
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 
Szombathelyi Televízió - 2021.12.07. 

Kiállítás pályaválasztás előtt álló fiataloknak 

A foglalkozások kerültek főszerepbe az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Intézetében nemrég 

megnyílt, „Az Út kezdete!” című kiállításon. A különleges installáció a pályaválasztás előtt álló 

fiataloknak segít. 

https://www.sztv.hu/hirek/kiallitas-palyavalasztas-elott-allo-fiataloknak-20211207 

 

napi.hu - 2021.12.08. 

Bajban van a kakaó 

Indonéziában is hasonló csapdába kerültek - írja Kis Anna, Meteorológus, a földtudományok 

doktora, az ELTE TTK Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa, a Másfél fok 

cikkében . Az 1980-as években közel egy millió hektárnyi erdőt alakítottak kakaóültetvénnyé. 

https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/kakotermesztes-klimavedelem-

kornyezetszennyezes.741791.html 

Megjelent még: Színes Ász -  

 

Szombathelyi Televízió - 2021.12.08. 

Elismerést kapott Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa 

Megosztott első helyezést ért el dolgozatával Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ 

rektori biztosa a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács interdiszciplináris pályázatán. A 60 

oldalas anyag a jövő kihívásairól szól a felsőoktatásban. 

https://www.sztv.hu/hirek/elismerest-kapott-lenkai-nora-az-elte-sek-rektori-biztosa-20211208 

 

hirek.sk - 2021.12.08. 

Egy fiatal történész sokkal megértőbben viszonyul a klubmozgalmakhoz 

Czáboczky Szabolccsal visszatekintettünk a múltba és megpróbáltuk megfejteni, mit köszönhet és 

tanulhat a mai szabad társadalom az előző generációktól. Czáboczky Szabolcs a budapesti Eötvös 

Loránd Tudományegyetem történelem-irodalomtudomány szakpárján szerzett diplomát, és 

jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karának doktoranduszhallgatója. Első tanulmánykötetét 

(Kék a sátram recece) Búcson mutatta be szeptember 18-án, amikor is a Diákhálózat 

megalakulásának a 30. évfordulóját ünnepelte. 

https://www.hirek.sk/podcast/adasido/egy-fiatal-tortenesz-sokkal-megertobben-viszonyul-a-

klubmozgalmakhoz-podcast 

 

Trend FM - 2021.12.09. 

Nem is olyan károsak a lövöldözős játékok a gyerekek lelkivilágára 

Az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének egyetemi adjunktusa elmondta: a videójátékok nem 

jelentenek veszélyt, amennyiben a kiválasztásánál a szülők figyelembe veszik a korhatárra 

vonatkozó előírásokat, tehát fontos, hogy a szülők bevonódjanak a játék vásárlásába. Király 

Orsolyát a videójátékok pszichés hatásairól Péller András kérdezte. 

https://trendfm.hu/cimlap/nem-is-olyan-karosak-a-lovoldozos-jatekok-a-gyerekek-lelkivilagara-
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https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/kakotermesztes-klimavedelem-kornyezetszennyezes.741791.html
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16885 

Megjelent még: kutyu.hu - hirek.prim.hu – Kossuth Rádió – Nlc.hu 

 

Magyar Nemzet - 2021.12.09.  

Tagokat választ az Akadémia 

A filozófiai és történettudományok osztályának jelöltje Demetrovics Zsolt, az ELTE Pedagógiai 

és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet egyetemi tanára, aki a szenvedélybetegségek 

pszichológiai alapkutatásában és a társadalomtudományokkal ötvözött alkalmazott kutatásában 

nyújt átütő teljesítményt. 

https://magyarnemzet.hu/mozaik/2021/12/tagokat-valaszt-az-akademia 

 

168 óra - 2021.12.09. 

Fűben-fában boldogság 

„Valóban tudna segíteni a természet, ha tudatosan figyelnénk arra, hogy akár a COVID-os 

időkben is kijárjunk – mondja Varga Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) 

Ember-Környezet Tranzakció Intézet (EKTI) docense. – Magyarországi vizsgálatok szerint 

azonban még a környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusoknak sem volt tervük a COVID 

miatti lezárások kezelésére. Ráadásul az első időszakban ezt mindenki átmeneti helyzetnek 

feltételezte.” 

Nyomtatott megjelenés, 6-11. oldal 

 

Vaol.hu – 2021.12.09. 

Fórum a fényszennyezési kutatásokról  

Fényszennyezési kutatásokról rendeztek konferenciát az ELTE Savaria Egyetemi Központban, 

ahol Az éjszakai égbolt színei címmel különleges fotókiállítás is nyílt.  

https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/2021/12/fenyszennyezesi-kutatasokrol-rendeztek-

konferenciat-az-elte-savaria-egyetemi-kozpontban 

Megjelent még: Szombathelyi Televízió 

 

innoteka.hu - 2021.12.09. 

Tudásháromszög-alapú innovációs stratégia 

„Az ELTE Informatikai Kara a harmadik generációs egyetemi modell felé vezető úton jár” – 

mondja dr. Horváth Zoltán, a Kar dékánja, akit arról is kérdeztünk, hogy milyen lépéseket 

tesznek a haladás érdekében. 

https://www.innoteka.hu/cikk/tudasharomszog-alapu_innovacios_strategia.2410.html 

 

hirbalaton.hu - 2021.12.09. 

Csányi Vilmos Balatonfüreden: “meg kell szüntetni a turizmus mértéktelen formáit” 

Csányi Vilmos az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 1958-ban szerzett vegyész diplomát, majd 

az akkori orvostudományi egyetem orvosi-vegytani intézetének munkatársa lett. 1973-tól az 

ELTE Természettudományi Karán a magatartás-genetikai laboratóriumban kezdett dolgozni 

egyetemi tanári beosztásban, később az általa szervezett Etológia Tanszék vezetője volt 2000-ig. 

Több, mint kétszáz tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője és közel ötven könyvet írt. 

http://www.hirbalaton.hu/csanyi-vilmos-balatonfureden-most-vagy-soha-balatonfuredi-naplo/ 
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Klubrádió – 2021.12.09. 

Milyen szemlélet szükséges ahhoz, hogy egy város akadálymentes legyen? 

Vendégünk Szende Katalin, a CEU történelem tanszékének és kulturális örökségvédelmi 

tanszékének professzora. Az Emberi Jogok Világnapján 17.30-kor kezdődik az élő közvetítésük, a 

CEU-történelem tanszék, kulturális örökségvédelmi tanszék, az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar részvételével, melynek témája az akadálymentes város. 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-december-09-csutortok-0600-21711 

Megjelent még: Qubit.hu 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2021.12.09. 

Összeállítás: Mit lehet tudni a videójáték-függőségről? 

A megszólaló fiatalok nem tekintik magukat függőnek, de kik a valódi videojáték-függők, és mit 

jelent maga a függőség? Király Orsolyát, az ELTE Pszichológiai Intézetének kutatóját, egyetemi 

adjunktust kérdeztük. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-09_09-05-00&enddate=2021-12-

09_11-10-00&ch=mr1 

 

Szabad Föld - 2021.12.10.  

Látnunk kell őseink helytállását 

Teljesen elbűvölt, azt éreztem, hogy megérkeztem, ez az én szellemi hazám. A Jóistennek hála, 

hogy eljuthattam az ELTE Bölcsészkarának történelem szakára, és a Jogi Karon a politológia 

szakot is elvégezhettem – mondta el Mlecsenkov László családfakutató. 

Nyomtatott megjelenés, 9. oldal 

 

Egy.hu - 2021.12.10. 

Fiatalok, akik 102 ezer ember lelkét ápolják – Ez a Mélylevegő Projekt! 

Az ELTE-PPK-n a belvárosi Kazinczy utcában fotókiállítást is tartottak, „Mutasd meg, ami 

benned van” címmel, amelyen major depresszióval diagnosztizált emberek képeit és gondolatait 

osztották meg a közönséggel. A képekből vándorkiállítást terveznek, vidéki helyszínekre is 

szeretnének vele eljutni. 

https://egy.hu/pszicho/fiatalok-akik-102-ezer-ember-lelket-apoljak-ez-a-melylevego-projekt-

110325 

 

Civilhetes.net - 2021.12.10. 

Mire van joga egy elítéltnek a börtönben? 

Abban mégis hasonlítanak, hogy mindhárman éveket húztak le elítéltként hazai börtöneinkben. 

Itt szerzett tapasztalataik is megegyeznek sokezernyi fogva tartott társukéval. Az azonban ritka 

dolognak számít, hogy a sokszor keserű élményeiket megosszák a szélesebb közönséggel is. A 

Fogvatartottakat és Családjukat Képviselő Csoport, a FECSKE felkérésére az ELTE Állam- és 

Jogtudományi karán válaszoltak Bacsák Dániel kriminológus kérdéseire. 

https://www.civilhetes.net/mire-van-joga-egy-eliteltnek-a-bortonben 

 

MTI - 2021.12.10. 

Magyar kutatók klímadinamikai módszerekkel vizsgálnák a kaotikus jelenségeket 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-december-09-csutortok-0600-21711
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Egyetem (BME) fizikusai szerint a klímatudományban napjainkra elterjedt módszerekkel 

hétköznapi mérnöki eszközöket is érdemes vizsgálni. Az erről szóló tanulmány a Springer Nature 

lapcsaládnak a mérnöki tudományokban előforduló kaotikus jelenségeket bemutató Nonlinear 

Dynamics című lapjában jelent meg. 

Megjelent: Origo – Webradio.hu – Magyar Nemzet – Agrotrend.hu - budaorsiinfo.hu - 

agronaplo.hu - parallaxis.blog.hu 

 

Qubit.hu - 2021.12.10. 

Mihez kezdenének a kutyák, ha eltűnne a Földről az ember? 

 Kubinyi Enikő etológus, az ELTE tudományos főmunkatársa szerint ez már meg is történt: a 

kutyakutató a Qubit kérdésére elmondta, hogy az ausztráliai dingók nem mások, mint elvadult 

kutyák, a kutyák pedig képesek hibridizálódni farkasokkal és más Canis fajokkal, így sakálokkal és 

prérifarkasokkal is. Ez azt is jelenti, hogy ezek az állatok be tudnak olvadni a vadászó 

populációba. 

https://qubit.hu/2021/12/10/mihez-kezdenenek-a-kutyak-ha-eltunne-a-foldrol-az-ember 

 

Magyar Hang - 2021.12.10. 

Bátorító éghajlatváltozás 

A felrepülés gyakori ragadozóelkerülő viselkedés a madaraknál, hiszen valószínűleg azért 

csinálják, hogy a fenyegetésként azonosított ember ne tudja elkapni őket. A tesztek alkalmával 

feljegyeztek egy csomó körülményt, amelyek egy része a helyszínre és az időjárásra, más részük 

pedig a madarakra vonatkozott. A kutatásban részt vett Markó Gábor, a Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem Növényvédelmi Intézetének docense és az ELTE Állatrendszertani és 

Ökológiai Tanszék vendégkutatója is.  

Nyomtatott megjelenés, 22. oldal 

 

Szabad Föld - 2021.12.10. 

Látnunk kell őseink helytállását 

Teljesen elbűvölt, azt éreztem, hogy megérkeztem, ez az én szellemi hazám. A Jóistennek hála, 

hogy eljuthattam az ELTE Bölcsészkarának történelem szakára, és a Jogi Karon a politológia 

szakot is elvégezhettem – fogalmazott Mlecsenkov László családfakutató. 

Nyomtatott megjelenés, 9. oldal 

 

MTI - 2021.12.10. 

Magyar kutatók klímadinamikai módszerekkel vizsgálnák a kaotikus jelenségeket 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem (BME) fizikusai szerint a klímatudományban napjainkra elterjedt módszerekkel 

hétköznapi mérnöki eszközöket is érdemes vizsgálni. Az erről szóló tanulmány a Springer Nature 

lapcsaládnak a mérnöki tudományokban előforduló kaotikus jelenségeket bemutató Nonlinear 

Dynamics című lapjában jelent meg. 

Megjelen még: Origo – Magyar Nemzet – Agrotrend.hu – Webradio.hu – Ma.hu 

 

ujkor.hu - 2021.12.10. 

Az 1848–1849-es szabadságharctól a Gulágig – A MOSZT Kutatócsoport hármas 

könyvbemutatója 

https://www.origo.hu/tudomany/20211210-magyar-kutatok-klimadinamikai-modszerekkel-vizsgalnak-a-kaotikus-jelensegeket.html
https://qubit.hu/2021/12/10/mihez-kezdenenek-a-kutyak-ha-eltunne-a-foldrol-az-ember
https://www.origo.hu/tudomany/20211210-magyar-kutatok-klimadinamikai-modszerekkel-vizsgalnak-a-kaotikus-jelensegeket.html


A kötethez Bene Krisztián egyetemi docens, a PTE BTK dékánhelyettese és Francia Tanszékének 

vezetője, a MOSZT alelnöke mellett Mezei Bálint, az ELTE adjunktusa is írt előszót.  

https://ujkor.hu/content/az-1848-1849-es-szabadsagharctol-a-gulagig-a-moszt-kutatocsoport-

harmas-konyvbemutatoja 

 

Magyar Nemzet - 2021.12.10. 

A legkisebbek szolgálatában 

Az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának pályázata révén sikerült megvenni egyet a település 

megüresedett házai közül, melyet felújítás, fürdőszoba kialakítása után felajánlott az addig 

rendkívül rossz körülmények között élő család részére, és a közüzemi költségeket is a Szivárvány 

Alapítvány finanszírozza. 

https://magyarnemzet.hu/kultura/2021/12/a-legkisebbek-szolgalataban 

 

InfoRádió - Aréna - 2021.12.10. 

Miért különleges a mostani indonéziai vulkánkitörés? 

Helyi indonéziai vulkanológusok értelmezése szerint ebben az időjárás is szerepet játszhatott. 

Tehát olyan esőzések voltak, amelynek következtében meggyengült a vulkán csúcsán a kráterben 

lévő úgynevezett lábadóm, ez egy olyan láva, ami nagyon nehezen türemkedik ki a kürtőből, és így 

egyre magasabbra nő, egyre terebélyesebb lesz, és evvel instabillá is válik. És a heves esőzés 

meggyengítette, és ez azt jelenti, hogy egy nagyobb darab vált le erről a lábadomról, és elindított 

egy izzó felhőt. 

https://infostart.hu/arena/2021/12/10/harangi-szabolcs-vulkanologus-egyetemi-tanar-az-elte-

ttk-foldrajz-es-foldtudomanyi-intezetenek-igazgatoja 

 

Tolnai Népújság - 2021.12.11. 

Ifjú informatikusok mutatkozhattak be 

A pályaművek hozták a megszokott magas színvonalat – értékelte az idei mezőnyt a jövő 

informatikusait kereső verseny döntőjének helyt adó I. Béla Gimnázium igazgatója, Hajós Éva. A 

zsűri elnöke ezúttal is dr. Zsakó László, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 

Média- és Oktatásinformatikai tanszékének vezetője volt. 

Nyomtatott megjelenés, 1-3. oldal 

Megjelent még: hirek.prim.hu - technokrata.hu - digitalhungary.hu 

 

Telex - 2021.12.11. 

Népek, cseréljétek ki a gyerekeiteket! 

Az I. világháború és a trianoni döntés után gyermekvonatok tucatjai indultak Magyarországról 

Nyugat-Európába. A szegénység elől 60 ezer gyereket vitték ki főleg Hollandiába és Belgiumba, 

hogy pár hónap alatt testileg-lelkileg megerősödjenek. A gyerekek száz évvel ezelőtti 

megsegítésének emléke nálunk megfakult, de kint sokakban elültette a magyarok iránti szimpátiát. 

Ezzel a kiállítással az is a célunk, hogy valamit rendbe hozzunk, megmutassuk, hogy mennyire 

fontos ez a történet. A szolidaritásról, segítségnyújtásról, szorultságban kinyújtott kézről szól, és 

arról, hogy egy hivatalos akció hogy vált át személyes és szeretetkapcsolatokká” - mesélte a 

Telexnek Réthelyi Orsolya, az ELTE Néderlandisztika Tanszék vezetője, a kiállítás egyik 

kurátora. 

https://ujkor.hu/content/az-1848-1849-es-szabadsagharctol-a-gulagig-a-moszt-kutatocsoport-harmas-konyvbemutatoja
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https://telex.hu/kult/2021/12/11/nepek-csereljetek-ki-a-gyerekeiteket 

Megjelent még: Katolikus Rádió – index.hu 

 

Portfolio.hu – 2021.12.11. 

Elementáris erővel törhet be Magyarországra is az omikron 

A koronavírus-járvány 4. hulláma kedvező fordulatot vett, ennek a hétnek a legfontosabb 

fejleménye a pozitív esetek számának a csökkenése volt. Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex 

Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője szerint karácsonyra még jobb lehet a helyzet, mint ahogy 

eddig várható volt. Ez azonban egyrészt nem jelenti azt, hogy a delta hullám teljesen lecsengene, 

és megszűnne, másrészt hamarosan jön az omikron variáns. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211211/elementaris-erovel-torhet-be-magyarorszagra-is-

az-omikron-van-egy-mentootlete-a-szakertonek-515524 

Megjelent még: Napi.hu – Blikk – Index - hellodelsomogy.hu - hirklikk.hu - 168.hu – Ripost.hu - 

szeretlekmagyarorszag.hu - civilhetes.net – Nlc.hu – Vg.hu – Népszava – Színes Ász - debreciner.hu - forbes.hu 

 

Daily News Hungary.com - 2021.12.11. 

Had enough of the cold? - Enjoy a jungle tour in these Hungarian botanical gardens 

Even in the middle of the coldest winter, you can enjoy some tropical vibes. All you have to do is 

visiting one of the many Hungarian botanical gardens. ELTE Füvészkert is located in the capital 

city. There are many tropical and subtropical plants in the palm house of this garden. The 

collection includes giant bananas and palms as well as avocado and citrus trees. You can also 

witness the colorful world of cactus, bromeliads, orchids, and carnivorous plants in this 20th 

century greenhouse. 

https://dailynewshungary.com/enjoy-a-jungle-tour-in-the-hungarian-botanical-gardens/ 

 

magyarnarancs.hu - 2021.12.11. 

Tarnazsadányban ölt a bika nevű dizájnerdrog 

„A dizájner drog a mélyszegénységben élők drogjává vált – mondja Szécsi Judit szociális munkás, 

az ELTE TÁTK oktatója –, mert nagyon intenzív hatásúak, olcsók és gyorsan kiütnek. Az ilyen 

szereket használók nem a pozitív hatást várják, hanem hogy gyorsan adja meg a ne legyek itt 

élményét.” 

https://magyarnarancs.hu/riport/tarnazsadanyban-olt-a-bika-nevu-dizajnerdrog-244239 

 

noklapja.hu - 2021.12.11. 

X szerint a világ: Gombás Juci 

Kedves Juci, azaz dr. Gombás Judit (PhD), nehéz kimondanom vagy leírnom, de kénytelen 

vagyok: apró gyerekkorod óta látássérültként élsz. Ehhez képest igazán széles az 

önmegvalósításod: tudományos karrier, tanítasz az ELTE gyógypedagógiai karán, gyereket szültél 

(aki lát, noha a nemzőapja is látássérült), és a legváltozatosabb sportokban próbáltad ki magad, 

például síeltél, búvárkodtál, s máig is futsz. Hogyan lehetséges ez? 

https://www.noklapja.hu/hetilap/2021/12/11/x-szerint-a-vilag-gombas-juci/ 

 

kultura.hu - 2021.12.12. 

Bibliotheca Universitatis − az ELTE Egyetemi Könyvtár titkai 

Hol találkozhatunk a magyar huszártiszti egyenruhába öltözött Ferenc Józseffel? Melyik egyetemi 

https://telex.hu/kult/2021/12/11/nepek-csereljetek-ki-a-gyerekeiteket
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2021&mho=12&mnap=10&mora=18&mperc=30
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211211/elementaris-erovel-torhet-be-magyarorszagra-is-az-omikron-van-egy-mentootlete-a-szakertonek-515524
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211211/elementaris-erovel-torhet-be-magyarorszagra-is-az-omikron-van-egy-mentootlete-a-szakertonek-515524
https://dailynewshungary.com/enjoy-a-jungle-tour-in-the-hungarian-botanical-gardens/
https://magyarnarancs.hu/riport/tarnazsadanyban-olt-a-bika-nevu-dizajnerdrog-244239
https://www.noklapja.hu/hetilap/2021/12/11/x-szerint-a-vilag-gombas-juci/


intézményünk tekint vissza 460 éves múltra? Mi köti össze Reguly Antalt és Bibó Istvánt? Az 

izgalmas kérdésekre az ELTE Egyetemi Könyvtárának vezetett épületsétáján kaptunk választ. 

https://kultura.hu/bibliotheca-universitatis-%e2%88%92-az-elte-egyetemi-konyvtar-titkai/ 

 

Mandiner.hu - 2021.12.12. 

Honnan ered a székely írás? – kutatók a Mandinernek 

Az izgalmas kérdéseket boncolgató interjú első része következik. Megszólalóink: Vásáry István 

(1945) turkológus, történész, az ELTE professor emeritusa, az MTA rendes tagja. Sándor Klára 

(1965) nyelvész, kultúrtörténész, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a 

történettudomány doktora. 

https://mandiner.hu/cikk/20211212_szekely_iras_rovasiras_tudomany 

Megjelent még: frisss.hu 

 

M1 - Híradó M1 14:00 - 2021.12.12. 

A mai nappal zárul a háromhetes koronavírus elleni oltási akció 

Az oltási akcióban eddig több mint 1 millió 300 ezren kérték az oltást. Kacskovics Imre, az 

ELTE Természettudományi Karának dékánja az M1-en arról beszélt, azt még nem tudni, hogy az 

omikron enyhébb variáns-e a Deltánál, de az biztos, hogy fertőzőképesebb, ezért mindenképpen 

érdemes mindhárom oltást felvenni. 

https://hirado.hu/video/2021/12/12/hirado-2021-december-12-1200/ 

Megjelent még: Kossuth Rádió – Duna TV – Index - hellodelsomogy.hu – Promenad24-hu – Hir6.hu – 

Ripost.hu – Magyar Nemzet - Kelet-Magyarország 

 

Eduline - 2021.12.13.  

Kijutott az egyik legnevesebb perbeszédverseny oxfordi világdöntőjére az ELTE csapat 

A harmadik helyet szerezte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának csapata a 

Monroe E. Price médiajogi perbeszédverseny dél-kelet-európai regionális fordulóján, emellett 

elnyerte a legjobb írásbeli kereset és a legjobb szóbeli teljesítmény díját is. 2022 tavaszán 

Oxfordban a világdöntőn indulhatnak. 

https://eduline.hu/felsooktatas/20211213_ELTE_pervbeszedverseny 

 

Rakéta.hu - 2021.12.13. 

Idegen csillagok körül keringő bolygók és távoli élet jelei után folyik a nyomozás magyar 

segítséggel 

A missziók kivitelezésében magyar szakemberek is részt vesznek, az ELTE Gothard Asztrofizikai 

Obszervatórium és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós 

Csillagászati Intézetének kutatói a Plato programban a távoli bolygók körül keringő exoholdak 

keresését, pulzáló változócsillagok vizsgálatát és fotometriai algoritmusok fejlesztését 

összehangoló munkacsoportok vezetését végzik, az Ariel küldetés során a Csillagászati Intézet 

munkatársai a bolygók légkörének és a csillagaiknak a vizsgálatára koncentrálnak. 

https://raketa.hu/exobolygo-kutatas-magyar-segitseggel 

 

Wmn.hu – 2021.12.13. 

Az ember, amikor kutat, a következő generációk útját egyengeti”  

Természetesen, ha az ember a CERN-ben van, akkor jobban beépül a nemzetközi tudományos 

https://kultura.hu/bibliotheca-universitatis-%e2%88%92-az-elte-egyetemi-konyvtar-titkai/
https://mandiner.hu/cikk/20211212_szekely_iras_rovasiras_tudomany
https://hirado.hu/video/2021/12/12/hirado-2021-december-12-1200/
https://eduline.hu/felsooktatas/20211213_ELTE_pervbeszedverseny
https://raketa.hu/exobolygo-kutatas-magyar-segitseggel


közösségbe, könnyebb egy kávé mellett elbeszélgetni a kollégákkal. De remek lehetőséget kaptam 

az MTA Lendület programjától: alakíthattam egy saját kutatócsoportot az ELTE-n, így az engem 

leginkább foglalkoztató problémákra koncentrálhattam – mondta az interjúban Pásztor Gabriella 

részecskefizikus, az MTA-ELTE Lendület CMS Részecske- és Magfizikai Kutatócsoport 

vezetője. 

https://wmn.hu/wmn-pwr/56465-az-ember-amikor-kutat-a-kovetkezo-generaciok-utjat-

egyengeti--interju-pasztor-gabriella-reszecskefizikussal 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2021.12.13. 

Hazánkban is egyre több embert érint az úgynevezett klímaszorongás 

A témáról Dull Andrea, a környezetpszichológust, az ELTE Emberkörnyezet Tranzakció 

Intézetének igazgatóját, a Magyar Pszichológiai Társaság Környezetpszichológiai szekciójának 

alapítóját kérdeztük. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-13_09-05-00&enddate=2021-12-

13_11-10-00&ch=mr1 

 

szombat.org - 2021.12.14. 

Végső búcsút vettek Klein Lászlótól 

Hétfőn, Szentendrén, a Sztaravodai úti köztemetőben búcsúztak családtagjai, barátai, tisztelői 

Klein Lászlótól, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar könyvtárának munkatársától, 

kutatójától, aki életének 47. évében hunyt el.  

https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/vegso-bucsut-vettek-klein-laszlotol 

 

Népszava – 2021.12.15. 

Távhőellátási krízis: gyors tűzoltásba kezdett a kormány 

Az Energiaklub friss felmérése szerint a Bükkalja húsz kistelepülésének túlnyomó több sége a 

környék erőműveinek hul ladék hője, forróvízforrásaik, illet ve kisebb arányban növényégetés és 

napenergiahasznosítás révén teljes mértékben ellátható lenne megújuló alapú távhővel – derült ki 

a tanulmány fő szerzője, Csontos Csaba, az Energiaklub szakértője, az ELTE Környezet és 

Tájföldrajzi Tanszéke doktoranduszhallgatója előadásából. 

https://nepszava.hu/3140759_tavhoellatasi-krizis-gyors-tuzoltasba-kezdett-a-kormany 

 

Magyar Demokrata - 2021.12.15.  

Gyászjelentés 

Dr. Dank Viktor állami díjas geológus, az MTA doktora, a volt Országos Kőolaj- és Gázipari 

Tröszt vezérigazgató-helyettese, a volt Központi Földtani Hivatal elnöke, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem tanára, a Magyar Természettudományi Társulat újraalapító elnöke, a 

Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar Geofizikusok Egyesülete 

tiszteletbeli tagja, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt és számos más kitüntetés 

birtokosa 96. évében családja körében elhunyt. 

Nyomtatott megjelenés, 7. oldal 

 

National Geographic - 2021.12.15.  

A kék ötven árnyalata 

Abban bizonyosak voltunk, hogy több százezres a nagyságrend, de ilyen gyorsan és ekkora 

https://wmn.hu/wmn-pwr/56465-az-ember-amikor-kutat-a-kovetkezo-generaciok-utjat-egyengeti--interju-pasztor-gabriella-reszecskefizikussal
https://wmn.hu/wmn-pwr/56465-az-ember-amikor-kutat-a-kovetkezo-generaciok-utjat-egyengeti--interju-pasztor-gabriella-reszecskefizikussal
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-13_09-05-00&enddate=2021-12-13_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-12-13_09-05-00&enddate=2021-12-13_11-10-00&ch=mr1
https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/vegso-bucsut-vettek-klein-laszlotol
https://nepszava.hu/3140759_tavhoellatasi-krizis-gyors-tuzoltasba-kezdett-a-kormany


tömegben mozgó madaraknál nincs jó módszer a becslésre. Az már matematika, olyannyira, hogy 

egy most induló együttműködésünkben az ELTE kutatóival éppen azt vizsgáljuk majd, hogy 

mesterséges intelligenciát alkalmazó képelemzéssel hogyan lehet nagy tömegben, gyorsan mozgó 

állatok számáról jó becslést adni. 

Nyomtatott megjelenés, 26-33. oldal 

 

Divany.hu - 2021.12.15. 

Börtönbüntetés is járhat az iskolai bullyingolásért a franciáknál 

Mit jelent a bullying? Az ELTE Online Hallgatói Magazin a következő definíciót adja meg a 

bullyingolásra: „Szisztematikus, hosszabb időn át elkövetett, szándékos és tudatos bántalmazó 

cselekvéssor, melyben a viszonyok kiegyenlítetlenek, a szerepek pedig nem cserélődnek fel. Az 

áldozat áldozat marad, míg a bántalmazó bántalmazó. Kiegészítő szereplői a jelenségnek a 

»szemlélők«, akik kulcsfontosságúak.  

https://divany.hu/eletem/bortonbuntetes-iskolai-bullyingolas-franciaorszag/ 

https://divany.hu/eletem/bortonbuntetes-iskolai-bullyingolas-franciaorszag/

