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infostart.hu - 2022.01.19. 
Kacskovics Imre: készüljünk az omikron robbanására! 
Rövidesen soha nem látott esetszámot produkál az ötödik járványhullámot uraló omikron 
koronavírus-variáns, ez pedig nagy teher lesz az egészségügynek, az ELTE tanszékvezető 
egyetemi tanára ezért azt javasolja, a rizikócsoportokba tartozók kérjék a negyedik oltást. 
https://infostart.hu/belfold/2022/01/19/kacskovics-imre-keszuljunk-az-omikron-robbanasara 
Megjelent még: Index – Napi.hu – ATV – Ma.hu – Házipatika.com – Portfolio.hu – Weborvos.hu – Kossuth 
Rádió – M1 Híradó – Napidoktor.hu - hungarytoday.hu - KlubRádió 
 
Portfolio.hu – 2022.01.19. 
Sosem látott járvány felé tart Magyarország 
A "szabályos" járványlefutástól való eltérés, illetve a látens fertőzések bizonytalanul nagy aránya 
egyelőre lehetetlenné teszi az előrejelzést a tekintetben, hogy mikor érheti el a csúcsát a fővárosi 
járványhullám - mondta a Portfolio-nak az adatokat értékelve Vattay Gábor, az ELTE 
járványügyi modellezéssel is foglalkozó fizikusa. 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220119/sosem-latott-jarvany-fele-tart-magyarorszag-uj-
rekordok-szulettek-a-legnagyobb-gocpontokon-521869 
Megjelent még: Sláger FM 
 
RTL Híradó - 2022.01.19. 
Eddig soha egyik hullámban sem volt olyan magas a napi koronavírus-fertőzöttek száma, 
mint kedden 
Vattay Gábor, tanszékvezető, az ELTE járványügyi modellezéssel is foglalkozó fizikusa azt 
mondja a fővárosban a következő egy hétben tetőzhet a járvány, míg az ország többi részében 
még csak most kezd el majd igazán nőni az esetszám. - Ott jelentős valami egy és két hét közötti 
lemaradás látható Budapesthez képest, tehát ott még mondjuk két és fél hét is lehet a tetőzésig 
hátra. (A felvételen 12:46-tól) 
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/22-01-19-rtl-hirado-c_12919587 
 
Telex.hu - 2022.01.19. 
Az egész ég zengett a tongai vulkánkitörés után 
A WWLN nemzetközi tudományos együttműködésnek az ELTE is része, a lágymányosi 
kampuszon is van egy hatméteres antenna, amivel kifejezetten a villámlások elektromágneses 
hullámait fogják – az eredményeknek a GPS-ek pontosságától a meteorológiai előrejelzésekig 
több szempontból is van jelentősége. 
https://telex.hu/tudomany/2022/01/19/az-egesz-eg-villamlott-a-tongai-vulkankitores-utan 
Megjelent még: Player.hu 
 
vaol.hu - 2022.01.19. 
Az ELTE SEK oktatójával beszélgettünk arról, milyen Ausztriában síelni a koronavírus 
árnyékában 
Az ELTE SEK Sporttudományi Intézetének hallgatói minden évben Ausztriába utaznak a 
síszezonban, hogy gyakorlatot szerezzenek ebben a sportágban. Oktatójukkal, dr. Nagyváradi 
Katalinnal beszélgettünk arról, milyen Ausztriában síelni a koronavírus árnyékában. 
https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/2022/01/az-elte-sek-oktatojaval-beszelgettunk-arrol-milyen-
ausztriaban-sielni-a-koronavirus-arnyekaban 
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vaol.hu - 2022.01.19. 
Elhunyt Murai Gábor 
Hosszan tartó betegség után 57 éves korában elhunyt Murai Gábor. Szombathelyen 
mindenekelőtt tanárként, valamint a független filmkészítés elismert alakjaként, és kulturális 
események szervezőjeként ismerték - írják az ELTE Savaria Egyetemi Központ Facebook-
oldalán. 
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/elhunyt-murai-gabor 
 
Webbeteg.hu – 2022.01.19. 
A testtömeg élettani szabályozása 
A testtömeg szabályozása nagyon bonyolult, egymásra és saját koncentrációjukra is ható 
hormonok hatásának összessége. Számos mechanizmus pontos működése még felderítésre vár – 
írja cikkében Ujfalussy Dorottya Júlia, az ELTE Biológiai Intézet, Etológia Tanszék munkatársa. 
https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/10715/a-testtomeg-elettani-szabalyozasa 
 
M1 Híradó – 2022.01.19. 
A szakértők szerint most nagyjából minden második koronavírusteszt pozitív idehaza 
Lassan uralkodóvá válik a Covid jelenlegi járványhullámában, még nem mondanám, hogy teljesen 
kiszorította a deltát, tehát a Delta is itt van még közöttünk, de egyre inkább erősödik az a mikron 
és napokon belül bizonyára teljes mértékben kiszorítja a deltát, és valójában mindenkit omikron 
fog megbetegíteni – mondta el a műsorban Kacskovics Imre immunológus, az ELTE TTK 
dékánja. (A felvételen 11:05-től.) 
https://hirado.hu/video/2022/01/19/hirado-2022-januar-19-1200/# 
Megjelent még: Duna TV 
 
Kossuth Rádió - Napközben - 2022.01.19. 
Milyen lehet egy jó iroda? 
Az open office-ban a kollégák állandóan látják, hallják egymást, ez pszichológiailag egy rendkívül 
nagy teher, nem tudatosuló ugyan, de ugyanakkor a privát szférának, a magánszférának, a 
személyhez való hozzáférésnek egy olyan fajta állandó és ráadásul nem tudatosuló sérelme, ami a 
munkavégzés terhein kívül nehezedik a munkavállalóra – mondta el Dull Andrea, az ELTE 
Ember-Környezet Tranzakció Intézet igazgatója. (A felvételen 09:14-től) 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-19_09-05-00&enddate=2022-01-
19_11-10-00&ch=mr1 
 
Kossuth Rádió - Napközben - 2022.01.19. 
Mit lehet tudni az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hétről? 
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy szobrot állíthattunk az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Lágymányosi kampuszán, egy olyan Cikka drótszobrot, ami 220 centiméter 
magas és egy nőt ábrázol, ahogy egyik kezében egy mályvavirágot tart az ég felé, ami a megelőzés 
fontosságát, az életet mutatja, a másik keze pedig a méhén pihen egy elszáradt mályvavirággal, 
amelynek a szirmai a lábához hullanak, és a megemlékezést mutatja – mondta el Nagy-Tóth 
Ildikó, A Mályvavirág Alapítvány elnöke. 
(A felvételen 09:38-tól) 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-19_09-05-00&enddate=2022-01-
19_11-10-00&ch=mr1 
Megjelent még: Katolikus Rádió 
 
Magyar Nemzet - 2022.01.20. 
Modellértékű térkép a Gerecséről 
A felszínmozgásokhoz kapcsolódó káresetek és a lejtős tömegmozgásokra hajlamos területek 
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jelölésével hívja fel a figyelmet földtani eredetű veszélyekre az ELTE kutatóinak új térképe, ami a 
szintén potenciális veszélyforrásnak számító bezárt bányászati hulladékkezelőket is bemutatja. A 
modellértékű, „többveszélyes” térkép helyi tervezéseknél is felhasználható. 
Nyomtatott megjelenés, 16. oldal 
Megjelent még: Elobolygonk.hu - travelo.hu – M1 Híradó 
 
Magyar Nemzet - 2022.01.20. 
Bronzkori lakosságcsere apró lépésekben 
Hazai kutatók is szerepeltek a brit népvándorlást bemutató Nature-cikkben. A hazai kutatásokat 
Szécsényi-Nagy Anna, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Archeogenomikai Intézetének vezetője és Hajdu Tamás, az ELTE Társadalomtudományi Kar 
Embertani Tanszékének docense koordinálta. 
Nyomtatott megjelenés, 16. oldal 
Megjelent még: haon.hu – feol.hu – zaol.hu – erdon.ro – delmagyar.hu – kemma.hu – sonline.hu – szon.hu – 
beol.hu – kisalfold.hu – heol.hu – szoljon.hu – bama.hu – nool.hu – baon.hu – boon.hu – vaol.hu – veol.hu – 
teol.hu – duo.hu 
 
168 óra - 2022.01.20. 
Együtt kell élnünk a vírussal 
Érthetetlen volt Kásler Miklós miniszter emlékezetes novemberi intézkedése arról, hogy húsz 
intenzív osztályon fekvő betegre egy szakorvosnak kell jutnia. Ez szakmailag elfogadhatatlan. Az 
ELTE professzora, a járványmatematikával foglalkozó Vattay Gábor professzor számításai 
szerint a hazai kórházakba COVID-fertőzéssel bekerülő betegek 55 százaléka belehal a 
betegségbe. 
https://168.hu/itthon/egyutt-kell-elnunk-a-virussal-168-ora-224182 
 
Vas Népe - 2022.01.20.  
Előkerültek a híres zöld kazetták 
Több tudománytörténeti ritkaságot is rejt a Nagy Lajos Gimnázium biológia-szertára. Kálmán 
Milán, az ELTE SEK hallgatója szakdolgozatában mérte fel a szertárban található tárgyakat. 
Ennek során azonosította a Gothard fivérek által adományozott kígyókarú tengeri csillagot, 
melyről anno röntgenfelvétel is készült, és előkerült egy fosszíliagyűjtemény is, ami 1873-ban a 
bécsi világkiállítást is megjárta. Mi is bekukkantottunk a kincseket rejtő szertárba. 
https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/2022/01/elokerultek-a-hires-zold-kazettak-tobb-ritkasagot-
is-rejt-a-nagy-lajos-gimnazium-biologia-szertara 
 
funzine.hu - 2022.01.20. 
Varázslatos egyetemi könyvtárat rejt a főváros V. kerülete 
A Ferenciek terén található ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a maga csaknem kétmillió 
dokumentumával a főváros harmadik legnagyobb könyvtára. Mégis sokan vannak, akik elsétálnak 
kupolás épülete előtt mit sem sejtve arról, micsoda irodalomtörténeti és nem utolsósorban 
építészeti értékek rejtőznek a falak mögött. 
https://funzine.hu/2022/01/20/goodapest/varazslatos-egyetemi-konyvtarat-rejt-a-fovaros-v-
kerulete/ 
 
24.hu - 2022.01.20. 
Villámgyűrűt észleltek Tongán 
A 21. század egyik legnagyobb vulkánkitörése tapasztalható a Csendes-óceánon, a Tonga-szigetek 
térségében. A műholdas felvételek szerint a robbanásos kitörés vulkáni hamufelhője 20 kilométer 
magasságba emelkedett és elérte a sztratoszférát is. Az ELTE kutatóinak közreműködésével egy 
nemzetközi csapat felfedezte és dokumentálta a kitöréssel összefüggésbe hozható érdekes légköri 
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jelenségeket, többek között egy villámgyűrűt – adta hírül az ELTE TTK. 
https://24.hu/tudomany/2022/01/20/villam-vulkan-tonga-kitores/ 
Megjelent még: Index 
 
magyarnemzet.hu - 2022.01.20. 
Modellértékű térkép a Gerecséről 
A felszínmozgásokhoz kapcsolódó káresetek és a lejtős tömegmozgásokra hajlamos területek 
jelölésével hívja fel a figyelmet földtani eredetű veszélyekre az ELTE kutatóinak új térképe, ami a 
szintén potenciális veszélyforrásnak számító bezárt bányászati hulladékkezelőket is bemutatja. A 
modellértékű, „többveszélyes” térkép helyi tervezéseknél is felhasználható. 
https://magyarnemzet.hu/mozaik/2022/01/modellerteku-terkep-a-gerecserol 
 
elobolygonk.hu - 2022.01.20. 
Magyar kutatás: előre jelezhetők lesznek a kártevők és a kórokozók 
A projekt az Agrártudományi Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
együttműködése révén valósult meg, és lehetővé teszi a mezőgazdasági, művelt területek komplex 
illatanyag-mintázatának meghatározását annak érdekében, hogy a kártevők és kórokozók 
jelenlétét időben előre tudja jelezni. Ilyen gyakorlatorientált módszer jelenleg nem áll 
rendelkezésre a világon. 
https://www.elobolygonk.hu/Innovativ_trendek/Mezogazdasag/2022_01_20/magyar_kutatas_
elore_jelezhetok_lesznek_a_kartevok_es_a_korokozok 
 
kepmas.hu - 2022.01.20. 
Spiritusz podcast: Iskolai terror: amikor gyermek gyermeknek farkasa 
Az iskolai bántalmazásról beszélgettünk a Spiritusz podcastban: dr. Jármi Éva, az ELTE 
Pedagógiai és Pszichológiai Karának adjunktusa és Budavári Fülöp műsorvezető, influencer a 
vendégeink. 
https://kepmas.hu/hu/iskolai-terror-amikor-gyermek-gyermeknek-farkasa 
 
MTI - 2022.01.20. 
Új állandó régészeti kiállítás nyílt a szolnoki Damjanich János Múzeumban 
A kiállítást megnyitó Raczky Pál, az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének egyetemi tanára 
elmondta: az új tárlat fő módszertani alapjait, időrendi kereteit jól végiggondolt történeti rendszer 
határozza meg és tartja tematikus egységben. A kiállítás alcímében jelzett 10 ezer év a pattintott 
kőkor végétől a középkor végéig terjedő időszakot fedi le Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 
– közölte. 
Megjelent még: Karc FM – Turizmus.com – Kultúra.hu – Mult-kor.hu 
 
Élet és Tudomány - 2022.01.21.  
Pályán a James Webb űrtávcső 
Igazán büszkék lehetünk arra, hogy hazánk lányai és fiai is részt vettek és vesznek az 
előkészítésben is, és a tervezett programokban is. Az ELTE Gothard Asztrofizikai 
Obszervatórium néhány szakembere – együttműködve a Space Telescope Science Institute 
(STScI) egyik csoportjának vezetőjével – egy szintetikus színképekből álló adatbázist állítottak 
össze. Ennek – a jelentős részben saját programkódjaikkal készült – új adatbázisnak az adatait 
felhasználják az új űrtávcső kalibrálásában. 
Nyomtatott megjelenés, 73-75. oldal 
 
Magyar Hang - 2022.01.21.  
Retorikaképzés mesterfokon 
Magyarország beszédkultúráján lenne mit fejleszteni – véli dr. Hoványi Márton retorikatréner, az 
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ELTE egyetemi adjunktusa, aki szerint magas fokú– akár PhD – végzettségű szakemberek is 
nehézségekkel küzdenek kommunikációs téren. 
Nyomtatott megjelenés, 14. oldal 
 
Napló - 2022.01.21. 
Nagyapja előtt tisztelegve nevezte el az ősi pókfajt 
Szabó Márton kérdésünkre elmondta, hogy a nagy méretűnek számító, 11 centiméteres 
borostyánt a 2010-es évek elején Kozma Károly, az ajkai bánya főgeológusa bocsátotta az ELTE 
Őslénytani Tanszékének tanszékvezetője, a szintén ajkai származású Ősi Attila rendelkezésére. 
Nyomtatott megjelenés, 11. oldal 
 
Szoljon.hu - 2022.01.21. 
Korszerű köntösbe bújtatták a tárlatot 
Szavait immár a látvány is alátámasztja, a pályázati forrásból, az EMMI Kubinyi Ágoston 
programjának keretében megvalósult kiállítást tegnap óta látogatható. A tárlatot dr. Raczky Pál, az 
ELTE Régészettudományi Intézet egyetemi tanára nyitotta meg. 
https://www.szoljon.hu/helyi-kultura/2022/01/a-szolnoki-damjanich-muzeum-korszeru-
kontosbe-bujtatta-a-rendhagyo-regeszeti-tarlatot 
 
eduline.hu - 2022.01.21. 
Online oktatásra áll át az ELTE a tavaszi félévben  
Online oktatással kezdődik a tavaszi félév az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE), 
leghamarabb február végén térhetnek át jelenléti formára. 
https://eduline.hu/felsooktatas/20220121_ELTE_online_kezdodik_a_tavaszi_felev 
Megjelent még: Hírklikk.hu – Portfolio.hu – Hrportal – Index – InfoRádió – 24.hu – Alfahir.hu – 
Mandiner.hu – Szeretlek Magyarország – Napi.hu – VG – KlubRádió – Rádió1  
 
szon.hu - 2022.01.21. 
A kultúrával szemben feladataink, kötelességeink vannak 
A megyeháza Bessenyei nagytermében rendezett pénteki eseményen Cs. Varga István, az ELTE 
BTK habilitált, nyugdíjas professzora úgy fogalmazott: szeretné megosztani a hallgatósággal azt a 
sok örömet, amit ő kutatóként a magyar kultúrától kapott. 
https://www.szon.hu/helyi-kultura/2022/01/a-kulturaval-szemben-feladataink-kotelessegeink-
vannak 
 
vaol.hu - 2022.01.21. 
Kitüntetéseket adtak át a magyar kultúra napja alkalmából Szombathelyen 
Dr. Czetter Ibolya Az ELTE SEK Magyar Irodalomtudományi Tanszékének tanára, 
tanszékvezetője. 1999-ben jelent meg első önálló kötete, A stílus és a formák (Tanulmányok a 
nyelvművész Márai Sándorról) címmel, amelyet Vas Megye Közgyűlésének Tudományos 
Szakbizottsága nívódíjban részesített. 
https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/2022/01/kitunteteseket-adtak-at-a-magyar-kultura-napja-
alkalmabol-szombathelyen-2 
Megjelent még: Vaskarika.hu 
 
Telex - 2022.01.21. 
A túlzott rajongás árthat az egészségnek 
Egy amerikai szerző, Lynn E. McCutcheon mellett két magyar pszichológus jegyzi a cikket: Zsila 
Ágnes , a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársa és 
Demetrovics Zsolt, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Addiktológia Kutatócsoportjának 
vezetője. A kutatás adatfelvétele Magyarországon történt még 2020-ban, egy 1763 felnőttből álló, 
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nem reprezentatív mintán. 
https://telex.hu/tudomany/2022/01/21/a-tulzott-rajongas-arthat-az-egeszsegnek 
 
ATV START - 2022.01.21. 
Melyek a legfrissebb információk a magyarországi koronavírus-járványhelyzettel 
kapcsolatban? 
Az adásban Kacskovics Imre immunológussal, az ELTE Természettudományi Karának 
dékánjával tekintették át az aktuális helyzetet. 
https://www.atv.hu/videok/20220121/immunologus-robbanasszeru-hullamot-okozhat-az-
omikron 
Hasonló megjelenés: KlubRádió Reggeli Gyors  
 
Szombathelyi Televízió - 2022.01.21. 
Fényszennyezés - Érdekes eredményekkel zárult az egyetemi kutatási program 
Aurora borealis, azaz északi fény. A pityerszeri skanzen csillagos ég alatt. 2017-ben indult és 
nemrég zárult az a fényszennyezéssel kapcsolatos kutatási program, amelyben az ELTE Savaria 
Egyetemi Központ is részt vett. Ehhez kapcsolódik egy kiállítás a campus aulájában, művészi 
felvételekkel. 
https://www.sztv.hu/hirek/fenyszennyezes---erdekes-eredmenyekkel-zarult-az-egyetemi-
kutatasi-program-20220121 
 
frisss.hu - 2022.01.22. 
Kibékíthető-e egymással a tudomány és a hit? 
Van-e helye a csodáknak egy olyan világban, ahol már szinte mindenre van tudományos 
magyarázat? Vajon megfér-e egymás mellett a bibliai teremtéstörténet és az evolúció? Adhat-e az 
ember tudomány által életet? Hogyan vélekedik egy keresztény tudós az ősrobbanásról? Erről 
beszélgettünk dr. Unger Zoltánnal, a szombathelyi ELTE egyetemi docensével, aki többek között 
a geológia, geofizika, gematika, ásvány- és kőzettan oktatójaként és hívő keresztényként mindkét 
oldalt képviseli. 
https://www.frisss.hu/aktualis/kibekitheto-e-egymassal-a-tudomany-es-a-hit 
 
HVG - 2022.01.22. 
Ha a világ túloldalán kitör egy vulkán, nem biztos, hogy megússzuk következmények 
nélkül 
Harangi Szabolcs, az ELTE kőzettan-geokémiai tanszék, valamint az MTA-ELTE Vulkanológiai 
Kutatócsoport vezetője magyarázta el nekünk azt a folyamatot, ami miatt csökkenhet egy kitörés 
után a hőmérséklet: a kén-dioxid gáz a vízgőz molekulákkal reakcióba lépve egy többlépcsős 
folyamat után kénsav aeroszollá alakul, ami a kis sűrűségű sztratoszférában hosszú ideig (évekig) 
megmaradhat. 
https://hvg.hu/tudomany/20220122_vulkan_kitores_tonga_tambora_pinatubo_klimavaltozas 
 
noklapja.hu - 2022.01.22. 
X szerint a világ: Mérő László 
„A hipnózissal azért kerültem közelebbi kapcsolatba, mert az ELTE Kísérleti Pszichológiai 
Tanszékének, amelyre harmincöt évesen matematikus-mérnökként kerültem, egyik fő kutatási 
területe a hipnózis volt.” 
https://www.noklapja.hu/hetilap/2022/01/22/x-szerint-a-vilag-mero-laszlo/ 
 
stilusesdesign.blog.hu - 2022.01.22. 
A váci múmiák története 
A kutatások eredményei szerint ez történhetett a váci kriptában is, ugyanis a feltárás során az 
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ELTE Meteorológiai Tanszékének munkatársai műszeres méréseket végeztek a kriptában és 
megállapították, hogy a hőmérseklet 8-11 Celsius fok között ingadozott, a légnyomás 991-1009 
hPa, a relatív páratartalom pedig 90% volt. 
https://stilusesdesign.blog.hu/2022/01/22/programajanlo_a_vaci_mumiak_tortenete 
 
Qubit.hu - 2022.01.22. 
A művészet, a kapitalizmus és fekete testek találkozása a párizsi árutőzsdén 
A milliárdosok szabadidejükben előszeretettel gyűjtenek drága luxustermékeket, közgazdászul 
szólva Veblen-javakat, azaz olyan különleges fogyasztási cikkeket, amelyek nem 
engedelmeskednek a kereslet-kínálat alaptörvényének, ugyanis ahogy emelkedik az áruk, úgy nő 
irántuk a kereslet – írja Gucsa Magdolna, az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti 
Tanszék doktori hallgatója. 
https://qubit.hu/2022/01/22/a-muveszet-a-kapitalizmus-es-fekete-testek-talalkozasa-a-parizsi-
arutozsden 
 
eduline.hu - 2022.01.23. 
„A feladatsorok összeállítói egyáltalán nem vettek tudomást arról, mi történt az elmúlt 
két évben" 
„A feladatsorok összeállítói egyáltalán nem vettek tudomást arról, mi történt az elmúlt két évben. 
Amire – ha jóindulatú vagyok – pozitívumként is lehet tekinthetnék, mert a gyerekeket nem érte 
meglepetés, ilyen feladatokra számítottak, a felkészítő tanfolyamokon erre tréningezték őket” – 
mondja Schiller Mariann, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolájának angol-magyar szakos 
tanára. 
https://eduline.hu/kozoktatas/20220123_kozepiskolai_felveteli_magyar_szaktanari_velemeny 
 
innoportal.hu - 2022.01.23. 
A klímaváltozás miatt harmadával csökkent a fagyos napok száma az elmúlt 120 évben 
Magyarországon 
A masfelfok.hu című oldalon közzétett cikkben Szabó Péter, az Országos Meteorológiai Szolgálat 
éghajlatkutatója és Pongrácz Rita meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
meteorológiai tanszékének munkatársa kiemelte: a XX. század elején még 120 nap körül alakult 
Magyarországon a fagyos napok száma, amikor a napi minimumhőmérséklet 0 Celsius-fok alá 
csökkent. Ez a globális felmelegedés hatására napjainkra nyolcvan nap alá csökkent, leginkább az 
Északi-középhegységben. 
https://www.innoportal.hu/a-klimavaltozas-miatt-harmadaval-csokkent-a-fagyos-napok-szama-
az-elmult-120-evben-magyarorszagon 
 
pannonrtv.com - 2022.01.23. 
Anonymus feledésbe merül? 
A szegedi Horvát Gábor egyháztörténész által 2020-ban íródott könyv megértését és elemzését az 
ELTE professor emeritája, Prokopp Mária és Raffay Endre zentai származású, a Pécsi 
Tudományegyetemen tevékenykedő professzor segítette. 
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/anonymus-feledesbe-merul 
 
24.hu - 2022.01.23. 
Visszaállítják két egyetemi épület kupoláját a fővárosban 
A BME első épülete, illetve az ELTE jogi karának otthona kapja vissza a háborúban eltűnt 
tetődíszét. 
https://24.hu/kultura/2022/01/23/bme-ch-elte-ajk-muegyetem-jogi-kar-visszaallitas-kupola-
magyar-szentfold-templom-molnar-farkas-czigler-gyozo/ 
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24.hu - 2022.01.23. 
Meteocunami alakulhatott ki a Csendes-óceánon 
Dr. Harangi Szabolcs vulkanológus professzor, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézet 
igazgatója, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője a 24.hu-nak elmondta: a kitörő 
hamufelhő a fizikailag lehetséges legnagyobb magasságig jutott, a bolygón végigszáguldó szökőár 
pedig részben az óriási hanghatásnak is köszönhető. Tűz alkotta a vízben Tonga egy aprócska 
állam Polinéziában, Új-Zélandtól mintegy 2500 kilométernyire északra, a Csendes-óceán nyugati 
részén található. 
https://24.hu/tudomany/2022/01/23/tonga-vulkan-szokoar-cunami-meteocunami/ 
 
Népszava – 2022.01.23. 
Lankadó magyar libidó 
Ha ezeket le tudjuk bontani, akkor vissza tudunk térni ahhoz a felszabadult szexualitáshoz, amivel 
talán születünk. – Az ELTE kutatói 2017-ben készítettek felmérést a magyarok szexuális 
szokásairól, amiből kiderült, életünk során átlagosan hét szexpartnerünk van. 
https://nepszava.hu/3144056_benke-vali-leira-szex-parkapcsolat-pszichologia-magyarorszag 
 
Dunaújvárosi Hírlap - 2022.01.24. 
DKSE: hetven éve az újvárosi sikeres sportélet szolgálatában 
Farkas János, az ELTE adjunktusa, kutató, a Magyar Tengerbiológiai Társaság alelnöke. 2021 
második negyedévében az EU-27 látszólagos acélfogyasztása 40 millió tonnát regisztrált, ami 
kivételes éves növekedési rátát (+40,5%) ért el a 2020-as rendkívül alacsony szintekhez képest, 
amelyeket a Covid-19 gazdasági sokk okozott. 
Nyomtatott megjelenés, 5. oldal 
 
hrportal.hu - 2022.01.24. 
Mennyire vált be az iskolaőrök bevetése? 
Rá a diákok és a szülők nem ellenségként, hanem partnerként tekintenek, a közös hangnak 
köszönhetően pedig pozitív folyamatok indulhattak be, a pedagógusoknak is nőtt a 
biztonságérzetük" - mondta dr. Jármi Éva, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának 
adjunktusa. A portál iskolaőröket is meg akart szólítani, de a Magyar Közlönyben is szereplő 
rendelet szerint nem nyilatkozhatnak a sajtónak. A megkérdezettek név és intézménymegjelölés 
nélkül sem akartak nyilatkozni. 
https://www.hrportal.hu/c/mennyire-valt-be-az-iskolaorok-bevetese-20220123.html 
 
metropol.hu - 2022.01.24. 
Így segíthetsz, hogy az olvasástanulás élmény legyen 
Hogyan működik a fokozatosság elve? Miért érdemes egy mai gyereknek olvasni akkor is, ha egy 
videóból sokkal gyorsabban megszerezhető adott ismeretanyag? Sok-sok kérdésre adnak választ a 
Családi Iránytű Klub első, élő, online beszélgetésén Nógrádi Gábor író, Koósné Sinkó Judit 
mesterpedagógus, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalom Tanszék oktatója, és Bolla Eszter, 
a Móra Kiadó irodalmi szerkesztője. 
https://metropol.hu/programok/olvasas-tanulas-592678/ 
 
 
M1 Híradó - 2022.01.24. 
Az elmúlt három napban csaknem negyvenezer új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak 
idehaza 
Rohamosan terjed az omikron variáns az országban. Az elmúlt három napban csaknem 40 ezer új 
fertőzöttet regisztráltak. Talán ennek is köszönhető, hogy egyre többen döntenek az oltás 
felvétele mellett. Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja az M1-en azt 
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mondta a vírus legújabb variánsa az oltatlanokra a legveszélyesebb. Már reggel alig lehetett üres 
helyet találni a miskolci központi kórház várójában, annyian érkeztek oltásra. 
https://hirado.hu/video/2022/01/24/hirado-2022-januar-24-1800/ 
 
ujkor.hu - 2022.01.24. 
Miért jó levéltárosnak lenni? – Levéltáros szakest az ELTE BTK-n 
2021. december 13-án 18 órai kezdettel ismét megszervezte már hagyományosnak mondható 
Levéltáros szakestjét az ELTE BTK Történeti Intézetének Történelem Segédtudományai 
Tanszéke . Az eseménynek évről évre alapvető célja, hogy a tanszék képzéseit látogató, illetve az 
azokat már elvégzett hallgatók, továbbá a tanszék oktatói kellemes környezetben találkozhassanak 
egymással, és átadhassák egymásnak szakmai tapasztalataikat, élményeiket. 
https://ujkor.hu/content/miert-jo-leveltarosnak-lenni-leveltaros-szakest-az-elte-btk-n 
 
Szombathelyi Televízió - 2022.01.24. 
2022-ben a nagylevelű hárs az év fája 
„Magyarországon az Ötvöskónyi parkban találkozhatunk egy több száz éves példányával, ha jól 
tudom Magyarország egyik legöregebb, legidősebb példányát említem most, és egy csodája ennek 
a fának, hogy villámcsapás következménye képpen a törzsnek egy nagy része elpusztult, kiégett, és 
ennek ellenére minden tavasszal, megmutatja az élet jeleit, kizöldül – mondta Dani Magdolna, az 
ELTE SEK Biológiai Intézet oktatója. 
https://www.sztv.hu/hirek/2022-ben-a-nagylevelu-hars-az-ev-faja-20220124 
 
Vaol.hu - 2022.01.25. 
Így emlékezik a Savaria Egyetemi Központ Csollany Szilveszterre 
Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornászt 51 éves korában érte a halál. Csollány Szilveszter a 
Savaria Egyetemi Központ óraadó tanára volt. Azzal az interjúval emlékeznek rá, amelyet 2017 
őszén, néhány héttel azt követően készítettek vele, hogy elkezdte a munkát az ELTE 
szombathelyi campusán. 
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/igy-emlekezik-a-savaria-egyetemi-kozpont-csollany-
szilveszterre 
(70+ hasonló megjelenés) 
 
Vas Népe - 2022.01.25. 
Szerelmes földrajz és 150 éves vasúttörténet 
Lenner Tibor kollégájával, Csapó Tamással közösen dolgozta fel Budapest településmorfológiáját, 
amit hamarosan követ majd a megyei jogú városokról írt könyvük. 2020-tól tölti be az ELTE 
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatói posztját. 
https://www.vaol.hu/helyi-kultura/2022/01/szerelmes-foldrajz-es-150-eves-vasuttortenet-
atadtak-a-kresznerics-dijakat-celldomolkon 
 
Qubit.hu - 2022.01.25. 
Magyar asztrofizikus vezetésével végzett kutatás segít feltárni a sötét energia titkait 
Kovács munkáját Csabai István , az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének 
kutatója, Szapudi István , a Hawaii-i Csillagászati Intézet kutatója , valamint Beck Róbert fizikus 
és Rácz Gábor , a NASA JPL munkatársának kifinomult, a megfigyelések elemzésére alapuló 
szimulációs módszerei segítik. 
https://qubit.hu/2022/01/25/magyar-asztrofizikus-vezetesevel-vegzett-kutatas-segit-feltarni-a-
sotet-energia-titkait 
 
 

https://hirado.hu/video/2022/01/24/hirado-2022-januar-24-1800/
https://ujkor.hu/content/miert-jo-leveltarosnak-lenni-leveltaros-szakest-az-elte-btk-n
https://www.sztv.hu/hirek/2022-ben-a-nagylevelu-hars-az-ev-faja-20220124
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/igy-emlekezik-a-savaria-egyetemi-kozpont-csollany-szilveszterre
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/igy-emlekezik-a-savaria-egyetemi-kozpont-csollany-szilveszterre
https://www.vaol.hu/helyi-kultura/2022/01/szerelmes-foldrajz-es-150-eves-vasuttortenet-atadtak-a-kresznerics-dijakat-celldomolkon
https://www.vaol.hu/helyi-kultura/2022/01/szerelmes-foldrajz-es-150-eves-vasuttortenet-atadtak-a-kresznerics-dijakat-celldomolkon
https://qubit.hu/2022/01/25/magyar-asztrofizikus-vezetesevel-vegzett-kutatas-segit-feltarni-a-sotet-energia-titkait
https://qubit.hu/2022/01/25/magyar-asztrofizikus-vezetesevel-vegzett-kutatas-segit-feltarni-a-sotet-energia-titkait


NatGeo/24.hu - 2022.01.25. 
Amit tudni szeretnél a fekete lyukakról 
Kis-Tóth Ágnessel, az ELTE Fizikai Intézet mestertanárával Az atomoktól a csillagokig 
ismeretterjesztő sorozat keretében megtudhatjuk, milyen lenne egy találkozás velük, legyenek a 
CERN-beli rettegett mikroméretű fekete lyukak vagy a galaktikus szomszédságunkban megbújó 
csillagtömegű példányok, a galaxisok középpontjában található szupermasszív bestiák vagy a 
gravitációs hullámok segítségével felfedezett közepes méretűek. 
https://ng.24.hu/programok/2022/01/25/amit-tudni-szeretnel-a-fekete-lyukakrol/ 
 
MTI - 2022.01.25. 
Már az újszülöttek is érzékelik a társas viszonyokat – kutatás 
Mint az ELTE keddi közleményben olvasható, a nyelvevolúció legtöbb elmélete szerint a nyelv 
elsajátításához születésünktől fogva a nyelv belső nyelvtani szabályrendszerére vagy pedig a nyelvi 
jelek szimbolikus, absztrakt természetére kell érzékenynek lennünk. Arra azonban egyik elmélet 
sem tér ki, hogy vajon velünk született-e az a képesség, hogy érzékelni tudjuk a kizárólag emberre 
jellemző kommunikációs információátadást - olvasható az MTI-hez eljuttatott összegzésben. 
Megjelent még: Hir.ma – Webradio.hu – Dehir.hu – Vasarnap.hu – Napi.hu – promenad24.hu - bumm.sk - 
nuus.hu - ma.hu - nlc.hu - pannonrtv.com - budaorsiinfo.hu - feol.hu - veol.hu - bumm.sk - behir.hu -nool.hu - 
boon.hu - sonline.hu - szoljon.hu - duol.hu - vaol.hu - kemma.hu - veol.hu - bama.hu - delmagyar.hu - beol.hu - 
heol.hu - teol.hu - feol.hu - erdon.ro - baon.hu - szon.hu - kisalfold.hu - haon.hu - zaol.hu – Origo – 24.hu - .info 
lapcsalád (5 megjelenés) 
 
Blikk.hu - 2022.01.25. 
Több száz eltűntet talált meg Demi, a csodakutya: csalhatatlan szimata segíti a 
nyomkövetésben 
A keresés minden esetben szagminta alapján történik, de az élőlények kutatásán kívül Demi 
tárgyakat is megtalált már. A gazdája elhagyott kulcscsomók, és egyéb más tárgyak felkutatására is 
bevetette, de a 8 éves csodakutya a lakásukban a teregetésbe és a takarításba is besegít. 
Vezényszóra például gyakran szedi össze a műanyagpalackokat és viszi ki őket a kukába, vagy 
keresi meg Tímea eltűnt szemüvegét is. Demi egyéves kora óta részt vesz az ELTE 
kutatócsoportjának etológiai kísérletében is. 
https://www.blikk.hu/aktualis/belfold/demi-nyomkoveto-kutya/wvwkxqv 
 
helloworldonline.hu - 2022.01.25. 
Online nyílt nappal várja az érdeklődőket az ELTE Informatikai Kar 
Mint arról korábban beszámoltunk , a koronavírus-járvány negyedik hulláma miatt az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem legkevesebb három hétre ismét bevezette a távoktatást, ennek 
megfelelően pedig az Informatikai Kar nyílt napjára is online formában kerül sor. Az ELTE IK 
webes programjai január 28-án várják a felvételi előtt álló középiskolásokat és az informatika 
területén továbbtanulni szándékozó jövőbeli hallgatókat. 
https://www.helloworldonline.hu/hir/online-nyilt-nappal-varja-az-erdeklodoket-az-elte-
informatikai-kar-305419.html 
Megjelent még: Prim Online 
 
KlubRádió - Reggeli gyors - 2022.01.25. 
Mennyire törekedett egy középkori uralkodók arra, hogy a nép jót gondoljon róla? 
Erről is beszélt az adásban Novák Veronika történész, az ELTE BTK Középkori Történeti 
Tanszékének docense. 
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2022-januar-25-kedd-0600-22702 
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Kossuth Rádió 2022.01.25. 
Hol tart a magyar űrkutatás? 
„Mi az ELTE-n a Fizikai Intézetben nyilvánvalóan, bár egy kicsit nagyképű szó ez, hogy 
tudósként, de mondjuk, hogy kutatóként, természettudósként állunk a kérdéshez, inkább azokat a 
kérdésfelvetéseket tesszük fel, hogy mit lehet kutatni az űrben, mit lehet megtanulni az 
űreszközök segítségével. Tehát csillagászati, asztrofizikai, fizikai kérdéseket feszegetünk, nem 
feltétlenül a technikai, a mérnöki részét, mert azt gondolom, a műegyetemi kollégák sokkal 
jobban tudják, mint mi. Aki azt szeretné megtudni, hogy hogyan működik az univerzum.” – 
fogalmazott az adásban Frei Zsolt, az ELTE Asztrofizikai és Űrtudományi Centrum vezetője. (A 
felvételen 10:33-tól) 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-25_09-05-00&enddate=2022-01-
25_11-10-00&ch=mr1 
 
hwsw.hu - 2022.01.26. 
Nehézségekkel indult a digitális kultúra tanítása 
Míg a problémamegoldás során megjelenik az algoritmuskészítés, programozás, adatmodellezés és 
adatbáziskezelés is. Az információs technológiák témakörben pedig a diákok a tervek szerint 
eljuthatnak a robotikáig, valamint a webes és mobiltechnológiák megismeréséig. A tantárgy 
bevezetését azonban sok körülmény nehezíti, amelyet Dr. Abonyi-Tóth Andor, az ELTE 
Informatikai Kar egyetemi docense foglalt össze előadásában. 
https://www.hwsw.hu/hirek/64253/digitalis-tanulas-mobilhasznalat-iskola.html 
 
Dunántúli Napló - 2022.01.26. 
Télen itthon, trópusi dzsungelben 
Keresse fel hazánk legszebb pálmaházait, ha sóvárog a zöldellő természet után! Az ELTE 
Füvészkert pálmaháza Egy valódi zöld sziget bújik meg Budapesten, a VIII. kerületben, az Orczy-
kert szomszédságában, ahol egy újjáépített műemlék pálmaházban találjuk a különféle pálmák és 
más trópusi növények dzsungelét. 
Nyomtatott megjelenés, 11. oldal 
Megjelent még: Petőfi Népe - Heves Megyei Hírlap - Dunaújvárosi Hírlap - Tolnai Népújság - Új Néplap - 
Nógrád Megyei Hírlap - Somogyi Hírlap - 24 óra -  
 
Portfolio.hu - 2022.01.26. 
Jakab Ferenc: Már úton van a magyar fejlesztésű spray és vakcina 
„Nagyon sok esetben már az állatkísérletes fázisban vagyunk, most ezek dominálnak. Három 
projektet emelnék ki. Az egyik a legelső Covid-projekt, ami az országban elindult: az ELTE-
Richter-ImmunoGenes-PTE konzorcium, amelyet Kacskovics Imre professzor úr vezet.” 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220126/jakab-ferenc-nem-az-omikron-jelenti-a-vegso-
megoldast-a-jarvany-lekuzdesere-mar-uton-van-a-magyar-fejlesztesu-spray-es-vakcina-522803 
 
Qubit.hu - 2022.01.26. 
Az ellenzékben lévő szélsőjobboldali szavazók a legfogékonyabbak az összeesküvés-
elméletekre 
„Bár a kutatásnak úgy indultunk neki, hogy megpróbáljuk eldönteni, hogy melyik fedheti jobban a 
valóságot, mindkét korábbi hipotézis megalapozottnak bizonyult – mondta a Qubitnek Krekó 
Péter szociálpszichológus, az ELTE docense, a tanulmány egyik magyar szerzője. 
https://qubit.hu/2022/01/26/az-ellenzekben-levo-szelsojobboldali-szavazok-a-
legfogekonyabbak-az-osszeeskuves-elmeletekre 
Megjelent még: Urbanlegends.com 
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dunaujvaros.com - 2022.01.26. 
A kutyák és emberek kapcsolatát kutatja – több díjjal ismerték el 
A Pro Scientia Aranyérmét kapta, valamint az Év Ifjú Viselkedéskutatója címet is kiérdemelte a 
közelmúltban Bognár Zsófia, az ELTE Etológia Tanszék doktori hallgatója. Interjú. 
https://dunaujvaros.com/hirek/202201/a_kutyak_es_emberek_kapcsolatat_kutatja_tobb_dijjal_
ismertek_el 
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