
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
 

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 

 

hirek.prim.hu - 2022.01.26. 

Online tartják meg az ELTE Informatikai Karának Nyílt Napját 

Több felsőoktatási intézmény is kínál IT képzést, de az ELTE Informatikai Kara egyértelműen 

kiemelkedik ezek közül. Egyrészt magabiztosan vezeti az informatikai képzéseket indító 

intézmények rangsorát, másrészt széleskörű ismereteket ad, amelyekkel az IT-n belül is ezerfelé 

tagozódhat a végzett hallgató. Az itt szerzett diploma belépőt jelent a legjobb munkahelyekre. 

http://hirek.prim.hu/cikk/2022/01/26/online_tartjak_meg_az_elte_informatikai_karanak_nyilt

_napjat 

Megjelent még: Digital Hungary – Technokrata.hu - Minuszos.hu 

 

Origo – 2022.01.26. 

Már az újszülöttek is érzékelik a társas viszonyokat (Origo) 

Forgács Bálint, az ELTE Kognitív Pszichológia Tanszékének kutatója és munkatársai szerint ez a 

képesség velünk született. 

https://www.origo.hu/tudomany/20220126-mar-az-ujszulottek-is-erzekelik-a-tarsas-

viszonyokat-kutatas.html 

Megjelent még: 24.hu - .info lapcsalád (5 megjelenés) – vital.hu – WMN – behir.hu – nool.hu – boon.hu – 

sonline.hu – szoljon.hu – duol.hu – vaol.hu – kemma.hu – haon.hu – zaol.hu – erdon.ro – baon.hu – szon.hu – 

kisalfold.hu – bama.hu- delmagyar.hu – beol.hu – heol.hu – teol.hu – Origo – Házipatika.com – alon.hu – 

kemma.hu  

 

urbanlegends.hu - 2022.01.26. 

Miért hisznek a szélsőségesek jobban a konteókban? 

Krekó Pétert, az ELTE docensét a Qubit egy 26 országban, mintegy 105 ezer ember bevonásával 

folytatott vizsgálat kapcsán kereste meg, amelynek eredményeit január 17-én közölte a Nature 

Human Behavior . A megállapítás magyarázata az lehet, hogy a szélsőjobboldali és a 

szélsőbaloldali szavazók általában elutasítóak mindenkivel szemben, akinek más a világnézete. 

https://www.urbanlegends.hu/2022/01/miert-hisznek-a-szelsosegesek-jobban-a-konteokban/ 

 

pestbuda.hu - 2022.01.26. 

A Magyar Értéktárba került az ELTE Füvészkertje 

A Hungarikum Bizottság friss döntése értelmében felvették a Magyar Értéktárba az ELTE 

Füvészkertet. Ezzel az 1771-ben alapított botanikus kert a „hungarikumok előszobájába” került, 

és azon értékek egyike lett, amelyek nemzeti szempontból meghatározó jelentőségűek és 
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hírnevünket világszerte öregbítik. 

https://pestbuda.hu/cikk/20220126_a_magyar_ertektarba_kerult_az_elte_fuveszkertje 

 

Kossuth Rádió - Napközben - 2022.01.26.  

Az elmúlt időszakban többször is mértek határérték feletti vegyszerhasználatot a 

citrusféléknél 

A döntő többsége azoknak a citrusféléknek, amelyeket mi is használunk, az ebből a régióból 

származik. Itt a Földközi-tenger medencét szokták mindig emlegetni, tehát a partvidékét sávrész, 

ahol már kellően enyhe a klíma ahhoz, hogy a típusfélét át tudjanak terelni, viszont nem annyira 

trópusi és meleg a klíma, hogy ezek a fajta citrom, narancs, mandarinfélék ezek szenvedjenek a 

melegtől – mondta el Orlóci László,az ELTE Füvészkert igazgatója. (A felvételen 09:19:00-tól) 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-26_09-05-00&enddate=2022-01-

26_11-10-00&ch=mr1 

 

TV2 - Tények Reggel - 2022.01.26. 

Őstehetségnek tartották a hétfőn elhunyt Csollány Szilvesztert 

Az ELTE Savaria Egyetemi Központjában is tanított az olimpiai bajnok. „Nagyon örültünk neki, 

hogy a hallgatók ilyen hiteles embertől tanulhatják a tornát. Az intézményben azt mondták mindig 

barátságos és közvetlen volt a diákokkal. Többször viccesen ki is kérte magának, hogy őt ne 

nevezzék tanár úrnak, mert ő nem tanár, nyugodtan hívják szilveszternek, nyugodtan hívják 

Szilasnak” – mondta el Polgár Tibor, az ELTE Savaria Egyetemi Központ egyetemi docense. 

https://tenyek.hu/video/tenyek-reggel-teljes-adas-2022-januar-26-szerda 

Hasonló megjelenések: Magyar Hang   

 

magro.hu - 2022.01.26. 

Eltűnőben a magyar tél a klímaváltozás miatt  

Szabó Péter, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatkutatója és Pongrácz Rita 

meteorológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének munkatársa 

kiemelte: a téli hideg eltűnésének az energiafelhasználás szempontjából „csak első látásra 

örülhetünk”, ugyanis vele együtt a nyár is melegebb lesz. A hideg időszakok csökkenése pedig 

kiemelt kockázatot jelent a mezőgazdaságnak. 

https://www.magro.hu/agrarhirek/eltunoben-a-magyar-tel-a-klimavaltozas-miatt-a-harmadaval-

csokkent-a-fagyos-napok-szama-az-elmult-120-evben/ 

Megjelent még: Dunaújvárosi Hírlap 

 

Szombathelyi Televízió - 2022.01.26. 

Tesztüzemben a mobilapplikációval is ellenőrizhető gyártósor a PBN laborjában 

Könczöl Boldizsár - duális mérnök hallgató, ELTE-SEK: “Egy üres palettával kezdtük, majd erre 

ráhelyeztünk egy konténert, ezt megtöltöttük, ilyen kék granulátummal, lekupakoltuk, és itt 

rákerült egy matrica, ami ugyanazt az információt tartalmazza, mint a chip, bárki számára elérhető 

rajta az információ.” Ez tehát egy gyártásszimulációs eszköz, vagyis egy gyártósor, amelyet 

gyártás- és termelésirányítási feladatok szimulálására tervezte. 

https://www.sztv.hu/hirek/tesztuzemben-a-mobilapplikacioval-is-ellenorizheto-gyartosor-a-

pbn-laborjaban-20220126 
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blikk.hu - 2022.01.27. 

Jászapáti Petra: a gyorskoris lány, aki meglepetést okozhat a téli olimpián – videó 

A célom az, hogy magamból a lehető legtöbbet kihozzam, ahogy Pjongcsangban is tettem, 

bármennyire is nehezek lesznek ezúttal a körülmények – mondta Jászapáti a Blikknek. 

Sportpályafutása mellett tanulmányait sem hanyagolta el, az ELTE germanisztika szakos 

hallgatójaként az őszi félévet is befejezte a Világkupa-versenyek és a felkészülés mellett. 

https://www.blikk.hu/blikk-tv/sport/jaszapati-petra-teli-olimpia-meglepetes/bbnkh1g 

 

portfolio.hu - 2022.01.27. 

Ijesztő ábrákon mutatjuk, hogyan foglalja el a helyét a világban a vadonatúj mutáns 

omikron 

Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője a Portfolio 

megkeresésére az elmúlt napok hazai járványügyi folyamatai kapcsán kifejtette, hogy a fővárosban 

tetőzött a járványgörbe három nappal ezelőtt, de csak mostanra lehetett ezt kijelenteni. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220127/ijeszto-abrakon-mutatjuk-hogyan-foglalja-el-a-

helyet-a-vilagban-a-vadonatuj-mutans-omikron-523409 

 

Magyar Nemzet - 2022.01.27. 

Ezerévente egyszer következik be a tongai robbanásos vulkánkitörés 

Az új-zélandi vulkanológusok a 2015-ös vulkánkitörés után végzett kutatása arra az eredményre 

jutott, hogy a tűzhányó a megszokottnál jóval nagyobb kitörésre is képes. Olyan mértékű 

kitörésre, amely átlagosan ezerévente egyszer következik be. Az ELTE TTK Kőzettan-

Geokémiai Tanszékének egyetemi tanára szerint ez történt most. 

Nyomtatott megjelenés, 16. oldal 

 

Mandiner – 2022.01.27. 

Teljeset a mozaikból  

Bár minden negyedik gyermek mozaikcsaládban él, szinte alig találni itthon olyan szakértőt, aki 

valódi segítséget tud nyújtani ezeknek a családoknak. Ezt ismerte fel nyolc évvel ezelőtt Bogár 

Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus, pár- éAz alapító képzéseken és az ELTE tanácsadó 

szakpszichológusi képzésén is igyekszik továbbadni tapasztalatait és tudását.s családterapeuta, és 

elindította a hiánypótló Mozaikcsalád Központot és Alapítványt.  

Nyomtatott megjelenés, 51. oldal 

 

168 óra - 2022.01.27.  

Sérült generáció 

Nem pusztult el ugyan az emberiség, de a normalitás szabályai mindenhol megváltoztak, és ez 

különösen mélyen érinti a legfogékonyabb korban lévőket. AZ ASZTEROIDAHATÁS Déri 

András az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának oktatója, Szabó Andrea pedig az Eötvös Loránd 

Kutató Hálózat Politikatudományi Intézetének kutatója. Kutatásuk eredményeit a Generációs 

kihívás a poszt-COVID-időszakban című, a Szociológiai Szemlében megjelent publikációjukban 

ismertetik. 

https://168.hu/itthon/serult-generacio-168-ora-224787 
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Vaol.hu - 2022.01.27.  

Nyílt nap zárt körben: Több mint ötven képzés várja a diákokat az ELTE SEK-en 

Nagy érdeklődés övezte az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központjának 

nyílt napját. 

https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/2022/01/nyilt-nap-zart-korben-tobb-mint-otven-kepzes-

varja-a-diakokat-az-elte-sek-en-fotok 

 

Vas Népe - 2022.01.27.  

Ha megnő a kiskedvenc? Veszélyessé válhatnak az elengedett hobbiállatok 

Közben felnőttek a gyerekek is és a családok számára egyre nagyobb nyűg lett a gondozásuk – 

tudtuk meg dr. Szinetár Csabától, az ELTE SEK főiskolai tanárától. – Sokan látszólagos állatbarát 

megoldásként elengedték őket a szabad természetben. 

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/veszelyesse-valhatnak-az-elengedett-hobbiallatok-

szakertot-is-kerdeztunk 

 

RTL Klub - Fókusz - 2022.01.27. 

Összeállítás: Magyar kutatóknak köszönhetően elképzelhető, hogy ötven év múlva 

megértjük a kutyák nyelvét 

Svájcban, ahol három nyelv is hivatalos, talán nem is olyan furcsa, ha egy blöki többnyelvű. Na de 

hogyhogy nem zavarodik össze a két emberi nyelv hallatán? Ez már a kutatókat is 

elgondolkodtatta. Az ELTE Kutya Etológiai Tanszékén járva kapunk választ a kérdésre, ahol már 

régóta kutatják a kutyák emberi nyelvhez való viszonyát és ennek fejlődését. - Azt vizsgáltuk, 

hogy vajon a kutyák agya is képes-e megkülönböztetni egymástól a nyelveket – mondta el Andics 

Attila agykutató (ELTE Etológiai Tanszék). 

https://www.rtlmost.hu/fokusz-p_7718/fokusz-2022-01-27-c_12921728 

 

Index - 2022.01.28. 

Kirekesztés, zaklatás, magány – még csak sejtjük, hogy mit tett a gyerekek lelkével a 

digitális oktatás 

Több évtizedes múltra tekint vissza az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi kutatása, melynek 

célja, hogy átfogó képet adjon az iskolába járó fiatalok egészségi állapotáról. Az Iskoláskorú 

gyerekek egészségmagatartása című vizsgálat itthon az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 

Karának gondozásában készül. 

https://index.hu/belfold/2022/01/28/digitalis-oktatas-gyerekek-iskola-bantalmazas/ 

 

sg.hu - 2022.01.28. 

Európai kutatóintézetek fogtak össze a mesterséges intelligencia kutatásában 

A kontinens a területen a világ élvonalába akar tartozni mind a kutatásban, mind az oktatásban is. 

50 helyi egyetem, valamint 17 egyetemen kívüli kutatóintézet összefogott és létrehozta az AI 

Doctoral Academy - AIDA nevű szervezetet. A magyar egyetemek és a kutatóintézetek közül az 

alapító tagok között van az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), a Debreceni Egyetem és 

a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI). 

https://sg.hu/cikkek/it-tech/148603/europai-kutatointezetek-fogtak-ossze-a-mesterseges-

intelligencia-kutatasaban 

Megjelent még: hirlevel.egov.hu  
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Qubit.hu – 2022.02.28. 

Fotókon a magyarországi mozgássérültek 20. századi valósága (Qubit.hu) 

1982-ig egy ad hoc bizottság döntötte el, kinek kell a gyógypedagógiai intézményben tanulnia – 

meséli Márkus Eszter, az ELTE BGGyK docense. 

https://qubit.hu/2022/01/28/nagy-hatasu-fotokon-elevenedik-meg-a-magyarorszagi-

mozgasserultek-20-szazadi-valosaga 

Megjelent még: 24.hu 

 

InfoRádió – 2022.01.28. 

Melyik kutyából lesz főnők?  

A kutyaszemélyiség és a rangsorban elfoglalt hely összefüggését vizsgálták az ELTE Etológia 

Tanszékének munkatársai legújabb kutatásukban. 

https://infostart.hu/tudomany/2022/01/28/melyik-kutyabol-lesz-fonok-kutatas-a-kutyasok-

korul 

Megjelent még: M1 Hírek - MTI – Hír.ma – Origo – Qubit.hu – Webradio.hu – NatGeo/24.hu - .info 

lapcsalád (4 megjelenés) – Webradio.hu – Alon.hu – Bama.hu - Index 

 

Index - 2022.01.28. 

Végük a legendás irodalmi folyóiratoknak? 

Az Apokrif szűkös költségvetése többnyire elégségesnek bizonyul a lap megjelentetésére, 

természetesen mind a szerkesztőség, mind a szerzők méltó honorálásának kárára. Mindehhez a 

Nemzeti Kulturális Alap és az ELTE Bölcsészkarának Hallgatói Önkormányzata nyújt évek óta 

elengedhetetlen fontosságú létfenntartó támogatást. 

https://index.hu/kultur/2022/01/28/irodalmi-folyoiratok-emmi-nka-finanszirozas/ 

 

szabadpecs.hu - 2022.01.28. 

Így is lehet tudósítani a vidéki Magyarországról 

Érzékeny, de nem elfogult, a történetek szereplőire összpontosító, mégis átfogó képet adó projekt 

mutatkozik be február 18-ig a Tudásközpontban: a PTE és az ELTE médiás hallgatói a baranyai 

Szentlászlóról tudósítanak. „Magyarországon a települések 89%-a község, ugyanakkor csak a 

népesség harminc százaléka él falun. Arról, hogy mi izgatja az ottélőket, a városiaknak inkább 

csak bizonytalan sejtéseik vannak. 

https://szabadpecs.hu/2022/01/igy-is-lehet-tudositani-a-videki-magyarorszagrol/ 

 

Szombathelyi Televízió - 2022.01.28. 

Második nyílt napját tartotta az ELTE Savaria Egyetemi Központ ebben a felvételi 

időszakban 

Hatalmas volt az érdeklődés az ELTE szombathelyi kampuszának nyílt napján, bár a járványügyi 

előírások miatt csak 150, védettségi igazolvánnyal rendelkező érdeklődőt fogadhattak 

személyesen. Mini edukáció kiállítást tartott az intézmény, aminek keretében teljes körű 

felvilágosítást kaphattak a jövő hallgatói az itt folyó 50 képzésről, a körülményekről, a felvételi 

részleteiről. 

https://www.sztv.hu/hirek/masodik-nyilt-napjat-tartotta-az-elte-savaria-egyetemi-kozpont-

ebben-a-felveteli-idoszakban-20220128 
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https://infostart.hu/tudomany/2022/01/28/melyik-kutyabol-lesz-fonok-kutatas-a-kutyasok-korul
https://infostart.hu/tudomany/2022/01/28/melyik-kutyabol-lesz-fonok-kutatas-a-kutyasok-korul
https://index.hu/kultur/2022/01/28/irodalmi-folyoiratok-emmi-nka-finanszirozas/
https://szabadpecs.hu/2022/01/igy-is-lehet-tudositani-a-videki-magyarorszagrol/
https://www.sztv.hu/hirek/masodik-nyilt-napjat-tartotta-az-elte-savaria-egyetemi-kozpont-ebben-a-felveteli-idoszakban-20220128
https://www.sztv.hu/hirek/masodik-nyilt-napjat-tartotta-az-elte-savaria-egyetemi-kozpont-ebben-a-felveteli-idoszakban-20220128


 

KlubRádió - 2022.01.29. 

Lovagok, királyok, szuperhősök 

Néhány évszázadot visszamentünk az időben a műsor folytatásában. A középkori lovagi tornák 

ugyanis szintén nem nélkülözték a hiúságot, mint ösztönző erőt. És hogy ennek a szemléletnek 

milyen történelmi hagyományai voltak, erről is szó esett a dr. Novák Veronika történésszel 

készült interjúban. Az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszékének docense elmondta, a 

középkor a gesztusok kora volt. 

https://www.klubradio.hu/hirek/lovagok-kiralyok-szuperhosok-123893 

 

penzcentrum.hu - 2022.01.29. 

A koronavírus 5. hulláma miatt változik a tanulmányi és vizsgaszabályozás az ELTE-n 

A koronavírus 5. hulláma miatt új tanulmányi és vizsgaszabályozást adott ki az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen (ELTE) - értesült hallgatói forrásból a Pénzcentrum. Mutatjuk a teljes 

tájékoztató levelet. 

https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20220129/a-koronavirus-5-hullama-miatt-valtozik-a-

tanulmanyi-es-vizsgaszabalyozas-az-elte-n-1121529 

 

vaol.hu - 2022.01.29. 

Országos szakmai kitüntetést kapott az ELTE SEK tanszékvezetője, Kalocsai Péter 

A díjat Budapesten vehette át a SEK tanszékvezetője. 

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/orszagos-szakmai-kituntetest-kapott-az-elte-sek-

tanszekvezetoje-kalocsai-peter 

 

ujegyenloseg.hu - 2022.01.30. 

PhD: A doktori fokozat hasznáról és (k)áráról – 1. rész 

A PhD-fokozat megszerzése „előny, egyben követelmény egy egyetemi, akadémiai vagy egy piaci 

kutatócég által kínált pozíció betöltésekor” – mondja Mary Beth Kneafsey a Glasgowi Egyetem 

posztgraduális képzésének stratégiai vezetője. „Évente összesen tíz diákot veszünk fel”, mondja 

Csepeli György, az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Interdiszciplináris 

Társadalomkutatások nevű doktori programjának vezetője. 

https://ujegyenloseg.hu/phd-a-doktori-fokozat-hasznarol-es-kararol-1-resz/ 

 

Kultura.hu - 2022.01.31. 

Idén először adták át a Kemény Henrik bábpályázat díjait  

Az iskolások között első lett Pompár Beáta (Elte Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola), a 

Piszkoska, a sárkány nevű, hatalmas és kétségtelenül magas színvonalon kivitelezett 

bábfigurájával. 

https://kultura.hu/iden-eloszor-adtak-at-a-kemeny-henrik-babpalyazat-dijait/ 

 

Portfolio.hu - 2022.01.31. 

Koronavírus: megérkeztek a hétfő reggeli magyar adatok 

Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője arra számít , hogy 

a következő napokban elérheti a csúcspontját az omikron-hullám. A halálozások száma három 

nap alatt 176 fő volt, ami napi átlagban 59 főt jelent. 

https://www.klubradio.hu/hirek/lovagok-kiralyok-szuperhosok-123893
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20220129/a-koronavirus-5-hullama-miatt-valtozik-a-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyozas-az-elte-n-1121529
https://www.penzcentrum.hu/oktatas/20220129/a-koronavirus-5-hullama-miatt-valtozik-a-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyozas-az-elte-n-1121529
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/orszagos-szakmai-kituntetest-kapott-az-elte-sek-tanszekvezetoje-kalocsai-peter
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/orszagos-szakmai-kituntetest-kapott-az-elte-sek-tanszekvezetoje-kalocsai-peter
https://ujegyenloseg.hu/phd-a-doktori-fokozat-hasznarol-es-kararol-1-resz/
https://kultura.hu/iden-eloszor-adtak-at-a-kemeny-henrik-babpalyazat-dijait/


https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220131/koronavirus-megerkeztek-a-hetfo-reggeli-

magyar-adatok-523983 

Hasonló megjelenések: Weborvos.hu – Piac és Profit – Vita.hu – Medicalonline.hu – Szeretlek Magyarország – 

Pénzcentrum.hu – Profitline.hu 

 

vaol.hu - 2022.01.31. 

Több mint 170-en táncoltak a szombathelyi jótékonysági gálán - ötvenmillió forintot 

gyűjtenének össze 

Az ELTE SEK Szökős Néptáncegyüttes és a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes 

kezdeményezésére szerveződött a közel háromórás jótékonysági gála. A több mint 170 

közreműködő táncosnak a Boglya Népzenei Együttes, valamint Horváth Attila és zenekara 

szolgáltatta a talpalávalót. 

https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/tobb-mint-170-en-tancoltak-a-szombathelyi-

jotekonysagi-galan-otvenmillio-forintot-gyujtenenek-ossze 

 

24.hu – 2022.01.31. 

Egykor éhínségeket előztek meg a hatósági árakkal 

Hazánk történetének egészen a közelmúltig állandó szereplője volt a „hatósági ár” – mondta el 

Fónagy Zoltán történész, az ELTE habilitált egyetemi docense. 

https://24.hu/tudomany/2022/01/31/arstop-hatosagi-ar-alapveto-elelmiszerek-berek-ujkor-

tortenelem/ 

 

autopro.hu - 2022.01.31. 

Így mérhető a 3D nyomtatott rétegek közti adhézió 

A Savaria Műszaki Intézetnél (ELTE-IK) egy hallgatói szakdolgozat részeként a rétegek közti 

adhézió mérésére tettek kísérletet. 

https://autopro.hu/gyartosor/igy-merheto-a-3d-nyomtatott-retegek-kozti-adhezio/623014 

 

vital.hu - 2022.01.31. 

Most egy kicsit másképpen horgonyoz a vírus a sejtjeinkhez 

Perczel András akadémikussal, a Kémiai Tudományok Osztálya elnökével, az ELTE Szerves 

Kémiai Tanszék vezetőjével beszélgettünk. 

http://www.vital.hu/tudomany-kemia-kutatas 

 

gyogyszernelkul.com - 2022.01.31. 

Hogyan lehetnénk boldogabbak? – interjú Dr Nagy Henriett klinikai 

szakszpichológussal 

Cikkünkben Dr Nagy Henriett, klinikai szakszpichológust, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 

Karának oktatóját faggattuk erről, aki két könyvet is írt a témában. 

https://gyogyszernelkul.com/hogyan-lehetnenk-boldogabbak-interju-dr-nagy-henriett-klinikai-

szakszpichologussal/ 

 

WMN – 2022.01.31. 

„Több ok miatt nem tudjuk pontosan, mennyi a valódi fertőzöttek száma itthon” – 

interjú Koltai Júlia társadalomkutató-adattudóssal 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220131/koronavirus-megerkeztek-a-hetfo-reggeli-magyar-adatok-523983
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220131/koronavirus-megerkeztek-a-hetfo-reggeli-magyar-adatok-523983
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/tobb-mint-170-en-tancoltak-a-szombathelyi-jotekonysagi-galan-otvenmillio-forintot-gyujtenenek-ossze
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/01/tobb-mint-170-en-tancoltak-a-szombathelyi-jotekonysagi-galan-otvenmillio-forintot-gyujtenenek-ossze
https://24.hu/tudomany/2022/01/31/arstop-hatosagi-ar-alapveto-elelmiszerek-berek-ujkor-tortenelem/
https://24.hu/tudomany/2022/01/31/arstop-hatosagi-ar-alapveto-elelmiszerek-berek-ujkor-tortenelem/
https://autopro.hu/gyartosor/igy-merheto-a-3d-nyomtatott-retegek-kozti-adhezio/623014
http://www.vital.hu/tudomany-kemia-kutatas
https://gyogyszernelkul.com/hogyan-lehetnenk-boldogabbak-interju-dr-nagy-henriett-klinikai-szakszpichologussal/
https://gyogyszernelkul.com/hogyan-lehetnenk-boldogabbak-interju-dr-nagy-henriett-klinikai-szakszpichologussal/


"A magyarok döntő többsége lelkiismeretesen viseli a maszkot, az oltás beadatásától azonban 

még mindig nagyon sokan elzárkóznak. A felmérések szerint huszonnyolc különböző oka van 

annak, hogy nem akarnak oltatni az emberek itthon, így nem lehet és nem is szabad egyetlen 

homogén masszaként kezelni az oltáselleneseket." - derül ki a WMN Koltai Julival (ELTE TáTK 

Társadalomkutatások Módszertana Tanszék) készült interjújából. 

https://wmn.hu/ugy/56825-tobb-ok-miatt-nem-tudjuk-pontosan-mennyi-a-valodi-fertozottek-

szama-itthon--interju-koltai-julia-tarsadalomkutato-adattudossal 

 

Rádió1 - Balázsék - 2022.01.31.  

Az alfa generációval kapcsolatban készített kutatást az ELTE 

Az Alfa generáció 2009-2010 után született, és egy baromi érdekes kutatást végzett az ELTE 

pszichológusai azt vizsgálták, hogy mennyire máshogy érzékelnek már bizonyos dolgokat, az 

okostelefonnak köszönhetően. Miklóssy Ádámmal, az Alfa generáció labor egyik 

kutatásvezetőjével beszélgettünk. 

https://radio1.hu/musor/balazsek/ 

 

Kossuth Rádió – 2022.02.01. 

Rendkívül gyorsan terjed a koronavírus omikron variánsa itthon 

Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja hangsúlyozta a koronavírus o 

mikronváltozata és annak legújabb b-mutációja rendkívül fertőző és veszélyes is lehet. - Már a 

fölső légutakat is hatékonyan tudja fertőzni, és ezért sok emberben itt a felső légutakban nagyon 

nagy számú új vírus termelődik, és ez a kilégzett levegővel, köhögéssel, tüsszentéssel sokkal 

nagyobb mennyiségben kerül a külvilágba, és ezért sokkal fertőzőbb. (A felvételen 06:24:35-től) 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-01_06-00-00&enddate=2022-02-

01_09-10-00&ch=mr1 

Megjelent még: Duna TV  

 

Qubit.hu - 2022.02.01. 

A kínai és vietnámi bevándorlók itt született gyerekei sokszor már magyarnak vallják 

magukat 

Hogyan lehetséges az, hogy egy nem feltétlenül a külföldiek beköltözését támogató országban a 

bevándorlók mégis jól érzik magukat? Többek között erről beszél a Glossza podcast legújabb 

adásában Knyihár Eszter , az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológia 

Programjának doktorandusza és Végvári Kristóf , a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ázsiai 

referense, az egyesület magyar–kínai és magyar–mongol tagozatainak titkára. 

https://qubit.hu/2022/02/01/a-kinai-es-vietnami-bevandorlok-itt-szuletett-gyerekei-sokszor-

mar-magyarnak-valljak-magukat 

 

Híradó.hu – 2022.02.01.  

Molekuláris mikrobiológiai laboratóriumot adtak át az ELTE lágymányosi campusán 

Felavatták a mintegy egymilliárd forintból kialakított 440 négyzetméteres molekuláris 

mikrobiológiai laboratóriumot az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán 

(ELTE TTK) kedden Budapesten; a laborkomplexum elsődleges célja a koronavírus-járvány 

elleni védekezés támogatása, ugyanakkor kutatási célokat is szolgál, illetve szolgáltatásokat is nyújt 

ipari partnerek számára. 

https://wmn.hu/ugy/56825-tobb-ok-miatt-nem-tudjuk-pontosan-mennyi-a-valodi-fertozottek-szama-itthon--interju-koltai-julia-tarsadalomkutato-adattudossal
https://wmn.hu/ugy/56825-tobb-ok-miatt-nem-tudjuk-pontosan-mennyi-a-valodi-fertozottek-szama-itthon--interju-koltai-julia-tarsadalomkutato-adattudossal
https://radio1.hu/musor/balazsek/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-01_06-00-00&enddate=2022-02-01_09-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-01_06-00-00&enddate=2022-02-01_09-10-00&ch=mr1
https://qubit.hu/2022/02/01/a-kinai-es-vietnami-bevandorlok-itt-szuletett-gyerekei-sokszor-mar-magyarnak-valljak-magukat
https://qubit.hu/2022/02/01/a-kinai-es-vietnami-bevandorlok-itt-szuletett-gyerekei-sokszor-mar-magyarnak-valljak-magukat


https://hirado.hu/extra/tudomany-high-tech/cikk/2022/02/01/molekularis-mikrobiologiai-

laboratoriumot-adtak-at-az-elte-lagymanyosi-campusan 

Megjelent még: MTI – 444.hu – Webradio.hu – Demokrata.hu – feol.hu – szoljon.hu – haon.hu – heol.hu – 

duol.hu – boon.hu – kemma.hu – kisalfold.hu – beol.hu – baon.hu – erdon.ro – nool.hu – vaol.hu – veol.hu – 

delmagyar.hu – sonline.hu – zaol.hu – teol.hu – bama.hu – marketingpirula.hu – Weborvos.hu – Rádió1 – 

Katolikus Rádió – Napi.hu – ZetaPress – Hírextra.hu – Medicalonline – Origo – OrientPress  

 

Vas Népe - 2022.02.02. 

Galaxisok és önvédelem 

Csillagászati és Űrtudományi Szabadegyetemet szervez az ELTE Gothard Asztrofizikai 

Obszervatórium Multidiszciplináris Kutatóközpont Az égbolt nem a határ címmel. Dr. Szabó M. 

Gyula igazgató elmondta: csillagászati és űrkutatási tudomány-népszerűsítő műhelyt hoznak létre. 

Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 

https://hirado.hu/extra/tudomany-high-tech/cikk/2022/02/01/molekularis-mikrobiologiai-laboratoriumot-adtak-at-az-elte-lagymanyosi-campusan
https://hirado.hu/extra/tudomany-high-tech/cikk/2022/02/01/molekularis-mikrobiologiai-laboratoriumot-adtak-at-az-elte-lagymanyosi-campusan

