globalis-felmelegedes-arviz-aszalyvizkorforgas/
Vas Népe - 2021.10.27.
Az állatvédőket támogatják
A Savaria Egyetemi Központ idei gólyabálján a tombolából befolyt összeget a Fekete István
Állatvédő Egyesületnek ajánlja fel a hallgatói önkormányzat. Akik nem lesznek jelen a november
5-i programon, azok is vásárolhatnak támogatói jegyeket az ELTE HÖK Savaria irodájában.
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal
demokrata.hu - 2021.10.27.
Mindig a szabadságért
Szerencsés Károly. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Új- és

Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének docense szerint abban a két évben a demokráciát,
függetlenséget, keresztény értékeket, a magyar sajátosságokra tekintettel lévő szociális
méltányosságot képviselő alternatíva a Független Kisgazdapárt volt.
https://demokrata.hu/magyarorszag/mindig-a-szabadsagert-442354/
nyugat.hu – 2021.10.27.
Megvizsgálják, mennyire hasznos a szombathelyi egyetem és az önkormányzat közötti
együttműködés
Ezekről a kérdésekről tárgyal csütörtökön a szombathelyi közgyűlés. A szombathelyi
önkormányzat az idén közel 115 millió forint támogatást nyújtott az ELTE Savaria Egyetemi
Központnak. A megállapodás értelmében a támogatást az önkormányzat a szombathelyi duális
gépészmérnöki szakon oktató tanárok bérkiegészítésére és lakhatási támogatására, illetve a
szombathelyi kampusz működési költségeire adja.
https://www.nyugat.hu/cikk/kozgyules_szombathely_elozetes_2021_oktober_28
Index.hu – 2021.10.27.
Dönthet-e a Facebook az emberi jogokról a bíróságok helyett?
Dönthet-e a Facebook az emberi jogokról a bíróságok helyett? A jognak pillanatnyilag egyáltalán
nincsenek kész válaszai arra, hogy mit kezdjen a technológiai fejlődés által generált kihívásokkal –
jelentette ki Menyhárd Attila, az ELTE egyetemi tanára a digitalizáció és az alapjogok
összefüggéseit tárgyaló 32. Közép-Európai Közjegyzői Kollokviumon.
https://index.hu/belfold/2021/10/27/megregulazhato-e-a-facebook-/
Hasonló megjelenés: InfoRádió „Paragrafus” – Portfolio.hu

