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Magyar Nemzet.hu - 2021.11.17. 
Miért döntik oldalra a fejüket a kutyák? 
Ha egy kutya oldalra dönti a fejét, attól többnyire még a macskás személyek szíve is meglágyul. És 
bár sokan cukinak találják ezt a viselkedést, ennek lehetséges okaira valószínűleg már jóval 
kevesebben tudják a választ. A kérdés tehát adott: azért csinálják ezt a kutyák, hogy hatást 
gyakoroljanak ránk, vagy hogy esetleg figyeljünk rájuk? Ennek jártak utána nemzetközi kutatók, 
valamint az ELTE Etológia Tanszékének munkatársai új kutatásukban 
https://magyarnemzet.hu/eletstilus/2021/11/miert-dontik-oldalra-a-fejuket-a-kutyak 
 
Kisalföld - 2021.11.17. 
Győrben kutat a Széchenyi család egyik New York-ban élő tagja 
Bence Széchenyi szeptemberig az egyesült államokbeli metropoliszban, a pénzügyi szektorban 
dolgozott, most pedig Fulbright-ösztöndíjjal Széchenyi István életét és munkáit tanulmányozza a 
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen Frank Tibor történész mentorálásával. 
https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/ismerjek-meg-bencet-gyorben-kutat-a-
szechenyi-csalad-egyik-new-york-ban-elo-tagja-fotok-11583941/ 
 
Alföldi Régi Magazin - 2021.11.17. 
A trianoni békeszerződés japán vonatkozásai 
Bemutatásra kerül Umemura Yuko-Wintermantel Péter: TRIANON ÉS A JAPÁN 
DIPLOMÁCIA kötete, melynek keretében a magyar szerző vetítettképes előadást tart AZ 
ÁZSIAI CSENDESTÁRS. A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS JAPÁN VONATKOZÁSAI 
címmel. Umemura Yuko az ELTE BTK Japán Tanszékének tanszékvezető docense, 2004-ben 
doktorált, majd 2015-ben habilitált történettudományból az ELTE BTK-n. 
https://alfoldiregiomagazin.hu/2021/11/a-trianoni-bekeszerzodes-japan-vonatkozasai/ 
 
kemma.hu - 2021.11.17. 
Történelmi emlék a Dunából: a Komáromnál talált római páncéloz nincs fogható 
Teljes és ép római lófejpáncélt mutat be a Magyar Nemzeti Múzeum novemberi Hónap kincse 
kiállítása, melynek megnyitóján az MNM és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 
vezetői egy oktatási, képzési és tudományos együttműködési megállapodást írtak alá. 
https://www.kemma.hu/kozelet/helyi-kozelet/tortenelmi-emlek-a-dunabol-a-komaromnal-
talalt-romai-panceloz-nincs-foghato-4366100/ 
 
KlubRádió - Reggeli gyors - 2021.11.17. 
A felsőoktatási intézmények helyzetéről fog szólni az Eleven Emlékmű mozgalom 
holnapi online beszélgetése 
Két olyan szakértővel, aki jól ismeri ezt a helyzetet, mert mindketten felsőoktatásban dolgoznak, 
és kutatják is ezt a témát. Az egyik vendégünk Győrfi Dóra lesz, aki a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemnek az oktatója. A másik vendégünk pedig Máté András, aki az ELTE oktatója. 
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-november-17-szerda-0600-21231 
 
Magyar Nemzet - 2021.11.18. 
A lét és nemlét határán - A biológusok többsége nem tekinti élő organizmusnak a 
vírusokat 
Ha óvatosabban fogalmazunk, akkor mondhatjuk, hogy nem tekinthetők teljes értékű élő 
szervezetnek – tájékoztatott Müller Viktor, az ELTE Biológiai Intézet docense. 
https://magyarnemzet.hu/mozaik/2021/11/a-let-es-nemlet-hataran 
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HVG – 2021.11.18. 
Az ELTE továbbra is az élen 
A HVG Diploma rangsorelemzéséből kiderül azonban, hogy a tudományos fokozattal rendelkező 
oktatók koncentrálódnak, hatvan százalékuk összesen hét intézményben dolgozik teljes 
állásúként, ezzel is erősítve a nagy hagyományú egyetemek (ELTE, Debrecen, Szeged, Pécs, 
Műegyetem, Semmelweis, Pázmány) szakmai bázisát. 
https://hvg.hu/360/202146__felsooktatasi_rangsor__diploma_2022__modellvaltas__az_elte_to
vabbra_is_az_elen 
Megjelent még: Eduline – Napi.hu – 24.hu – Index – Magyar Narancs – Pénzcentrum.hu – ATV – Sláger 
FM – Népszava – Hírklikk - dailynewshungary.com – Pesti Hírlap 
 
Figyelő TOP200 – 2021.11.18. 
Védekezésből lendültünk támadásba  
György László, az ITM gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára, az ELTE 
GTK egyetemi docense szerint az újraindításban azok az országok sikeresek, amelyek egy krízist 
követően a lehető leggyorsabban tudnak offenzívába kezdeni. Úgy véli, azokat kell elsősorban 
segíteni, akik a válságos időkben is beruháznak, dolgozni, tanulni és fejlődni szeretnének. 
Nyomtatott megjelenés, 11-13- oldal 
 
Dunaújvárosi Hírlap - 2021.11.18. 
Isztria csodás élővilága 
Izgalmas és egyben tömény ismeretanyagot kínáló adriai merülésre hívta előadásában a Pannon 
Oktatási Központ diákjait hétfői előadásában dr. Farkas János, az ELTE adjunktusa, kutató, a 
Magyar Tengerbiológiai Társaság alelnöke. 
Nyomtatott megjelenés, 3. oldal 
 
Vas Népe - 2021.11.18. 
Sporttudományi szakmai nap 
Sporttudományi szakmai napot rendez csütörtökön, ma az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézete. 
Nyomtatott megjelenés, 14. oldal 
 
Zalai Hírlap - 2021.11.18. 
Magasházi Mercédesz sérülése a múlté 
További változás az életében, hogy szeptembertől Budapestre jár egyetemre, az ELTE 
Gazdaságtudományi Karának pénzügy és számvitel szakos hallgatója, úgyhogy tanulmányai 
mellett készül a versenyekre. 
https://www.zaol.hu/sport/helyi-sport/magashazi-mercedesz-serulese-a-multe-5783408/ 
 
24 óra - 2021.11.18. 
Dr. Borhy László rangos díjat kapott 
Borhy László akadémikus, Komárom díszpolgára, a brigetiói ásatások vezetője, az ELTE rektora, 
nemrégiben a francia nagyköveti rezidencián Pascale Andreani nagykövettől átvette a Chevalier 
de l’Ordre du Mérite National (Nemzeti Érdemrend Lovagja) kitüntetést. 
Nyomatott megjelenés, 4. oldal 
 
valaszonline.hu - 2021.11.18. 
Negyedik hullám: nem kéne itt tartanunk – Müller Viktor biológus és Varga Máté 
genetikus a járványról 
Újabb és újabb oltások kellenek majd, nagyjából hathavonta? Megszabadulunk-e valaha a 
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covidtól, vagy mostantól örökké úgy fogunk élni, hogy nyáron eltűnik, ősszel visszajön? 
Podcastunk, a HetiVálasz vendége Müller Viktor elméleti biológus, az ELTE TTK 
dékánhelyettese és Varga Máté genetikus, az ELTE TTK docense.  
https://www.valaszonline.hu/2021/11/18/muller-viktor-varga-mate-covid-oltas-jarvany-
podcast/ 
 
duol.hu - 2021.11.18. 
Terepgyakorlat az Adrián 
Izgalmas és egyben tömény ismeretanyagot kínáló adriai merülésre hívta előadásában a Pannon 
Oktatási Központ diákjait hétfői előadásában dr. Farkas János, az ELTE adjunktusa, kutató, a 
Magyar Tengerbiológiai Társaság alelnöke. 
https://www.duol.hu/kozelet/helyi-kozelet/terepgyakorlat-az-adrian-4798358/ 
 
esemenymenedzser.hu - 2021.11.18. 
Így előzhetőek meg a vadbalesetek 
Hol vannak a legveszélyesebb útszakaszok? – kérdeztük Dr Farkas Jánost az ELTE 
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék / Útökológiai Munkacsoport vezetőjét. 
https://esemenymenedzser.hu/esemeny-2/promociok-akciok/item/31414-igy-elozhetoek-meg-
a-vadbalesetek.html 
Megjelent még: Hello Vidék – Delina.hu 
 
pestbuda.hu - 2021.11.18. 
A társasági élet központja volt a századfordulón, ma egyetemistáké a Balaton Kávéház 
A Rákóczi út 17. szám alatti ház földszintjének Szentkirályi utcai oldalán, az egykori Balaton 
Kávéház egy részén idén október 4-én nyílt meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Gazdaságtudományi Karának vizsgaközpontja. 
https://pestbuda.hu/cikk/20211118_a_tarsasagi_elet_kozpontja_volt_a_szazadfordulon_ma_eg
yetemistake_a_balaton_kavehaz 
 
Világgazdaság - 2021.11.18.  
Kerüli a hazai lakosság a bosszúköltést 
Mindez a beszélgetésen részt vevő Dúll Andrea, az ELTE környezetpszichológiával foglalkozó 
professzora szerint azt igazolja, hogy milyen lassan változik a racionális megfontolásokból, 
viselkedési mintákból és érzelmekből összeálló, attitűdnek nevezett társadalmi beállítódás. 
https://www.vg.hu/penz-es-tokepiac/2021/11/keruli-a-hazai-lakossag-a-bosszukoltest 
 
Szombathelyi Televízió - 2021.11.18. 
Tűzesetet szimuláltak egy növényvédőszereket forgalmazó cég raktárában 
Horváth Soma - alpolgármester "Azért nagyon fontos ez a gyakorlat, ha bekövetezne ilyen - sose 
kelljen ilyet átélnünk - akkor ezt percre pontosan, minél gyorsabban végre tudják hajtani a károk 
enyhítését." A gyakorlat célja, hogy az együttműködő szervezetek baj esetén minél hatékonyabban 
tudjanak közbeavatkozni. Ezúttal az ELTE Savaria Egyetemi Központ hallgatóiból és oktatóiból 
2019-ben megalakított mentőcsoport tagjai is közreműködtek. 
https://www.sztv.hu/hirek/tuzesetet-szimulaltak-egy-novenyvedoszereket-forgalmazo-ceg-
raktaraban-20211118 
 
Vas Népe - 2021.11.19. 
Fókuszban az olimpia - A játékos GOOOOOlimpiát elmélkedős délután követte 
Az ELTE Sporttudományi Intézete az idei őszi szemeszterben is megtartotta hagyományos 
szakmai napját, amelyen ezúttal az olimpia került előtérbe játékos feladatok teljesítésével, 
előadásokkal, kerekasztal-beszélgetéssel és filmvetítéssel egybekötve. 
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https://www.vaol.hu/sport/helyi-sport/fokuszban-az-olimpia-megtartotta-hagyomanyos-
szakmai-napjat-az-elte-sporttudomanyi-intezete-fotok-5490008/ 
 
Vas Népe - 2021.11.19. 
Már jönnek a varjak 
A jelenségről dr. Gyurácz Józsefet, az ELTE SEK tanszékvezetőjét, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület Szombathelyi Helyi Csoportjának elnökét kérdeztük. – A vetési 
varjú részleges vonuló madár, ami azt jelenti, hogy vannak olyan madáregyedek, melyek vonulnak, 
mások viszont helyben maradnak – mondja az ornitológus. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/sotetedeskor-oriasi-fellegkent-lepik-el-szombathely-
legteret-a-vetesi-varjak-5490086/ 
 
Autopro.hu - 2021.11.19. 
Sok múlik a forgácsolólapka-választáson 
Nagyon nem mindegy, hogy milyen lapkákat alkalmazunk a forgácsolt alkatrészek megmunkálása 
során. Ez derült ki a Savaria Műszaki Intézetnél (ELTE-IK) egy hallgatói szakdolgozat részeként 
végzett kísérletből, ahol a forgácsolási paraméterek változtatásával a megmunkálási időt és a 
költséget is csökkentették. 
https://autopro.hu/gyartosor/sok-mulik-a-forgacsololapka-valasztason/561160 
 
Magyar Nemzet – 2021.11.19. 
Az emlékezés művészete 
Talán ez a megfontolás szolgált alapul Bogoly József Ágoston irodalomtörténésznek, 
kultúrakutatónak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egykori docensének, az 
irodalomtudomány kandidátusának, amikor összeállította Ars memoriae. Emlékezeti mintázatok 
az irodalom- és kultúratudományban című vaskos kötetét. 
https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/11/az-emlekezes-muveszete 
 
Portfolio.hu – 2021.11.19. 
Radikális változások a magyar munkahelyeken 
"A KKV-szektorban sokkal drasztikusabb, akár azonnali leépítések és bérbefagyasztások voltak 
szükségesek ahhoz, hogy a szervezetek túléljék a vírust, addig a nagyvállalatoknál gyakorlati 
szempontból a leépítések és a bércsökkentés helyett nagyobb hangsúlyt kaptak a szociális 
problémákra és az egészségvédelemre irányuló HR-intézkedések" – mondta Pató Gáborné Szűcs 
Beáta, az ELTE egyetemi docense, a Humán Szakemberek Országos Szövetségének (HSZOSZ) 
elnökségi tagja, hozzátéve, ennek oka az, hogy a kétféle cégstruktúra nagyon más lehetőségekkel 
bírt. 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211119/radikalis-valtozasok-a-magyar-munkahelyeken-
van-pozitiv-hozadeka-is-a-koronavirusnak-511512 
 
Medicalonline.hu - 2021.11.19. 
Pandémia és alkoholizmus 
Egy új-zélandi reprezentatív felmérés szerint a naponta cigarettázók mintegy fele számolt be arról, 
hogy többet dohányzott a karantén alatt. Mindezek hátterében Demetrovics Zsolt egyetemi tanár, 
az MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Klinikai 
Pszichológia és Addiktológia Tanszékének vezetője szerint egyrészt magától a vírusfertőzéstől és 
annak szomatikus szövődményeitől, a haláltól való félelem áll - legyen szó önmagunkról vagy 
szeretteinkről. 
http://medicalonline.hu/cikk/pandemia_es_alkoholizmus 
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Ripost.hu - 2021.11.19. 
Újabb zöld programok a hétvégére! – ide várják a segítőket 
A IV. ÖKO Zsibongó esemény fővédnöke Dr. Nagy István Agrárminiszter. A 250 éves ELTE 
Füvészkertje csodálatos díszletet ad a programhoz, melyre vasárnap 9-17 óra között várják az 
érdeklődőket. 
https://ripost.hu/politik/insider/ujabb-zold-programok-a-hetvegere-ide-varjak-a-segitoket-
3082584/ 
 
digitalhungary.hu - 2021.11.19. 
Kitárja kapuit az ELTE Informatikai Kar 
Az ELTE Informatikai Kara idén online formában rendezi meg felvételi nyílt napját november 
26-án, ahol minden eddiginél több programmal várják a pályaválasztás, felvételi előtt álló 
diákokat. 
https://www.digitalhungary.hu/e-volution/Kitarja-kapuit-az-ELTE-Informatikai-Kar/14046/ 
Megjelent még: Prim Online – Zetapress.hu – Gamestar.hu 
 
HVG - 2021.11.19. 
Nem csak novemberben kellene beszélnünk a férfi depresszió és öngyilkosság 
problémájáról 
A férfiakkal szemben a nők általánosan nyitottabbak a külső segítségre. Balázs Judit gyermek-, 
serdülő-és felnőttpszichiáter szakorvos, az ELTE Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológiai 
Tanszék vezető egyetemi tanára elmondja, hogy az öngyilkosság legjelentősebb rizikófaktora a 
depresszió. „A depresszió kétszer gyakoribb a nőknél, mégis a befejezett öngyilkosság férfiaknál 
gyakoribb minden korosztályban – ezt hívjuk az öngyilkosság nemi paradoxonának.” 
https://hvg.hu/itthon/20211119_ferfiak_mentalis_egeszseg_ongyilkossag_korkep 
 
Magyar Narancs – 2021.11.19. 
Az ELTE Bölcsészkarán hétfőtől minden előadást online tartanak meg 
A járványügyi helyzet alakulására tekintettel 2021. november 22-től kezdődően a szorgalmi 
időszak végéig minden előadást hallgatói létszámtól függetlenül Neptun-integrált online 
platformon (Teams, Canvas, Moodle stb.) szükséges megtartani, kizárólag aszinkron formában. 
https://magyarnarancs.hu/belpol/az-elte-bolcseszkaran-hetfotol-minden-eloadast-online-
tartanak-meg-243658 
Megjelent még: Magyar Hang – Portfolio.hu – Alfahir.hu – Hír TV – Index – Blikk – 24.hu 
 
MTA - 2021.11.19. 
A müon kölcsönhatásai: a titokzatos új erő keresésétől a vulkánok belsejének vizsgálatáig 
Fodorék számításai szerint nincs különbség az elmélet és a kísérlet között, nem találtak utalást az 
ötödik erőre. Fodor Zoltán, fizikus, az MTA tiszteleti tagja, az ELTE egyetemi tanára. 
Kutatásainak középpontjában a kvantum-színdinamika, a rácstérelmélet és az ab initio 
kvantumszámítások állnak. Kutatóként több évet töltött a CERN-nél, a német 
elektronszinkrotronnál (DESY), valamint a japán KEK-nél (nagyenergiás gyorsító). 
https://mta.hu/tudomanyunnep2021/a-muon-kolcsonhatasai-a-titokzatos-uj-ero-keresesetol-a-
vulkanok-belsejenek-vizsgalataig-a-tudomanyunnepi-eloadasok-videon-111773 
 
RTL Klub - Reggeli - 2021.11.19. 
Számos nemzetközi és az Európai Uniót érintő kutatásban vesznek részt magyar 
szakemberek 
Az egyik az gyakorlatilag az ELTE, a Richter és egy Immunodzsensz nevű cég által összeállt 
konzorcium, Kacskovics Imre professzor által vezetett konzorcium, egy fehérje alapú 
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gyógyszerfejlesztés, egy nagyon jó fázisban van, nagyon jó eredménnyel. 
https://www.rtlmost.hu/reggeli-p_7726/reggeli-2021-11-19-c_12907306 
 
Vas Népe - 2021.11.20. 
A tudós hat éve köztünk él 
Megvédte nagydoktori disszertációját prof. dr. Szidor György, így a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora lett – hamarosan megkapja a kinevezését –, az ELTE IK Savaria Műszaki 
Intézeten belül ő az első szombathelyi, akinek ez sikerült. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-tudos-hat-eve-koztunk-el-megvedte-nagydoktori-
disszertaciojat-prof-dr-szidor-gyorgy-5493203/ 
 
Beol.hu - 2021.11.20. 
Gyuláról jelentik a pontos űridőjárást 
Az alapítvány úgy tervezi, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel együttműködésben 
távcsőidőt biztosít kutatók, hallgatók számára, ami megteremti számukra a létesítmény rentábilis 
működtetését. 
https://www.beol.hu/kozelet/helyi-kozelet/gyularol-jelentik-a-pontos-uridojarast-4506185/ 
 
M1 Híradó – 2021.11.20. 
Immunológus: Mindenki oltassa be magát! 
A maszk és a távolságtartás csökkenti megfertőződés esélyét és azt is, hogy a fertőzést 
továbbadjuk – mondta Kacskovics Imre immunológus, az ELTE természettudományi karának 
dékánja szombat reggel az M1-en. 
https://hirado.hu/belfold/cikk/2021/11/20/immunologus-mindenki-oltassa-be-magat 
Megjelent még: MTI – Magyar Hírlap – Portfolio.hu – ATV – Hir6.hu – Hiros.hu – Pénzcentrum.hu – 
Budapestkornyeke.hu – Pecsistop.hu - .info lapcsalád (4 megjelenés) – Promenad24.hu – Index – Life.hu – 
Nlc.hu – Kossuth Rádió – Duna TV – Petőfi Rádió – Jazzy Rádió – Webradio.hu – Gondola.hu – Rádió88 
– Ma.hu – Metropol – Hazipatika.com 
 
hirlevel.egov.hu - 2021.11.20. 
Klasszikus drámáink is kutathatóak mesterséges intelligenciával 
„Izgalmas program zajlott az ELTE-n már a Magyar Tudomány Ünnepe első napján: a 
Bölcsészettudományi Karon bemutatták a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium harmadik 
saját fejlesztésű irodalmi adatbázisát, a Drámakorpuszt. 2020 őszén kezdte meg munkáját a 
Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium az ELTE koordinációjával. 
https://hirlevel.egov.hu/2021/11/20/klasszikus-dramaink-is-kutathatoak-mesterseges-
intelligenciaval/ 
 
Nyugat.hu - 2021.11.20. 
Nyugat podcast: Hogyan lett a Nyugat-Dunántúl egy részéből Burgenland? 
Podcast Péntek: Hogyan lett Vas megye egy részéből Burgenland? Arról is beszéltünk, hogy 
voltak-e fegyveres összecsapások a térségben. Murber Ibolya történész, az ELTE-SEK egyetemi 
docense volt a vendégünk.  
https://www.nyugat.hu/cikk/podcast_burgenland_elcsatolas_trianon_magyarorszag 
 
Portfolio.hu - 2021.11.20. 
Koronavírus Magyarországon: még csak most jön a neheze? 
"Az első lehetőség az, hogy járvány feltételei nem sokat változtak, de kezdi már elérni a határait, 
ezért a tetőzéshez közeledik" – mondja Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek 
Fizikája Tanszék vezetője. 
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https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211120/koronavirus-magyarorszagon-meg-csak-most-
jon-a-neheze-511732 
 
wmn.hu - 2021.11.20. 
„Az úszás segít, hogy elfogadd a tested” – Bemutatjuk a SzuperWMN-díj közéleti 
jelöltjét, Illés Fannit 
Fanni rendszeresen beszélget velük, és az ELTE szociálismunka-szakán is azt tanulja, hogyan tud 
a lehető legjobban támogatni másokat. Hisz abban, hogy a sport rengeteget segíthet önmagunk és 
mások elfogadásában. 
https://wmn.hu/szuper-wmn/56342-az-uszas-segit-hogy-elfogadd-a-tested--bemutatjuk-a-
szuperwmn-dij-kozeleti-jeloltjet-illes-fannit 
 
g7.hu - 2021.11.20. 
A távoktatás miatt került előtérbe a hallgatók lelki egészsége a felsőoktatásban 
A távolléti oktatás láthatóvá tette azokat a dolgokat, amik korábban is ott voltak a rendszerben, 
csak nem biztos, hogy ilyen tudatosan előtérbe kerültek – mondta Horváth László, az ELTE PPK 
Neveléstudományi Intézetének kutatója az e heti G7 Podcastban. 
https://g7.hu/podcast/20211120/a-tavoktatas-miatt-kerult-eloterbe-a-hallgatok-lelki-egeszsege-
a-felsooktatasban/ 
 
hirklikk.hu - 2021.11.21. 
„Hozott tolmácsból” nem kér a bíróság 
A bírósági tolmácsolás gyakorlatának világszerte komoly nemzetközi szakirodalma van. Dr. 
Horváth Ildikó, az ELTE docense, a Bírósági tolmácsolás című kötetében kifejti: ahány ország, 
annyiféle a gyakorlat. Van, ahol egyszerűen bírósági vagy tárgyalótermi, esetleg közösségi 
tolmácsolásról beszélnek, másutt idesorolják a gyakorlatban a különféle hivataloknál történő 
fordítást is. 
https://hirklikk.hu/kozelet/hozott-tolmacsbol-nem-ker-a-birosag/389986/ 
 
Klubrádió - 2021.11.21. 
Érteni a szóból – A szótanulás működése 
Hogyan tanuljuk meg elválasztani egymástól a hallott szavakat? Mi a különbség a kutyák és a 
gyerekek szótanulási képessége között? Boross Marianna, az ELTE Etológia Tanszék kutatója 
volt az Utópia vendége. 
https://www.klubradio.hu/hirek/erteni-a-szobol-a-szotanulas-mukodese-122375 
 
24.hu - 2021.11.21. 
Magyar királylányok haltak meg a tatárjárásban 
Az ELTE vezetésével – számos intézmény részvételével – alakult meg az a kutatócsoport „ 
Tatárjárás 1241 – A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései” 
néven, amely hosszú idő után modern szemlélettel, tudományágak összefogásával vizsgálja újra a 
magyarországi tatárjárás eseményeit és következményeit. 
https://24.hu/tudomany/2021/11/21/tatarjaras-bele-kiraly-menekules-kozepkor-tortenelem/ 
 
Metropol.hu - 2021.11.21. 
Ismét Öko Zsibongó! - ELTE Füvészkert - vásár és madáretető készítés is lesz 
Az őszből szép lassan átlépünk a téli időszakba! De ennek ellenére igazi Zsibongás lesz november 
21-én, az ELTE Füvészkertben! 
https://metropol.hu/programok/fuveszkert-vasar-program-529897/ 
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csontokkoprolitok.blog.hu - 2021.11.21. 
Amikor a gyűjtő őshüllőt talál - Csontok & Koprolitok 
Vízi őshüllők maradványaival, köztük közel teljes halgyík csontvázzal a múzeum „ Eltűnt világok” 
című kiállításában találkozhatnak az érdeklődők. Segesdi Martin vagyok, az ELTE Őslénytani 
Tanszékének doktorandusza. Azért indítottam a Csontok & Koprolitok blogot, hogy saját 
kutatásaimat, azokhoz kapcsolódó ismereteket, és más őslénytani témájú érdekfeszítő történeteket 
mutassak be rajta közérthetően. 
https://csontokkoprolitok.blog.hu/2021/11/21/dunantul_oshullo?token=d9c6ac930ac0834fdd8
8ea96fcfb82cd 
 
Eduline.hu - 2021.11.22. 
Itt a 2022-es gyakorlóiskolai rangsor, három ELTE-gimnázium áll a dobogón 
Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezeti az egyetemi 
gyakorlóiskolák 2022-es HVG rangsorát, amelyet két másik ELTE-intézmény követ. A 
gyakorlóiskolák az összesített rangsorban is kiválóan szerepelnek. 
https://eduline.hu/kozoktatas/20211118_gyakorloiskolak_rangsor 
 
24.hu – 2021.11.22. 
Búcsúzik az ELTE Klein Lászlótól: különös titokzatossága mögött hihetetlen tudás 
lakozott 
Mint arról korábban a 24.hu elsőként beszámolt, megtalálták Klein Lászlónak, az ELTE 
Pszichológiai Intézete munkatársának a holttestét a Dunában, a Kopaszi-gátnál. Az intézmény 
honlapján hétfőn délután tudatta a halálhírt. 
https://24.hu/belfold/2021/11/22/klein-laszlo-elte-ppk-bucsu/ 
Megjelent még: Budapestkornyeke.hu – Ezalenyeg.hu – Nlc.hu – Nuus.hu - pestisracok.hu - nepszava.hu - 
telex.hu - alfahir.hu - contextus.hu - atv.hu - szombat.org - metropol.hu - propeller.hu 444.hu - ma.hu - index.hu 
- origo.hu - magyarnarancs.hu - roviden.hu - civilhetes.net - eduline.hu - ripost.hu - sonline.hu - veol.hu - feol.hu - 
kisalfold.hu - hvg.hu - heol.hu - teol.hu - kemma.hu - haon.hu - szon.hu – InfoRádió – 168.hu – 
szeretlekmagyarorszag.hu – Klubrádió – Akibic.hu – Femcafe.hu – Vadhajtások.hu – Színes Ász 
 
HVG – 2021.11.22. 
Raptorszerű dinoszauruszra bukkantak az ELTE kutatói 
Magyar, osztrák és cseh kutatók együttműködésben kivételes, 90 millió évvel ezelőtti ősgerinces 
lelőhelyet fedeztek fel Ausztriában. 
https://hvg.hu/tudomany/20211122_dinoszaurusz_kutatas_elte_osleny_ausztria 
Megjelent még: MTI – Origo – Bumm.sk – Radio88 – Ma.hu – bama.hu – feol.hu – sonline.hu – kisalfold.hu 
– boon.hu – veol.hu – zaol.hu – szoljon.hu – duol.hu – baon.hu – nool.hu – vaol.hu – delmagyar.hu – heol.hu 
– teol.hu – haon.hu – szon.hu – kemma.hu 
 
vaskarika.hu - 2021.11.22. 
"Lelkünk rezdülése a zene hangjára" - Az ELTE SEK Zenepedagógiai Tanszék előadása  
A Berzsenyi Dániel Könyvtárban november 26-án 17 órakor Fasching Zsuzsanna adjunktus, 
diplomás zeneterapeuta (ELTE SEK Zenepedagógiai Tanszék) tart előadást Lelkünk rezdülése a 
zene hangjára… címmel. 
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/21319/ 
 
eduline.hu - 2021.11.22. 
Csak online vizsgázhatnak majd az ELTE egyik karának hallgatói 
A fertőzések és a járvány terjedése miatt döntött így az ELTE jogi karának vezetősége. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20211122_ELTE_Jogi_Kar 
Megjelent még: HR Portal – Alfahir.hu 
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Napi.hu – 2021.11.22. 
Százmillió dolláros gyógyszerfejlesztési szerződést kötött egy magyar startup 
A Motorpharma Kft. idén nyáron kizárólagos hasznosítási szerződést kötött az MPH-220 
gyógyszerjelöltet is védő szabadalom tulajdonosaival, a Printnet Kft.-vel és az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemmel, hogy a Motorpharma és az Aditum Bio között megállapodás 
létrejöhessen. Eszerint átadták fejlesztési és hasznosítási jogaikat a Motorpharma részére. 
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/szazmillio-dollaros-gyogyszerfejlesztesi-szerzodest-
kotott-egy-magyar-startup.740742.html 
Megjelent még: MTI – Profitline.hu – Piac és Profit – webradio.hu – kisalfold.hu – heol.hu – nool.hu – 
bama.hu – boon.hu – kema.hu – haon.hu – teol.hu – duol.hu – sonline.hu – zaol.hu – szon.hu – feol.hu – 
veol.hu – szoljon.hu – vaol.hu – delmagyar.hu – novekedes.hu – pharmaonline.hu – baon.hu – beol.hu – 
marketingpirula.hu – profession.hu 
 
Qubit.hu - 2021.11.22. 
A zebracsíkok rejtélyére a négycsíkos fűegér szőrzete az egyik magyarázat 
A zebrák hőszabályozása és a csíkozottságuk közötti kapcsolatot később tételesen cáfolta a 
Nature-ben az ELTE és a Magyar Természettudományi Múzeum biológusainak és 
biofizikusainak egy svéd kutatóval kiegészült csapata. Érveik szerint az optikai törvényszerűségek 
és az állatok testfelépítése alapján nem jön létre olyan légáramlás, amely hűthetné az állatokat. 
https://qubit.hu/2021/11/22/a-zebracsikok-rejtelyere-a-negycsikos-fueger-szorzete-a-
magyarazat 
 
ugytudjuk.hu - 2021.11.22. 
300 millióból javítják a hallgatók közérzetét Szombathelyen 
Részleges felújításon esik át a régi és új kolesz. Az ELTE SEK Pável Ágoston Kollégium I. és II. 
épületei részleges felújításon esik át. A Közbeszerzési Értesítőben megjelent dokumentum szerint 
a diákok által csak "régi" illetve "új" kollégiumnak hívott épületek "hallgatói elégedettséget javító 
– felújításon, átalakítást kapnak. 
https://ugytudjuk.hu/cikk/2021-11-22_300-milliobol-javitjak-a-hallgatok-kozerzetet-
szombathelyen 
 
Portfolio.hu - 2021.11.22. 
A negyedik hullám berobbanásának nyomában: miért ekkor, miért így és miért ott? 
A cikk megszületését segítette Balás Gábor, Csite András, Lőcsei Hajnalka, Kovács Bence és 
Baranyai Zsolt, a Hétfa Kutatóintézet munkatársai, illetve Szabó Pál és Jakobi Ákos, az ELTE 
TTK Regionális Tudományi Tanszékének oktatói. 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211122/a-negyedik-hullam-berobbanasanak-nyomaban-
miert-ekkor-miert-igy-es-miert-ott-511914 
 
Euronews.com - 2021.11.23. 
Álmatlan éjszakákat fog okozni az Európai Ügyészség a hozzá nem csatlakozott 
Magyarországon is 
Eredetileg, különböző indokokkal, nyolc tagország maradt ki a csatlakozásból – írta 2020-ban 
megjelent dolgozatában Ormándy Marcell Ottó, a Nagy-Európa Intézet főtitkára az ELTE 
gondozásában megjelent dolgozatában. A közben kilépett Egyesült Királyság és Írország 
hagyományosan kevésbé működik együtt a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén 
alapuló térségben (AFSJ), míg Dánia a teljes szakpolitikai együttműködésből kimaradt. 
https://hu.euronews.com/2021/11/23/almatlan-ejszakakat-fog-okozni-az-europai-ugyeszseg-a-
hozza-nem-csatlakozott-magyarorszago 
Megjelent még: Infovilág 
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vasarnap.hu - 2021.11.23. 
Legyen ön is csöndes, udvarias informatikusnő! 
Nemi egyenlőségi tervet készített az Eötvös Loránd Tudományegyetem, amivel alapvetően nincs 
is baj: nekem is volt szerencsém arrafele olyan profhoz (Isten nyugosztalja), aki lányoknak elvből 
nem adott ötöst. 
https://vasarnap.hu/2021/11/23/legyen-on-is-csondes-udvarias-informatikusno/ 
 
Portfolio.hu - 2021.11.23. 
Bevezetik a négynapos munkahetet egy bankban, még a fizetések sem csökkennek 
Antal Miklós ökológiai közgazdász, az MTA-ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoportjával a 
munkaidő-csökkentés megvalósíthatóságát és hatásait vizsgálja. A Portfolio-nak elmondta, 
egyelőre elég kevés az ebben a témában készült tanulmány, ezért a hatásokról korlátozottan áll 
rendelkezésre információ. 
https://www.portfolio.hu/bank/20211123/bevezetik-a-negynapos-munkahetet-egy-bankban-
meg-a-fizetesek-sem-csokkennek-512208 
 
Vaol.hu - 2021.11.23. 
Az idén is dobogós helyen végzett a Szombathelyi Gépész csapata 
Az ELTE Informatikai Kar szombathelyi duális gépészmérnöki képzésének sikere, hogy az itteni 
hallgatók évek óta az élmezőnyben vannak. A csapatmunka ereje érvényesült, az eredményt 
Lajber Kristóf, Horváth Kristóf Tibor és Bak Árpád segítette. 
https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-iden-is-dobogos-helyen-vegzett-a-szombathelyi-
gepesz-5499698/ 
 
Eduline - 2021.11.23. 
Szigorít az ELTE: van, ahol nem elég a szövetmaszk, máshol online órák és vizsgák 
várnak a hallgatókra 
Szigorított a járványügyi szabályokon az Eötvös Loránd Tudományegyetem több kara. A 
bölcsészkaron az előadásokat a szorgalmi időszak végéig online tartják meg, a jogi karon pedig a 
vizsgákat szervezik majd online formában. Az informatikai karon - ahol már az szemeszter elején 
két csoportra osztották a hallgatókat, felváltva járhatnak be az egyetemre - a hiányzásokra 
vonatkozó szabályokon változtattak. Ott egyébként nem elég a sebészi vagy a szövetmaszk, 
legalább ffp2-es maszkot kell viselni az épületben. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20211123_ELTEs_szigoritasok_koronavirusjarvany 
Megjelent még: 168.hu – HVG  
 
Qubit – 2021.11.23. 
Sérti-e az alapvető emberi jogokat a kötelező oltás?  
Emberi jogi szempontból sem egyértelmű, hogy milyen feltételekkel élhet az állam e lehetőséggel 
– írja Hungler Sára, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusa. 
https://qubit.hu/2021/11/23/serti-e-az-alapveto-emberi-jogokat-a-kotelezo-oltas 
 
Magyar Mezőgazdaság - 2021.11.23. 
Díszkertészet: Felelünk a zöld jövőért 
A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének legutóbbi közgyűlésén a szavazatra 
jogosultak egyhangúlag választották elnökké Orlóci Lászlót. Az újraválasztott elnököt a 
díszkertész-ágazat jövőjét érintő feladatokról, terveiről kérdeztük munkahelyén, az ELTE 
Füvészkertben. 
https://magyarmezogazdasag.hu/2021/11/23/diszkerteszet-felelunk-zold-jovoert 
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M1 - Ma este - 2021.11.23. 
Drámai tél előtt áll a koronavírus-járvány miatt Európa az Egészségügyi Világszervezet 
szerint 
Drámai tél előtt áll Európa - ezt nemrég közölte a WHO, az Egészségügyi Világszervezet 
természetesen a járvánnyal kapcsolatban. Mindenkit meglepett, hogy majdnem mindenkit 
meglepett az elmúlt hetekben a negyedik hullám berobbanása, és nem látni egyelőre, hogy hol van 
a vége. Jó estefan Zoltán. Kacskovics Imre immunológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
dékánja a vendégem. 
https://mediaklikk.hu/musor/ma-este/ 
 
Spirit FM - Aktuál - 2021.11.23. 
Európa több nagyvárosában is tüntetések zajlottak a hétvégén a koronavírus-járvány 
miatt bevezetett korlátozások miatt 
Ausztriában, Horvátországban, Hollandiában és Olaszországban is voltak demonstrációk, hogy 
van-e visszaút az utcáról, vagy a negyedik hullám okozta feszültség egyre többeket vihet oda, arról 
Kende Annát, az ELTE Szociálpszichológiai Tanszékének docensét kérdezzük. 
https://spiritfm.hu/musorok/124/aktual 
 
Népszava - 2021.11.24. 
Messze még a járvány vége 
Már látszik, hogy a maszkhasználat lassította a járvány terjedését, de még nincs itt a tetőzés, és 
csak átmenetinek mutatkozik az őszi szünet fékező hatása – szűrte le a legfrissebb adatokból 
Vattay Gábor járványelemző, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője 
legújabb prognózisában. 
https://nepszava.hu/3138824_messze-meg-jarvany-vege 
 
Világgazdaság - 2021.11.24. 
A vállalkozói mellékszak segítségével a jövő innovátorai lehetnek az EIT Master School 
hallgatói 
A 18 egyetemi partnerünk között van az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), valamint a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) is. Az általunk kínált hét 
interdiszciplináris program a főbb műszaki szakirányokat ötvözi az innovációs és vállalkozói 
mellékszakkal (I&E). 
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/11/forradalmasitana-a-felsooktatast-
az-eit-digital 
 
Eduline.hu - 2021.11.24. 
Magyar topegyetemekre felvételiznek, mégsem iratkoznak be: pont a legtehetségesebb 
diákok mennek külföldre 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
vezeti a „hallgatói kiválóság” alapján összeállított, friss HVG-rangsort. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20211123_bejutnak_de_nem_iratkoznak_be_hallgatoi_kivalosag
_rangsor 
Megjelent még: HVG  
 
ng.24.hu - 2021.11.24. 
Klímavédelem és környezetvédelem 
Az ELTE PPK Ember–Környezet Tranzakció Intézetének 2021 tavaszán indított "ZöldFül – 
avagy mi a pszichológia mondanivalója a környezetvédelemről?" újabb előadással jelentkezik. 
https://ng.24.hu/programok/2021/11/24/klimavedelem-es-kornyezetvedelem/ 
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Metropol.hu - 2021.11.24. 
Beszélgetés az egyetemi stresszről – óvd az egészségedet! – online 
Milyen jellegzetességei és nehézségei vannak a jogászképzésnek? Ezekre és ehhez hasonló 
kérdésekre kaphatsz választ, ha meghallgatod a JÖSz Intézet és a JÖSz – Joghallgatók Önképző 
Szervezete közös előadását november 24-én, online. Fotó: Shutterstock A beszélgetés résztvevői: 
Menyhárd Attila, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK polgári jogi tanszék) Sebestyén 
Árpád, kríziskezelő szakpszichológus. 
https://metropol.hu/programok/egyetem-stresszes-szituaciok-ovd-egeszsegedet-533396/ 
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