Eötvös Loránd Tudományegyetem
ATV Egyenes Beszéd – 2022.01.05.
Újra berobbanhat a járvány?
Az Egyenes Beszéd vendége Vattay Gábor fizikus, járványügyi modellező, az ELTE TTK
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője.
http://www.atv.hu/videok/video-20220105-ujra-berobbanhat-a-jarvany
Klubrádió Reggeli Gyors – 2022.01.05.
Negatív, amikor az emberek a háziállatukat a családtagjaik elé helyezik
A rádió új sorozatában az MTA Kiválósági Programja, a Lendület támogatásával dolgozó
kutatócsoportokat mutatja be, elsőként Kubinyi Enikőt, az ELTE TTK Biológiai Intézet
Etológiai Tanszékének tudományos főmunkatársát. (A felvételen 117:50-től)
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2022-januar-05-szerda-0600-22266
Magyarepitok.hu - 2022.01.05.
Felsőoktatási fejlesztések a főváros központjában: egy elitgimnázium és az ELTE
épületei is megújulnak
Felsőoktatási fejlesztések a főváros központjában: egy elitgimnázium és az ELTE épületei is
megújulnak A BMSK Zrt. beruházásban összesen több mint 8500 négyzetméteren újul meg a
műemléki környezetben lévő Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort utcai
gyakorlógimnáziuma, valamint felújítják az ELTE Trefort-kerti campusának épületét is.
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2022/01/felsooktatasi-fejlesztesek-a-fovaros-kozpontjabanegy-elitgimnazium-es-az-elte-epuletei-is-megujulnak
Megjelent még: eduline.hu - pestbuda.hu - epiteszforum.hu - 8.kerulet.ittlakunk.hu
Rakgyogyitas.hu - 2022.01.05.
Szoboravatással indul a XVI. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét
Az Életem Gyöngye drót-szobornak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lágymányosi Campus
(1/A épület- Duna-part) ad helyet, s az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét Megnyitásaként
2022. január 15-én 10 órakor ünnepélyesen avatják fel.
https://rakgyogyitas.hu/szoboravatassal-indul-a-xvi-europai-mehnyakrak-megelozesi-het/
Megjelent még: Life.hu
Szabadfold.hu - 2022.01.05.
Illés Fanni: Szeretek így élni
Tizenhét nagyon kemény évem van ebben az éremben, mégsem ezt tekintem létezésem fő
céljának, hanem azt, hogy kapocs legyek a sorstársaim és a többségi társadalom között. Az ELTE
szociális munkás szakán tanulok, motivációs előadásokat szeretnék tartani, fogyatékossággal élő
embereket, elsősorban gyerekeket ösztönözni, kitörési pontokat keresni számukra.
https://szabadfold.hu/orszag-vilag/illes-fanni-szeretek-igy-elni-290486/
Duol.hu - 2022.01.05.
Országos térképen a boldogság: Fejér megye a negyedik helyen áll
A leginkább ismert változata ennek a kutatásnak az ELTE PPK Pozitív Pszichológia
Kutatócsoportja, a Jobb Veled a Világ Alapítvány, valamint a Pozitív Pedagógia és Nevelés
Program támogatásával létrejövő boldogságtérkép, amely jellemzően a március végi boldogság
világnapjára időzített érdekes információhalmaz.
https://www.duol.hu/helyi-kozelet/2022/01/orszagos-terkepen-a-boldogsag-fejer-megye-anegyedik-helyen-all?utm_source=factiva_f

Blikk – 2022.01.06.
Kihantolná negyed évszázada elhunyt kislánya sírhelyét Erzsébet
A sírfelnyitáshoz a kormányhivatalhoz fordulhatunk. Alapvetően rátemetési, áttemetési és
hamvasztási célból adhatnak rá engedélyt, de akár kutatási vagy tudományos célból is jóvá
hagyhatják – magyarázta lapunknak dr. Tran Dániel, az ELTE kriminológus oktatója.
https://www.blikk.hu/aktualis/krimi/25-eve-ketsegek-kozott-meghal-kislany-kihantol-rejtelymegoldas/e9xvwyv
Magyar Nemzet - 2022.01.06.
Politikai csata lett az ostromból
Egy év telt el a washingtoni Capitolium épületénél erőszakba torkolló tüntetés óta. Az öt ember
életét követelő atrocitások örökségéről, az ügyet vizsgáló bizottsági nyomozás lehetséges
kimeneteléről és az amerikai társadalom megosztottságáról Magyarics Tamás, az ELTE és a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója beszélt lapunknak.
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2022/01/politikai-csatater-lett-az-ostrom-evfordulojabol
Megjelent még: Vasárnap.hu – Híradó.hu
Figyelő - 2022.01.06.
Elrajtolt a felvételi
Az óév utolsó napjaiban közzétették a 2022-23-as tanév felsőoktatási felvételi tájékoztatóját, ezzel
hivatalosan is elindult a jelentkezési eljárás. Az érdeklődők háromszázféle alap- és
négyszázötvenféle mesterképzésből válogathatnak február közepéig. A legnépszerűbb
intézmények listáját évek óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vezeti, a szakok
között pedig ugyanez igaz a gazdálkodási és menedzsmentre.
Nyomtatott megjelenés, 9. oldal
Magyar Narancs - 2022.01.06.
Pap András László Isten köve - Kell-e, és hogyan lehetséges új alkotmányt írni a választás
után?
A szerző az ELTE és az NKE professzora, a (volt MTA) Társadalomtudományi Kutatóintézet
Jogtudományi Intézet alkotmányjogi osztályának vezetője.
Nyomtatott megjelenés, 43-45. oldal
Új Néplap - 2022.01.06.
Kincsekre bukkantak a föld mélyén
A már említett avar temetőt az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Intézetével és az
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Régészeti Intézetével közösen fogják megvizsgálni.
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal
Dailynewshungary.com - 2022.01.06.
ELTE University to expand its Buda campus!
One of Budapest’s most popular universities is planning on upgrading its Lágymányos campus
with a new building block full of research laboratories and classrooms. ELTE started the
preparation of this grandiose project back in 2019. According to the information written on the
university’s website at that time, they wanted to expand their campus with a biotechnological
building block.
https://dailynewshungary.com/elte-university-to-expand-its-buda-campus/
Magyar Nemzet - 2022.01.06.
Az ELTE etológusai magyarul és spanyolul játszották le A kis herceget

Az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói legújabb agyi képalkotásos vizsgálatukban a világon
elsőként mutatták ki, hogy nem emberi agy is meg tud különböztetni egymástól két nyelvet. A
kutatás a NeuroImage folyóiratban jelent meg.
https://magyarnemzet.hu/mozaik/2022/01/az-elte-etologusai-magyarul-es-spanyolul-jatszottakle-a-kis-herceget
Megjelent még: Reuters – Euronews - The Times – CNN – BBC - The Guardian - Daily Mail - NBC News
– METRO - NPR – IFLScience - Qubit.hu – Korkep.sk – MTI – 24.hu – Webradio.hu – Infopapa.hu –
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reformatus.hu - 2022.01.06.
Úti cél: A REMÉNY!
A lakosság értesítésétől kezdve a gyermekek orvosi vizsgálatán át a vonatokon történő ellátásig
minden egyes mozzanatot részletesen ki kellett dolgozni ahhoz, hogy a segélyprogram sikeressé
váljon – hallgatom Réthelyi Orsolya történészt az első kiállítótérben, aki az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Néderlandisztika Tanszékének vezetője és a kiállítás egyik kurátora is egyben.
https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/uti-cel-a-remeny/
noizz.hu - 2022.01.06.
Magyar kutatók kimutatták, hogy a celebekért rajongó embereknek rosszabbak az
értelmi képességeik
Magyar kutatók vizsgálata járja be a nemzetközi sajtót, amelyben az ELTE PPK dékánja
Demetrovics Zsolt, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, Zsila Ágnes arra jutott, hogy a
celebekért rajongó embereknek alacsonyabb kognitív képességeik vannak..
https://noizz.hu/szines/magyar-kutatok-kimutattak-hogy-a-celebekert-rajongo-embereknekrosszabbak-az-ertelmi/wnfjelt
Megjelent még: Index – Qubit.hu - alfahir.hu
Szombathelyi Televízió - 2022.01.06.
A bodorka lett az év hala
A széles durbincsot és a bagolykeszeget messze lekörözte a bodorka - ez a jól ismert faj a 2022-es
év hala. A szavazatok több, mint 50 százalékát kapta. Szinetár Csaba - zoológus - ELTE-SEK
Biológia Tanszék munkatársa azt mondta: “Jól ismert, és a horgászat első lépéseit megtevő
gyermekek számára az első zsákmányok egyike. Ez köszönhető annak, hogy szinte valamennyi
hazai vizünkben előfordul.”
https://www.sztv.hu/hirek/a-bodorka-lett-az-ev-hala-20220106
Agrotrend.hu - 2022.01.07.
Harmadával csökkent a fagyos napok száma az elmúlt 120 évben Magyarországon
A Másfélfok - Éghajlatváltozás közérthetően című oldalon közzétett, pénteken megjelent cikkben
Szabó Péter, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatkutatója és Pongrácz Rita
meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének munkatársa
kiemelte: a 20. század elején még 120 nap körül alakult Magyarországon a fagyos napok száma,
amikor a napi minimumhőmérséklet 0 Celsius-fok alá csökkent.
https://www.agrotrend.hu/idojaras/aktualis/meteorologusok-a-klimavaltozas-miatt-harmadavalcsokkent-a-fagyos-napok-szama-az-elmult-120-evben-magyarorszagon
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Szombathelyi Televízió - 2022.01.07.
Túlszaporodott a hódállomány, már a városban is egyre nagyobb károkat okoznak
Az állomány túlszaporodott, és amennyiben megfelelő jogszabály születik, evidens, hogy
szükséges, és talán kicsit már megkésett is ez az intézkedés, ami a hazai hódállomány szabályozása
szempontjából úgy gondolom elvárható. Épp azért, nehogy közellenséggé váljon egy olyan faj,
aminek a korábban említett pozitív okok miatt inkább örülnünk kéne – mondta el Szinetár Csaba
zoológus, az ELTE SEK oktatója.
https://www.sztv.hu/hirek/tulszaporodott-a-hodallomany-mar-a-varosban-is-egyre-nagyobbkarokat-okoznak-20220107
RTL Klub - Fókusz - 2022.01.07.
Összeállítás: Milyen most az élet Kazahsztánban?
Ezt a kormányt egészen biztosan felelőssé fogják tenni azokért a dolgokért, amelyek most
történnek, beleértve azt a 40 halottat, több ezer sérültet, a több száz személyt, aki kórházi
ápolásra szorul, ezt mind rá fogják varrni valakire – mondta el az adásban Dunay Pál, az ELTE
Társadalomtudományi Kar docense.
https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2022-01-07-c_12917521
Eduline.hu - 2022.01.08.
Sokan megijedtek a felvételi tájékoztató nyelvvizsgás részétől, pedig ez csak „jó tanács”
Hány nap alatt készül el a bizonyítvány? Több vizsgaközpont egyébként sem használja ki a 60
napos határidőt, jóval rövidebb idő alatt kiadja a bizonyítványokat - persze ettől függetlenül
érdemes minél hamarabb vizsgázni. Az ELTE Origó Nyelvvizsgaközpont az Eduline-nak azt írta:
április vizsgáiknál garantálják, hogy a bizonyítvány elkészül a dokumentumpótlási határidőig
(vagyis július 7-ig), meglesz a bizonyítványszám, amit fel kell tölteni az e-felvételi rendszerébe.
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20220107_felveteli_nyelvvizsga_aprilis_30
24.hu - 2022.01.08.
Felébredtek a világ vulkánjai
Ebben az évben 30 országban 80 vulkánkitörést jegyeztek fel, amit 75 tűzhányó produkált. Ez
teljesen megegyezik az elmúlt évek átlagos teljesítményével – írja a 24-hu-nak küldött
közleményében Dr. Harangi Szabolcs vulkanológus professzor, az ELTE Földrajz- és
Földtudományi Intézet igazgatója, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője.
https://24.hu/tudomany/2022/01/08/vulkan-tuzhanyo-kitores/
ATV - 2022.01.09.
Így változott a népszavazás intézménye Magyarországon a rendszerváltás óta
Szükség van egyáltalán a modern államoknak a közvetlen demokrácia intézményeire? A
népszavazás nemzetközi gyakorlatáról és hazai történetéről Unger Anna, az ELTE TáTK
oktatója, a közvetlen demokrácia kutatója beszélt a Spirit FM Ceglédi kérdezi című műsorában.
http://www.atv.hu/belfold/20220109-igy-valtozott-a-nepszavazas-intezmenye-magyarorszagona-rendszervaltas-ota

Index – 2022.01.09.
A családi pótlék jár, emelése szükséges!
Meggyőződéssel vallom és javaslom a 13 éve változatlan családi pótlék minimum duplájára
emelését, ami nemcsak a szegények, hanem az egész magyar társadalom érdeke is – írja
véleménycikkében Mihály Bulcsú szociális munkás, az ELTE TáTK mesteroktatóterepkoordinátora.
https://index.hu/velemeny/2022/01/09/a-csaladi-potlek-jar-emelese-szukseges---reagalasforgacs-istvan-cikkere/
ng.24.hu - 2022.01.09.
Ősmaradványt neveztek el egy magyar entomológusról
A legnagyobb valaha talált ajkait egy gyerekökölnyi darab volt (ez látható cikkünk nyitóképén),
amelyet az egykori bánya főgeológusa, Kozma Károly adományozott dr. Ősi Attilának, az ELTE
Őslénytani Tanszéke vezetőjének, aki a magyar dinoszauruszkutatás kiemelkedő szakembere és
történetesen ajkai származású. A borostyándarabot CT segítségével vizsgálták meg – ez már
bevett szokás az őslénytani leleteknél – és ekkor derült ki, hogy vannak benne ősmaradványok.
https://ng.24.hu/tudomany/2022/01/09/osmaradvanyt-neveztek-el-egy-magyarentomologusrol/
Megjelent még: Napló - veol.hu – Magyar Nemzet – M1 Hírek – HVG - mttmuzeum.blog.hu – Origo hirbalaton.hu
Nyugat.hu - 2022.01.09.
Podcast Péntek – Mit adott és mit vett el tőlünk 2021?
Vendégünk Barták Balázs, az ELTE SEK adjunktusa volt, akivel többek között az alábbi
témaköröket jártuk körül: Hogyan változott az életformánk a járvány következtében? Hogyan
határozta meg a közéletet, gazdaságot és kultúrát a koronavírus, és ez mennyire volt indokolt?
Amikor nem a művészeti teljesítmény, hanem a pénz mozgatja a kultúrát Van-e megoldás Savaria
Szálló ügyére? Hol lenne jó helyen szombathelyi színház? Hogyan sikerült a Vásárcsarnok és a
Víztorony felújítása?
https://www.nyugat.hu/cikk/podcast_pentek_mit_adott_es_mit_vett_el_tolunk
Magyar Nemzet – 2022.01.09.
Hollandi mami
A gyermekvonat-segélyakció során magyar fiúk és lányok utazhattak nyugati országokba, hogy a
nagy háború és a forradalmak okozta megpróbáltatások után megerősödjenek. Az 1920-as
években több mint hatvanezer rászoruló került nevelőszülőkhöz néhány hónapra, de voltak, akik
örökre kint maradtak. Ezt mutatja be a Budapesti Történeti Múzeum nemrégiben nyílt kiállítása,
amelynek egyik kurátora Réthelyi Orsolya történész, irodalomtörténész, az ELTE
Néderlandisztika Tanszékének vezetője.
https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2022/01/hollandi-mami
Qubit.hu - 2022.01.10.
Nyugalom, nem keletkezik flurona szupervírus a covidos és influenzás kettős
fertőzésekből
Az pedig mindenképpen várható, hogy a kettős fertőzések túlnyomó többsége – különösen, ha
nem okoz súlyos tüneteket – felderítetlenül marad, hiszen sem a koronavírusos fertőzést, sem az
influenzát nem lehet pusztán a tünetek alapján megbízhatóan azonosítani, az influenzavírus
jelenlétét pedig még a koronavírusénál is jóval kisebb arányban derítik fel laboratóriumi
vizsgálattal” – válaszolta a Qubit kérdésére Müller Viktor elméleti biológus, az ELTE TTK
egyetemi docense, aki vírusos fertőzésekkel, járványok modellezésével, valamint az
immunrendszer és a kórokozók evolúciójával foglalkozik.

https://qubit.hu/2022/01/10/nyugalom-nem-keletkezik-flurona-szupervirus-a-covidos-esinfluenzas-kettos-fertozesekbol
Megjelent még: ATV - pestihirlap.hu
RTL Klub Reggeli – 2022.01.10.
Minden eddiginél többen kerülhetnek kórházba az omikron variáns miatt a szakértő
szerint
Minden korábbinál többen fognak kórházba kerülni Magyarországon az omikron miatt – mondta
el a Reggeliben Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája tanszék vezetője. A
járványelemző szakember arra figyelmeztet, hogy közben sok egészségügyi dolgozó esik ki a
munkából.
https://rtl.hu/belfold/2022/01/10/koronavirus-omikron-otodik-hullam-vattay-gabor-reggeli
Megjelent még: portfolio.hu
24.hu - 2022.01.10.
Veréssel, erőszakkal fenyegetik a magyar tudósokat a járvány miatt
Ráadásul nagyon nehéz meghatározni azt is, hogy egy trollkommentelőnek mi az egzakt
meghatározása. Ennek ellenére azért sejteni lehet, mik a célok és indíttatások az ilyen írások
mögött. Bűnbakot keresünk „Én azt mondanám, hogy ennek egy része a merő indulatelvezetés”
– mondta Krekó Péter szociálpszichológus, dezinformáció-szakértő, az ELTE Pedagógiai és
Pszichológiai Karának docense, aki maga is kapott már számos fenyegető üzenetet az
oltásszkeptikusokról tett nyilatkozatai miatt.
https://24.hu/tech/2022/01/10/kutatok-tudosok-megalazas-fenyegetes-kozossegi-mediaalhirek-konteok/
Delmagyar.hu - 2022.01.10.
„A megnyílót elzárja roppant távolság...”
Feszített a Hajnóczy-szövegek olvasása, mert mindenekelőtt az olvasóban, a befogadáskor jönnek
létre az érzések – fogalmazott Hoványi Márton PhD, az ELTE TÓK adjunktusa, a Hajnóczy
Péter Hagyatékgondozó Műhely vezető tagja saját Hajnóczy szövegélményeiről.
https://www.delmagyar.hu/vezeto-hirek/2022/01/a-megnyilot-elzarja-roppant-tavolsag
M1 Ma Este – 2022.01.10.
Kacskovics Imre a harmadik oltásról
A harmadik rendkívül fontos most itt az omikron hullámában, vagy éppen kiteljesedésében. A
harmadik oltás után 3-4 nappal már nagyon jó az immunválaszunk, tehát nem kell hetekig várni,
hanem gyakorlatilag néhány nappal később valóban védetté válunk – mondta Kacskovics Imre
immunológus, az ELTE TTK dékánja.
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2022-01-10-i-adas-2/
Megjelent még: Duna TV – Kossuth Rádió – Petőfi Rádió
magyarnarancs.hu - 2022.01.11.
Menesztette a kurátorokat és a Magyarságkutatónak adta Kásler a 90 százalékban kész
Árpád-koros kiállítást
„Ez a tudomány einstandolása” –fogalmazott Thoroczkay Gábor, az ELTE Középkori Történeti
Tanszék docense, aki szerint az utolsó pillanatos minisztériumi beavatkozás, a kurátorok indoklás
nélküli menesztése és a katalógus átszerkesztése „még a mai viszonyok között is szokatlanul
durva lépés”. A tanulmányát ő is letiltatta, és az érte járó honoráriumot is vissza fogja fizetni.
https://magyarnarancs.hu/belpol/menesztette-a-kuratorokat-es-a-magyarsagkutatonak-adtakasler-a-90-szazalekban-kesz-arpad-koros-kiallitast-245031

Megjelent még: Klubrádió – Pécsi Stop – Hírklikk.hu – Népszava – SzMo.hu – Magyar Hang – Mix.hu –
Index – Nyugati Fény – Propeller.hu – 444.hu – 24.hu – Telex – Demokrata
Nők Lapja - 2022.01.12.
A séta jótékony hatásai - Mi történik a szervezetünkben?
Szakértőnk, dr. Boros Szilvia sportszakorvos, táplálkozástudományi szakember, az ELTE
Egészségtudományi és Sporttudományi Intézetének igazgatója azt is kiemeli, hogy sétálni többféle
intenzitással lehet, ezek hatása pedig nem ugyanolyan: a 2-3 kilométer per órás kirakatnéző séta
időben lassabban hozza el azt a jótékony élettani változást, amit az erősebb iramban végzett, 5-7
kilométer per órás gyaloglás.
Nyomtatott megjelenés, 52-53. oldal
Somogyi Hírlap - 2022.01.12.
Számára a megoldás a matematika világa: Borbényi Márton kapta a Bolyai-társulat
emlékdíját
Inkább elgondolkodtató feladatokat kapunk – emlékezett vissza az ifjú matematikus, aki idén már
az ELTE mesterképzésén végez elméleti matematikusként.
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal

