
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 

Eduline - 2021.12.01. 

Az ELTE is bekerült a világ kétszáz legjobb egyeteme közé fizikából és pszichológiából 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az űrtudományi mellett a fizikai és a pszichológiai 

területen is bekerült a világ 200 legjobb egyeteme közé. 

https://eduline.hu/felsooktatas/20211130_urkutatasi_rangsor_magyar_egyetemek 

 

Jogaszvilag.hu - 2021.12.01. 

ELTE ÁJK-s joghallgatók jártak nálunk “gyárlátogatáson” 

A Wolters Kluwer Hungary budafoki irodájában jártak az első szemeszteres joghallgatók, akik a 

Bevezetés a jogi adatbázisok kezelésébe órájuk keretében látogattak a kiadóhoz. 

https://jogaszvilag.hu/a-jovo-jogasza/elte-ajk-s-joghallgatok-jartak-nalunk-gyarlatogatason/ 

 

Magyar Nemzet - 2021.12.01. 

Szitákon átmosott parányi leletek 

Ősi Attila, az ELTE TTK Őslénytani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára és Michael 

Wagreich, a Bécsi Egyetem professzora több magyar, osztrák és cseh kollégával való 

együttműködésben egy új lelőhelyet fedeztek fel Ausztria középső részén. 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/2021/12/szitakon-atmosott-paranyi-leletek 

 

Vaol.hu - 2021.12.01. 

Átfogó programjával első helyen végzett 

Kihirdették a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács idei pályázati eredményeit. Megosztott 

első helyet ért el Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa.  

https://www.vaol.hu/rovidhirek/atfogo-programjaval-elso-helyen-vegzett-5524634/ 

Megjelent még: Frisss.hu 

 

Szombathelyi Televízió - 2021.12.01. 

Illusztráció, vizualizáció a tudományban, az oktatásban és a művészetben 

Háromnapos konferenciát tartott az ELTE vizuális tanszéke. Az első két napon előadások 

folytak, míg a záró napon középiskolás és egyetemi hallgatók számára kinyitották a műhelyeket. 

https://www.sztv.hu/hirek/illusztracio-vizualizacio-a-tudomanyban-az-oktatasban-es-a-

muveszetben-20211201 

 

RTL Klub Híradó - 2021.12.01. 

Ismét Magyarországon halnak meg a világon a legtöbben a koronavírus 

szövődményeiben 

Vattay Gábor fizikus, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője híradónknak azt 

mondta szerinte a héten tetőzik a járvány itthon, ezután pár héttel következik a halálozások 

számában a csúcs, és január végére csökkenhet újra napi ezer körülire az új fertőzöttek száma. 

Hosszú sorok az oltási akcióhét első napján, múlt hétfőn több mint 880 ezren éltek az előzetes 

regisztráció nélküli.  

https://eduline.hu/felsooktatas/20211130_urkutatasi_rangsor_magyar_egyetemek
https://jogaszvilag.hu/a-jovo-jogasza/elte-ajk-s-joghallgatok-jartak-nalunk-gyarlatogatason/
https://magyarnemzet.hu/mozaik/2021/12/szitakon-atmosott-paranyi-leletek
https://www.vaol.hu/rovidhirek/atfogo-programjaval-elso-helyen-vegzett-5524634/
https://www.sztv.hu/hirek/illusztracio-vizualizacio-a-tudomanyban-az-oktatasban-es-a-muveszetben-20211201
https://www.sztv.hu/hirek/illusztracio-vizualizacio-a-tudomanyban-az-oktatasban-es-a-muveszetben-20211201


https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/21-12-01-rtl-hirado-c_12910526 

(A felvételen 14:04-től) 

 

Magyar Narancs - 2021.12.02. 

Raptor 

90 millió éves, raptorszerű dinoszauruszra bukkantak Ausztriában magyar, osztrák és cseh 

kutatók együttműködésben (Ősi Attila, az ELTE TTK őslénytani tanszékének tanszékvezető 

egyetemi tanára és Michael Wagreich, az Universitát Wien professzora vezetésével. 

Nyomtatott megjelenés, 7. oldal 

 

Tolnai Népúság - 2021.12.02.  

Jogszokások – mint iránytű a jövőhöz  

Mint sorozatszerkesztő prof. dr. Mezey Barna méltatta az MTA-ELTE Jogtörténeti 

Kutatócsoport német és angol nyelvű tanulmánykötetet, amelynek célja a jeles tudós életművének 

szélesebb körű nemzetközi megismertetése. 

Nyomtatott megjelenés, 12. oldal + Teol.hu 

 

Eduline - 2021.12.02. 

Az ELTE bölcsészkarán is döntöttek: online tartják meg a vizsgákat 

Online tartják meg a félév végi vizsgákat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Karán – az erről szóló dékáni utasítás szerdán tették közzé. 

https://eduline.hu/felsooktatas/20211202_ELTE_BTK_online_vizsgak 

 

Blikk - 2021.12.02. 

Hogyan készülhetünk fel a vadbalesetekre? Elárulják a szakértők 

A csomópontok fel- és lehajtó ágainál azonban véget ér a kerítés, és az állatok be tudnak jutni a 

pályatestre. Saját vizsgálataink is azt mutatták, hogy a vadbejutások 80-90 %-a csomópontoknál 

történik. Az alsóbbrendű utakat azonban nem határolják védő kerítések. Ráadásul a vadak 

vonulásuk során keresztezik ezeket az utakat, így megnő a gázolások esélye" – mondja dr. Farkas 

János, az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Útökológiai Munkacsoport vezetője. 

https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/vadbalesetek-felkeszules-szakertok/lcq0e2k 

 

Nyugat.hu - 2021.12.02. 

Tudta, hogy egy szombathelyi származású miniszterelnök üzent hadat Amerikának? 

Tudta, hogy egy szombathelyi származású miniszterelnök üzent hadat Amerikának? Bárdossy 

László 1941-től közel egy évig vezette Magyarországot, amiért 1946-ban háborús bűnösként 

kivégezték. Podcastunk vendége Katona Attila történész, az ELTE SEK docense volt. 

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

k 

 

Azonnali.hu – 2021.12.02. 

Megkérdeztünk egy uniós szakjogászt is a jogállami mechanizmusról 

Utasítsa el a magyar és a lengyel kormány keresetét az Európai Bíróság a jogállami 

mechanizmussal kapcsolatban – javasolja a testület egyik szakértője. Holé Katalin, az ELTE 

oktatója szerint ugyanakkor a főtanácsnok érvelésében vannak vitatható elemek.  

https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/21-12-01-rtl-hirado-c_12910526
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-szabalyok-atszovik-mindennapi-eletunket-4241648/
https://eduline.hu/felsooktatas/20211202_ELTE_BTK_online_vizsgak
https://www.blikk.hu/eletmod/tippek/vadbalesetek-felkeszules-szakertok/lcq0e2k
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathelyi_szarmazasu_miniszterelnok_uzent_hadat_amerikanak
https://www.nyugat.hu/cikk/szombathelyi_szarmazasu_miniszterelnok_uzent_hadat_amerikanak


https://azonnali.hu/cikk/20211202_pofon-a-kormanynak-megkerdeztunk-egy-unios-

szakjogaszt-is-a-jogallami-mechanizmusrol 

 

444.hu - 2021.12.02. 

Hogy érezted magad, amikor leállt a Facebook? 

Egy nemzetközi kutatás keretében az ELTE kutatói arra kíváncsiak, hogy hogyan éltük meg 

október elején, amikor több órára elérhetetlenné vált a Facebook. Egy rövid, anonim kérdőívet 

lehet kitölteni, de csak 18 év fölöttiektől várnak most válaszokat. Az eredményekről 

természetesen beszámolunk majd! 

https://444.hu/2021/12/02/hogy-erezted-magad-amikor-leallt-a-facebook 

Megjelent még: HVG 

 

Klubrádió Reggeli Gyors – 2021.12.02. 

A görög kormány kötelezővé teszi a védőoltást a hatvan év felettiek számára 

November óta a görög oltatlanok zárt helyekre való belépése számos esetben korlátozásra került, 

éttermek, mozik és edzőtermek is rajta vannak a tiltólistán. Egyelőre a 11 milliós görög lakosság 

63 százaléka kapott védőoltást, azonban nagyjából félmillió lehet azoknak a hatvan felettieknek a 

száma, akik egyelőre nem oltatták be magukat. Ha ezek után sem veszik fel az oltást, akkor 100 

eurós büntetésre számíthatnak, ami nagyjából 37 ezer forintnak feleltethető meg. A görögországi 

helyzetet Fokasz Nikosz szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára 

segít elemezni. (A felvételen 53:17-től) 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-december-02-csutortok-0600-21556 

 

Kossuth Rádió – 2021.12.02. 

Miért fontos megőrizni és gyarapítani az erdőket? 

Akik heti két óránál kevesebbet töltenek a természetben, kevésbé érzik egészségesnek magukat – 

mondta el Varga Attila, az ELTE PPK egyetemi docense. (A felvételen 09:17:35-től) 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-02_09-05-00&enddate=2021-12-

02_11-10-00&ch=mr1 

 

Élet és Tudomány - 2021.12.03.  

Gyorsítókkal az ősanyag nyomában 

Az első mikromásodpercekben kvarkok és gluonok töltötték ki a Világegyetemet. A 

részecskefizika nagy kérdései közé tartozik, hogyan alakult át ez az ősanyag a ma ismert 

protonokká és neutronokká. Az amerikai Brookhaveni Nemzeti Laboratóriumban nemrég nagy 

lépést tettek a válasz megismerése felé. Az ELTE TTK Fizikai Intézet kutatócsoportja, s benne 

Kincses Dániel fizikus is részt vesz ezekben a nemzetközi kutatásokban. A fiatal szakemberrel 

arról beszélgettünk, hogyan lehet 13,8 milliárd évvel a történtek után ezt az átalakulást vizsgálni, 

és mi ennek a célja? 

Nyomtatott megjelenés, 1556-1557. oldal 

 

Vaol.hu – 2021.12.03. 

Okoseszközök az egészség szolgálatában  

Nagyszabású projekt zárult az ELTE szombathelyi kampuszán, amely az intézményi kutatás-

fejlesztési és innovációs fókusz erősítését is célozza. A 2017. január 1-jén indult, öt alprojektből 

https://azonnali.hu/cikk/20211202_pofon-a-kormanynak-megkerdeztunk-egy-unios-szakjogaszt-is-a-jogallami-mechanizmusrol
https://azonnali.hu/cikk/20211202_pofon-a-kormanynak-megkerdeztunk-egy-unios-szakjogaszt-is-a-jogallami-mechanizmusrol
https://444.hu/2021/12/02/hogy-erezted-magad-amikor-leallt-a-facebook
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-december-02-csutortok-0600-21556
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https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-02_09-05-00&enddate=2021-12-02_11-10-00&ch=mr1


álló beruházás két elemét Szombathelyen valósították meg közel félmilliárd forint értékben. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/okoseszkozok-az-egeszseg-szolgalataban-5533688/ 

 

kreativ.hu - 2021.12.03. 

A kevés szép 

Itt most a kevés, a zsugorodás, a visszavonulás örömeiről, szépségeiről és éthoszáról fogok 

beszélni - írja cikkében Hammer Ferenc, az ELTE média oktatója. 

https://kreativ.hu/cikk/a-keves-szep 

 

baon.hu - 2021.12.03. 

Trianon és a japán diplomácia címmel jelent meg Wintermantel Péter legújabb könyve 

A könyv szerzője Wintermantel Péter mellett Umemura Yuko Magyarországon élő japán 

történész, aki az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a Japán Tanszék 

vezetője. 

https://www.baon.hu/kultura/helyi-kultura/trianon-es-a-japan-diplomacia-cimmel-jelent-meg-

wintermantel-peter-legujabb-konyve-4522814/ 

Megjelent még: Petőfi Népe 

 

nool.hu - 2021.12.03.  

A nagy magyar képíróra emlékezik a Dornyay: a tarjáni zsenire egész Nógrád büszke 

lehet 

Dr. Gelencsér Gábor, az ELTE BTK Művelődéselméleti és Médiakutatási Intézet docense – 

többek között – arról beszélt, hogy az oktatásban hogyan tudja hasznosítani a filmrendező, a 

fotóművész módszereit. 

https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/a-nagy-magyar-kepirora-emlekezik-a-dornyay-a-

tarjani-zsenire-egesz-nograd-buszke-lehet-4449335/ 

 

Népszava – 2021.12.04. 

Februárra futhat fel az ötödik hullám 

Még karácsonykor is háromezer körül lesz a koronavírus-fertőzöttek napi száma, az omikron 

variáns pedig a tél végén válhat akut problémává Vattay Gábor járványelemző, az ELTE 

Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője szerint.  

https://nepszava.hu/3139802_februarra-futhat-fel-az-otodik-hullam 

Megjelent még: Index – HVG – 168.hu – weborvos.hu – olkt.net – ATV – Blikk - hirklikk.hu - 

mizumiskolc.hu – nyugat.hu - portfolio.hu – Spirit FM - szeretlekmagyarorszag.hu – propeller.hu – pecsistop.hu 

 

Magyar Nemzet – 2021.12.04. 

Börtöntörténelem – az elítélt gyűlölete és a pasztoráció 

A létező jogrend és jogbiztonság felszámolása nélkül a baloldali szélsőségeseknek esélyük sem lett 

volna arra, hogy beteges ideológiájukat rákényszeríthessék a magyar társadalomra. Pedig az 

igazságszolgáltatás, benne a büntetés-végrehajtással minden hibája ellenére 1945-ig nagyjából az 

európai átlagnak felelt meg – tudtuk meg Kabódi Csabától, az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Kara nyugalmazott tanszékvezetőjétől, aki hangsúlyozza, hogy a Csemegi Károly által aprólékosan 

kimunkált, 1878-ban bevezetett büntető törvénykönyv az ítélethozatal mellett a büntetés-

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/okoseszkozok-az-egeszseg-szolgalataban-5533688/
https://kreativ.hu/cikk/a-keves-szep
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https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/a-nagy-magyar-kepirora-emlekezik-a-dornyay-a-tarjani-zsenire-egesz-nograd-buszke-lehet-4449335/
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/a-nagy-magyar-kepirora-emlekezik-a-dornyay-a-tarjani-zsenire-egesz-nograd-buszke-lehet-4449335/
https://nepszava.hu/3139802_februarra-futhat-fel-az-otodik-hullam


végrehajtást is példás műgonddal szabályozta. 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2021/12/vertem-mert-elvezetet-okozott 

 

Vaol.hu - 2021.12.04. 

Kétszáz diák a nyílt napon - Az induló egyetemi szakok nevében benne van Szombathely  

Nyílt napot tartottak pénteken az ELTE Savaria Egyetemi Központban, a járványügyi helyzet 

miatt maximum kétszáz regisztrált résztvevővel.  

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-indulo-egyetemi-szakok-neveben-benne-van-

szombathely-5534321/ 

 

Szabadság - 2021.12.04. 

Kristyori keresztelő 

Furka Árpád a Szegedi Tudományegyetem kémia–fizika tanári szakán szerzett diplomát 1955-ben, 

majd ugyanezen az egyetemen doktorált 1959-ben. 1963-ban a kandidátusi, 1971-ben pedig a 

nagydoktori tudományos fokozatot nyerte el. 1961-től nyugdíjazásáig az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen dolgozott, ahol 1972-ben kapta meg professzori kinevezését. 1996-ban 

elnyerte a Leonardo da Vinci Kiválósági Díjat, 1999-ben Akadémiai Díjat kapott, 2002-ben pedig 

Széchenyi-díjat.  

Nyomtatott megjelenés, 3. oldal 

 

noizz.hu - 2021.12.04. 

Panellakást vettem, megpróbáltam energiahatékonnyá tenni, de zsákutcába kerültem 

 „A háztartások energiahatékonyságát körülbelül 60 százalékban a hőenergia-felhasználás 

határozza meg, míg az elektronikai berendezések a felhasznált energia kevesebb, mint 10 

százalékáért felelnek csak.” - mondta Munkácsy Béla, az Energiaklub szakértője, az ELTE-TTK 

adjunktusa. A szakértő szerint tehát a kulcs nem is a háztartási gépeink fogyasztásában, hanem az 

otthonunk hőigényének hatékonyságában rejlik. 

https://noizz.hu/eco/energiahatekony-zold-lakasfelujitas-ezekre-figyelj/x73lw9m 

 

telex.hu - 2021.12.04. 

Mint amikor a sci-fikben ott van valami félelmetes, hatalmas dolog az égen 

Éppen ezért azt szerettük volna megtudni, hogyan befolyásolhatja az emberek életét ez az érzés, 

mikor érdemes szakemberhez fordulni és mi lehet belőle a kiút. „Egyre több klímaszorongó 

emberrel találkozunk mindenféle korosztályból, és ezt az állapotot nem hagyományos 

pszichoterápiás módon kell kezelni" – mondja elöljáróban Kőváry Zoltán klinikai 

szakpszichológus, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai karának docense, valamint rockzenész. 

https://telex.hu/tudomany/2021/12/04/klimaszorongas-okoszorongas-nem-mi-gyerekek-

okoztuk-ezeket-a-valsagokat 

 

vaol.hu - 2021.12.04. 

A térdprotézis kopása – Fekete Gusztávval szerződött a neves protézisgyártó cég 

A legnagyobb hazai protézisgyártó vállalattal kötött együttműködési szerződést a Szombathelyen 

élő biomechanikai kutató, dr. Fekete Gusztáv, az ELTE IK Savaria Műszaki Intézetének docense. 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-terdprotezis-kopasa-fekete-gusztavval-szerzodott-
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a-neves-protezisgyarto-ceg-5534297/ 

Megjelent még: Frisss.hu 

 

Qubit.hu - 2021.12.05. 

Szendrey Júlia: Bárki lehet Mikulás! 

Szendrey Júlia nem csupán Petőfi Sándor múzsája, hanem önálló alkotó is volt, jelenleg ismert 

összes elbeszélése és meséje 2021 decemberében jelenik meg először nyomtatásban. Ezek között 

olvasható Mikulás című írás, amely már Szendrey Júlia kortársai számára sem volt ismeretlen, 

mivel 1863-ban Arany János kiadta tekintélyes lapjában, a Koszorúban – írja cikkében Gyimesi 

Emese az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktorandusza. 

https://qubit.hu/2021/12/05/szendrey-julia-barki-lehet-mikulas 

 

vaskarika.hu - 2021.12.05. 

A Savaria University Press Alapítvány legújabb kötetei 

A kötet alkotói az ELTE szombathelyi, Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központjának oktatói, 

illetve volt hallgatói. Előbbiek évtizedek óta fáradoznak azon, hogy a nálunk végző pedagógusok 

hasznosítható tudással lépjenek be a szakmába. Volt diákjaink pedig azzal a szándékkal alkotnak 

ezen a pályán - vagy annak közelében - még ma is, mert szintén hisznek a betű és a szó lélekemelő 

szépségében és gyógyító erejében. E tanszék alapításának 50. évfordulóját ünnepli ez a könyv. 

http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/21380/ 

 

168.hu – 2021. december 5. 

Kiderült, mennyi funkcionális analfabéta van hazánkban 

Sok esetben az ilyen állapottal küzdő illető nem képes még egy olyan egyszerű logikai művelet 

elvégzésére, probléma megoldására sem, mint például annak megállapítása, hogy két útvonal 

közül melyik a rövidebb – írja a Jurátus ELTE oldal. 

https://168.hu/itthon/magyarorszagon-minden-negyedik-otodik-ember-funkcionalis-analfabeta-

220673 

 

24.hu - 2021.12.05. 

Izzófelhő szakad a gyanútlan emberekre a vulkánról 

Itt szerencsére nem volt személyi sérülés, mivel a térséget már kitelepítették. Dr. Harangi 

Szabolcs vulkanológus professzor, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója, az 

MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője a hétvégi vulkáni pusztításokról küldött 

elemzést a 24.hu-nak. 

https://24.hu/tudomany/2021/12/05/vulkan-indonezia-piroklaszt-tuzhanyo/ 

 

Új Néplap - 2021.12.06. 

Értékes kincseket rejtenek a Jászsági Évkönyv lapjai 

A kiadványt ebben az évben is dr. Pethő László, az ELTE nyugalmazott egyetemi docense 

szerkesztette. Huszonöt szerző publikációját tartalmazza, fényképekkel illusztrálva. Az 

összeállításába évről évre igyekeznek új szerzőket bevonni, akik között fiatalok is szép számmal 

vannak. 

Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 

 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-terdprotezis-kopasa-fekete-gusztavval-szerzodott-a-neves-protezisgyarto-ceg-5534297/
https://qubit.hu/2021/12/05/szendrey-julia-barki-lehet-mikulas
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/21380/
https://168.hu/itthon/magyarorszagon-minden-negyedik-otodik-ember-funkcionalis-analfabeta-220673
https://168.hu/itthon/magyarorszagon-minden-negyedik-otodik-ember-funkcionalis-analfabeta-220673
https://24.hu/tudomany/2021/12/05/vulkan-indonezia-piroklaszt-tuzhanyo/


Vas Népe - 2021.12.06. 

Az se baj, ha közös dúdolás lesz belőle - SUP-könyvbemutató virágok közt  

A sorozatot lezáró negyedik könyvbemutatón Fűzfa Balázs irodalomtörténész (ELTE SEK), a 

SUP vezetője mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy a kiadót – a neves külföldi egyetemi 

könyvkiadók mintájára – Pusztay János és Miszlivetz Ferenc hozta létre 1993-ban. 

Nyomtatott megjelenés, 8. oldal 

 

Eduline.hu - 2021.12.06. 

Itt a 2022-es egyetemi rangsor: ezek a legjobb bölcsészkarok 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara, valamint a Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara került a HVG 2022-es 

felsőoktatási rangsorának élére. 

https://eduline.hu/felsooktatas/20211202_bolcseszkepzes_rangsor 

 

Telex.hu - 2021.12.06. 

Tényleg lehet mostantól legálisan csalni a lakcímmel a választásokon? 

Az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének oktatója szerint a mostani módosítás úgy 

kapcsolódik a választásokhoz, hogy ezeken a magyarországi lakóhely dönti el, melyik 

választókerületben vagy önkormányzatnál szavazhatunk. A voksturizmust a Büntető 

törvénykönyv (Btk.) eddig közokirat-hamisításként büntette – mondta Milánkovich András. Az 

elkövető aktív tevékenységével ugyanis valótlan tényt (a lakóhelyet) közokiratba foglaltak, amivel 

ő jogot szerzett arra, hogy az adott egyéni választókerületben/településen szavazhasson. 

https://telex.hu/belfold/2021/12/06/lakcim-jog-voksturizmus-buncselekmeny-vadaskodas-

valasztasi-csalas 

 

Telex - 2021.12.06. 

Tényleg lehet mostantól legálisan csalni a lakcímmel a választásokon? 

Az ELTE jogi karának oktatója szerint a mostani módosítás úgy kapcsolódik a választásokhoz, 

hogy ezeken a magyarországi lakóhely dönti el, melyik választókerületben vagy önkormányzatnál 

szavazhatunk. A voksturizmust a Büntető törvénykönyv (Btk.) eddig közokirat-hamisításként 

büntette – mondta Milánkovich András. Az elkövető aktív tevékenységével ugyanis valótlan tényt 

(a lakóhelyet) közokiratba foglaltak, amivel ő jogot szerzett arra, hogy az adott egyéni 

választókerületben/településen szavazhasson. 

https://telex.hu/belfold/2021/12/06/lakcim-jog-voksturizmus-buncselekmeny-vadaskodas-

valasztasi-csalas 

 

Telex - 2021.12.06. 

Mint egy katasztrófafilm – vulkánkitörés Jáva szigetén 

A növekvő népesség miatt a vulkáni működés világszerte egyre nagyobb veszélyt jelent, ezért 

kiemelkedően fontos a vulkanológiai munka, a műszeres megfigyelés, a háttértudás növelése és 

ehhez kapcsolódóan az ismeretek megosztása, mert csak ezzel a felkészüléssel lehet segíteni 

bárhol is vulkáni veszély esetén – írja Harangi Szabolcs, az MTA levelező tagja, az ELTE TTK 

Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója. 

https://telex.hu/tudomany/2021/12/06/mint-egy-katasztrofafilm-vulkankitores-java-szigeten 

 

https://eduline.hu/felsooktatas/20211202_bolcseszkepzes_rangsor
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https://telex.hu/belfold/2021/12/06/lakcim-jog-voksturizmus-buncselekmeny-vadaskodas-valasztasi-csalas
https://telex.hu/belfold/2021/12/06/lakcim-jog-voksturizmus-buncselekmeny-vadaskodas-valasztasi-csalas
https://telex.hu/belfold/2021/12/06/lakcim-jog-voksturizmus-buncselekmeny-vadaskodas-valasztasi-csalas
https://telex.hu/tudomany/2021/12/06/mint-egy-katasztrofafilm-vulkankitores-java-szigeten


Eduline.hu - 2021.12.06. 

Online lesz a vizsgaidőszak, az ELTE újabb kara szigorított 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) természettudományi karán is minden írásbeli és 

szóbeli vizsgát online tartanak meg a járvány miatt. 

https://eduline.hu/felsooktatas/20211206_ELTE_ttk_online_vizsga 

 

Esemenymenedzser.hu - 2021.12.06. 

Dzsungeltúra a télben 

A budapesti Füvészkert műemlék pálmaházában trópusi és szubtrópusi növények – köztük 

monumentális banánok, pálmák, avokádók, citrusok – között sétálhatunk. Csodáljuk meg a 

kaktuszok, broméliák, orchideák és rovarfogó növények gyűjteményét is a 20. században épült új 

üvegházban. A kert nevezetessége a Victoria-ház, amelynek medencéje a különlegesen szép 

amazonasi óriás-tündérrózsának és a paraguayi óriás-tündérrózsának ad otthont. 

https://esemenymenedzser.hu/szabadido-2/item/31553-dzsungeltura-a-telben.html 

 

MTI - 2021.12.06. 

Bővített angol nyelvű változata jelent meg a mohácsi csata összefüggéseit feldolgozó 

kötetnek 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara kiadásában most megjelent 

könyv átszerkesztett változata a közelmúltban kiadott, az Új korszak határán: Az európai államok 

hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában című tanulmánykötetnek - közölték. A B. Szabó 

János és Fodor Pál szerkesztésében 2019-ben kiadott könyv célja az volt, hogy "a mohácsi csata 

egyetemes hadtörténeti összefüggéseinek jobb megértéséhez" kínáljon fogódzókat. 

Megjelent még: Vas Népe - Origo - nool.hu - vaol.hu - sonline.hu - zaol.hu - duol.hu - beol.hu - szoljon.hu - 

boon.hu - baon.hu - heol.hu - teol.hu - szon.hu - kemma.hu - haon.hu - delmagyar.hu -  

 

Mandiner - 2021.12.06. 

Jogálom-e a jogállam? – szakértői vita a Mandineren 

Bárd Petra az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának habilitált egyetemi docense, a CEU 

Demokrácia Intézetének kutatója. Szakterületei a jogállamiság, az emberi jogok és a tagállamok 

közötti büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés. 230 szakirányú cikke jelent meg, 

dolgozott szakértőként az Európai Parlament és az Európa Tanács mellett, jelenleg Fernand 

Braudel-ösztöndíjjal a firenzei European University Institute (EUI) Jogi Tanszékén végez 

kutatást. 

https://mandiner.hu/cikk/20211130_jogalom_e_a_jogallam_jogallamisag_vita_a_mandineren 

 

Kossuth Rádió Napközben - 2021.12.06. 

A magyarság értékei: Szabó M. Gyula, az ELTE kutatóprofesszora 

Nálunk van a Gotthard Tudomány és Technikatörténeti gyűjtemény kiállítva. - mondja méltán 

büszkén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatóprofesszora, a Gotthard Asztrofizikai 

Obszervatórium igazgatója, Szabó M. Gyula. A szombathelyi intézmény kiállítása Európában is 

egyedülálló tematikus csillagászati szakgyűjtemény. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-06_09-05-00&enddate=2021-12-

06_11-10-00&ch=mr1 
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https://mandiner.hu/cikk/20211130_jogalom_e_a_jogallam_jogallamisag_vita_a_mandineren
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Vas Népe - 2021.12.07. 

Az ország atlasza  

Lenner Tibor egyetemi docens, az ELTE SEK pedagógusképző központjának igazgatója. A 

Magyarország nemzeti atlasza – Társadalom című kötetet mutatta be az érdeklődőknek.  

Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 

 

Telex.hu - 2021.12.07. 

Iskolánként és egyetemi karonként is másként járnak el a koronavírusos diákokkal 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szeptember eleje óta heti rendszerességgel készít 

felméréseket az egyetemi polgárok körében a Covid-19 érintettségről. A kérdőíveket általában az 

összesen 38 156 hallgató, oktató és dolgozó 30-40 százaléka tölti ki. Az eredmények ugyan nem 

tekinthetők reprezentatívnak, mégis érdekes adalékul szolgálnak a helyzet elemzéséhez. 

https://telex.hu/belfold/2021/12/07/iskola-ovoda-koronavirus-covid-szabalyok-karanten-

kontakt-oltas-egyetem-maszk-online-oktatas 

Megjelent még: Nlc.hu 

 

Nyugat.hu – 2021.12.07. 

Elhunyt Butak András, szombathelyi grafikusművész és tanszékvezető 

Meghalt Butak András, aki a Savaria Egyetemi Központ Rajz Intézeti Tanszékét vezette 2013-ig – 

adta hírül az ELTE Savaria Egyetemi Központ. 

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

Megjelent még: Frisss.hu 

 

vital.hu - 2021.12.07. 

Így véd meg minket a koronavírus elleni vakcina 

Ennek az immunválasznak a kialakulását és későbbi hatását mutatja be a Magyar Tudományos 

Akadémia cikkünkben látható animációja, amely Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese, az 

ELTE TTK immunológus egyetemi tanára irányításával készült. 

http://www.vital.hu/koronavirus-vakcina-mukodese 

 

Telex.hu - 2021.12.07. 

A csoki karbonlábnyoma magasabb, mint több tejterméké 

Kis Anna, meteorológus, a földtudományok doktora (PhD), az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa cikkében azt írja, hogy a 

kakaó rendkívül kényes a klimatikus viszonyok megváltozására, a szimulációk szerint a 

kakaótermesztésre kevésbé alkalmas területek nagysága növekedhet, de az igazán alkalmasak 

csökkenni fognak. 

https://telex.hu/tudomany/2021/12/07/klimavaltozas-kakao-csokolade-okologiai-labnyom 

 

Qubit.hu - 2021.12.08. 

Az állam erkölcsi kötelessége, hogy bevezesse a kötelező oltást 

A szöveg egy most készülő könyvből származó részlet, amely a társadalmi igazságosság 

szemszögéből vizsgál különféle fontos és aktuális dilemmákat, mint például a Covid 19 járvány 

kezelése és a kötelező vakcináció, az örökösödési adó kivetése, a feltétel nélküli alapjövedelem, 

illetve a szabad migráció kérdései. A szerző, Örkény Antal szociológus, az ELTE 

https://telex.hu/belfold/2021/12/07/iskola-ovoda-koronavirus-covid-szabalyok-karanten-kontakt-oltas-egyetem-maszk-online-oktatas
https://telex.hu/belfold/2021/12/07/iskola-ovoda-koronavirus-covid-szabalyok-karanten-kontakt-oltas-egyetem-maszk-online-oktatas
https://www.nyugat.hu/cikk/elhunyt_butak_andras_szombathelyi_grafikusmuvesz
http://www.vital.hu/koronavirus-vakcina-mukodese
https://telex.hu/tudomany/2021/12/07/klimavaltozas-kakao-csokolade-okologiai-labnyom


Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára és a CEU vendégprofesszora.  

https://qubit.hu/2021/12/08/az-allam-erkolcsi-kotelessege-hogy-bevezesse-a-kotelezo-oltast 

 

Nlc.hu - 2021.12.08. 

Interjú Dúll Andrea környezetpszichológussal 

Létező jelenség-e a klímaszorongás vagy ökogyász? Élhető város-e Budapest és érdemes-e a belső 

hangra hallgatni, amikor lakást vásárolunk. Erről és még sok minden másról kérdeztük Dr. Dúll 

Andreát, az MTA doktorát, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának általános 

dékánhelyettesét. 

https://nlc.hu/eletmod/20211208/dull-andrea-pszichologia-kornyezet-interju/ 
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