Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szombathelyi Televízió - 2022.02.01.
A szén-monoxid jelző készülék életet menthet
A fűtési szezonban komoly veszélyt jelent a nyílt égésterű berendezések használata közben
keletkezett, láthatatlan gyilkosnak is nevezett gáz. A katasztrófavédelem és a tűzmegelőzési
bizottság több éve kampányt indított, melynek részeként CO-jelző készüléket is lehet nyerni. Az
ide nyereményjátékba az ELTE-SEK is bekapcsolódott.
https://www.tvszombathely.hu/hirek/a-szen-monoxid-jelzo-keszulek-eletet-menthet-kampanyes-nyeremenyjatek-a-megelozesert-20220201
Napidoktor.hu - 2022.02.02.
Vírusmentes vakáció – Két év után végre nyugodtan nyaralhatunk?
Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője úgy számol, hogy
a kelet-magyarországi megyék jó részében február első hetében lesz a tetőzés.
https://napidoktor.hu/koronavirus/virusmentes-vakacio-ket-ev-utan-vegre-nyugodtannyaralhatunk/
Nők Lapja - 2022.02.02.
Negyven, és annyi? Így lendüljünk túl az életközepi válságon!
Pap Melinda, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kínai Tanszékének adjunktusa szerint a kínai
nyelv elsajátításának is nyugodtan nekiveselkedhetünk bármilyen életkorban. Az, hogy mennyi
időt szükséges ráfordítanunk, vagy hogy milyen időközönként érdemes foglalkoznunk vele,
egyedül attól függ, hogy mi a célunk a tanulással. Tekinthetünk rá hobbiként, de akár a
munkánkban is hasznos lehet.
https://www.noklapja.hu/aktualis/2022/02/02/negyven-es-annyi-igy-lenduljunk-tul-azeletkozepi-valsagon/
vaol.hu - 2022.02.02.
Galaxisok és önvédelem
Csillagászati és Űrtudományi Szabadegyetemet szervez az ELTE Gothard Asztrofizikai
Obszervatórium Multidiszciplináris Kutatóközpont Az égbolt nem a határ címmel. Szabó M.
Gyula igazgató elmondta: csillagászati és űrkutatási tudomány-népszerűsítő műhelyt hoznak létre.
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/02/sajtoreggeli-galaxisok-es-onvedelem
Megjelent még: Frisss.hu
24.hu - 2022.02.02.
Jégből jöhetnek az új járványok?
Gleccserekből, a permafrosztból, több tízezer éve fagyott élőlényekből, és itt ne feltétlenül csak
állatokra gondoljunk. Egyértelmű válasz nincs – érthető módon, hiszen mindeddig nem kellett
ilyesmivel szembesülnünk –, ám elméletben a dolog lehetséges. Egyes kórokozók akár évmilliókig
tartó metabiotikus állapotból is képesek lehetnek „életre kelni”. Dr. Márialigeti Károlyt, az ELTE
TTK Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi tanárát kérdeztük.

https://24.hu/tudomany/2022/02/02/jarvany-virus-bakterium-permafroszt-fagy-klimavaltozas/
Megjelent még: hirklikk.hu - Színes Ász
Kossuth Rádió - 2022.02.02.
Az oltatlanoknál komolyabbak a koronavírus omikron szövődményei
Az omikron ténylegesen enyhébb betegséget okoz a legtöbb embernél - mondta Kacskovics
Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja. Hangsúlyozva, hogy az oltatlanok
továbbra is veszélyben vannak, és náluk súlyosabb lehet a betegség lefolyása.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-02_06-00-00&enddate=2022-0202_09-10-00&ch=mr1
Megjelent még: Petőfi Rádió – M1 Hírek
Kossuth Rádió - Napközben - 2022.02.02.
Már nemcsak ökológiai, de árvízvédelmi szempontból is aggályosak a túlszaporodott
hódok által épített várak Vas megyében
Láthatjuk azt, hogy a hód, mint egyfajta ökoszisztéma mérnök, ha kell, akkor a vízviszonyokat, a
vízállásokat igyekszik a saját igényeihez alakítani - ezt mondja Szinetár Csaba zoológus, az ELTE
Savaria Egyetemi Központ tanára, aki naponta szembesül azzal, hogy a hódok, melyek amúgy
védettek, mennyi kárt okoznak a vizek mentén.
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-02-02_09-05-00&enddate=2022-0202_11-10-00&ch=mr1
Figyelő - 2022.02.03.
A XXI. század az űrkutatásról szól majd
(...) Az ELTE-n például űrtudományi centrumot alapítottak, a Debreceni Egyetemen pedig
többek közt űrtáplálkozási és -élettani kérdésekkel foglalkoznak. Mennyire követi ezeket a
fejleményeket, illetve menynyire számítanak a közreműködésére a szakmai műhelyek?
https://figyelo.hu/hirek/a-xxi-szazad-az-urkutatasrol-szol-majd-160042/
Megjelent még: Vg.hu – Hirlevel.egov.hu
HVG - 2022.02.03.
Weiszburg Tamás, az ELTE tanszékvezetője
A szeptembertől hat egyetemen induló új, természettudományos tanárokat képző szakra
bármilyen emelt szintű érettségivel lehet jelentkezni – mondja az ELTE tanszékvezetője.
Nyomtatott megjelenés, 37-38. oldal
Vas Népe - 2022.02.03.
Együtt ösztönöznek a felelősségvállalásra
Az ELTE Savaria Egyetemi Központja és a Rotary Club Szombathely együttműködési
megállapodást írt alá.
https://www.vaol.hu/helyi-kozelet/2022/02/egyuttmukodik-az-elte-savaria-egyetemi-kozpontjaes-a-rotary-club-szombathely
Megjelent még: Nyugat.hu – Szombathelyi Televízió

HVG - 2022.02.03.
Ezért hasznosak az álmok
Simor Péter, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Affektív Pszichológia Tanszékének adjunktusa
úgy fogalmaz, hogy valóban nehéz meghatározni az álmok szerepét. Véleménye szerint az
álmoknak nincs egyetlen kitüntetett funkciója: ha éppen valamilyen érzelmi problémával küzdünk,
az álom segíthet annak kezelésében, de hasznos lehet egy-egy probléma megoldásában, illetve
megtörténhet az is, hogy ilyenkor az elme csak szabadon játszik.
https://hvg.hu/brandchannel/sedacurforte_20220203_Ezert_hasznosak_az_almok
NLC - 2022.02.03.
Online oktatás egyetemi hallgatóként
2020 májusában alakult meg az ELTE Tanító- és Óvóképző Karon a Neveléstudományi Tanszék
vezetésével a TÁVOK 2020 Kutatócsoport a COVID-19 járvány felsőoktatás-módszertani
összefüggéseinek vizsgálatára, aminek eredményei a következőképp alakultak: A legjelentősebb
nehézségek három területen tapasztalhatók: az önszabályozott tanulás (felületek menedzselése, a
határidők tartása, önmaguk motiválása).
https://nlc.hu/ezvan/cikk/online-oktatas-egyetemi-hallgatokent-elony-hatrany/
innoteka.hu - 2022.02.03.
Európa új űrkutatási korszakba lépett
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave
Observatory – a szerk.) tagcsoportjaként részt vesz a gravitációs hullámok megfigyelésében, és
ugyancsak a világ élvonalába tartoznak az ELKH Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet által
végzett űridőjárási mérések. És ez csupán néhány irány az elmúlt évek érdekességei közül.
https://www.innoteka.hu/cikk/europa_uj_urkutatasi_korszakba_lepett.2428.html
24.hu - 2022.02.03.
A szülés is lehetne olyan természetes és szeretetteljes, mint a fogantatás
Az írás szerzője Dr. Prof. Varga Katalin pszichológus, az MTA doktora, az ELTE Pedagógiai és
Pszichológia Kar Affektív Pszichológia Tanszékének vezetője, a Családbarát Szülészet Pályázati
Program számos képzésének vezetője, oktatója, az ELTE perinatális szaktanácsadó szak alapítója,
vezető oktatója, a Medicina kiadó gondozásában hamarosan megjelenő „Perinatális etika” című
könyv szerkesztője.
https://24.hu/belfold/2022/02/03/reformok-a-szuleszetben-termeszetes-szules-kiseres-vargakatalin/
Nyugat.hu - 2022.02.03.
Elhunyt a szombathelyi egyetem egykori oktatója
Ferenczi Zsuzsanna három évtizedig tanított Szombathelyen. Eltávozott közülünk, de tanítványai
még évtizedekig emlékezhetnek rá – így búcsúzott az ELTE SEK egykori főiskolai docensétől,
Ferenczi Zsuzsannától (1941–2022), aki a Könyvtár- és Információtudományi Tanszék oszlopos
tagja volt. Családja Erdélyből származik, de ő már Győrben született 1941. december 5-én.
https://www.nyugat.hu/cikk/elhunyt_szombathely_elte_sek_egykori_oktato_ferenczi_zsuzsann
a
Megjelent még: Vaol.hu

penzcentrum.hu - 2022.02.03.
Kiderült a nagy sótitok: tényleg van értelme annak, amit Salt Bae főzés címszóval csinál?
Rohonczy János, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Kémiai Intézetének egyetemi docense
szerint beazonosítható két, alapvetően jól elkülöníthető ág, melyek befolyásolhatják a sók élvezeti
vagy egészségügyi minőségét.
https://www.penzcentrum.hu/szorakozas/20220203/kiderult-a-nagy-sotitok-tenyleg-vanertelme-annak-amit-salt-bae-fozes-cimszoval-csinal-1121610
digitalhungary.hu - 2022.02.03.
Tetőzött az ötödik hullám, jó nyarunk lehet
Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője úgy számol. hogy
a kelet-magyarországi megyék jó részében február első hetében lesz a tetőzés. Mint említi,
egyértelműen látszik, hogy a járvány a megyék gazdasági aktivitása szerint terjedt, mely nem
véletlen: „Ahol nagyobb az emberek mozgása, közlekedése, keveredése, ahol nagyobb a
népsűrűség, ott futott fel gyorsabban a fertőzési hullám."
https://www.digitalhungary.hu/human/Tetozott-az-otodik-hullam-jo-nyarunk-lehet/14995/
Megjelent még: Index - Borsoline - hirklikk.hu - penzcentrum.hu – Blikk – ATV – Portfolio.hu
ATV Start+ - 2022.02.03.
Egy társasjáték keretében lehet kipróbálni mire elég a segély, családi pótlék, a GYES és
az alkalmi munka
Nem monopoli, bár arra emlékeztet, szociopoli a neve annak a társasjátéknak, amelyről Bassa
László szociológussal, az ELTE oktatójával beszélgetünk.
https://www.atv.hu/videok/20220203/szociopoly-egy-tarsasjatek-amelynek-tetje-tulelni-ahonapot
Hetek.hu – 2022.02.04.
Mi az amerikai szövetség ára?
Magyarics Tamás, az ELTE bölcsészettudományi Karán működő Angol– Amerikai Intézet,
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Amerika Kutatóintézetének oktatója szerint viszont
ez a jelenlét egyelőre nem drámai; tíznél kevesebb zászlóaljról beszélhetünk. Hozzá kell ehhez
tenni, hogy a Közel-Keletről kivont csapatok egy része a tavalyi év folyamán a mi régiónk felé lett
átirányítva. A légierő 25. támadóosztaga például Romániába települt át 2021. év elején.
Nyomtatott megjelenés, 6-9. oldal
Magyar Hang - 2022.02.04.
Álomkarrier előtt a magyar kutyafajta?
Ha rákeresünk a neten, a találatok jó része azt közli, hogy a mudi az egyik legritkább, legkevésbé
ismert magyar pásztorkutyafajta. Rondább nála a világon nincs A fajta helyzetéről Pongrácz
Pétert, az ELTE Etológia Tanszékének docensét, négy mudi gazdáját, korábbi tenyésztőt
kérdeztem, akinek amerikai felesége révén rálátása van az ottani helyzetre is.
Nyomtatott megjelenés, 24-25. oldal

Vas Népe - 2022.02.04.
ELTE SEK: újabb műszaki képzés indul
Együttműködési megállapodást írt alá az ELTE Informatikai Kar Savaria Műszaki Intézet és a
Vas Megyei Szakképzési Centrum Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma oklevelestechnikusképzés indításáról. Vas megyében az első évfolyam idén ősszel kezdi meg a tanulmányait.
https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/2022/02/ujabb-muszaki-kepzes-indul-a-szombathelyiegyetemen
Megjelent még: frisss.hu – Szombathelyi Televízió
nlc.hu - 2022.02.04.
Interjú Jászapáti Petrával
Az élsport mellett egyetemre is jár, az ELTE germanisztika szakára. ”Számomra fontos, hogy
legyen egy diplomám, civil végzettségem. A sportkarrier véges, és ha abbahagyom mondjuk
harmincévesen, utána mit kezdek magammal? Szeretném elkerülni ezt az érzést” – fogalmazott az
interjúban.
https://nlc.hu/ezvan/20220204/jaszapati-petra-gyorskorcsolya-teli-olimpia-interju/
Frisss.hu - 2022.02.04.
A jövőnek szól: új szak az ELTE-n a természet szerelmeseinek
„Z szak a jövőért - a Z generációnak”- ezzel a jelszóval indít új szakot a Savaria Egyetemi
Központ. A 2022 szeptemberében induló tanárszak ideális választás azoknak a fiataloknak, akik
kellő elhivatottsággal rendelkeznek ahhoz, hogy a természet szeretetét a következő generációnak
is átadják. Az új szakról és a tanári küldetésről a szombathelyi ELTE docensét, dr. Unger Zoltánt
kérdeztük.
https://www.frisss.hu/aktualis/a-jovonek-szol-uj-szak-az-elte-n-a-termeszet-szerelmeseinek
novekedes.hu - 2022.02.04.
A munkajogi szabályozás három évtizede
Ezzel a címmel szervez konferenciát a Magyar Jogász Egylet Munkajogi és Szociális Jogi
Szakosztályával és az ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékével közösen a Magyar
Közgazdasági Társaság Munkaügyi Szakosztálya 2022. március 3-án, csütörtökön 14 órától a
Webexen és az MKT YouTube-csatornáján.
https://novekedes.hu/hirek/a-munkajogi-szabalyozas-harom-evtizede
Index.hu - 2022.02.04.
Az atomenergia bukása és a lótrágya esete
Munkácsy Béla, az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék adjunktusának reagálása
Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté, valamint Hauk Viktornak a véleménycikkére.
https://index.hu/velemeny/2022/02/04/az-atomenergia-bukasa-es-a-lotragya-esete/
Trend FM - 2022.02.04.
Még mindig a gazdasági képzésekre jelentkeznek a legtöbben
Ez azt jelenti, hogy minden negyedik-ötödik felvételiző gazdasági szakra adja be jelentkezését –
mondta el rádiónknak az Ormos Mihály, az ELTE Gazdaságtudományi Karának professzora.
https://trendfm.hu/cimlap/meg-mindig-a-gazdasagi-kepzesekre-jelentkeznek-a-legtobben-17121

Nyugat.hu - 2022.02.04.
Rangos elismerést kapott szülővárosában az ELTE SEK oktatója
Szülővárosában kapott rangos elismerést Lenner Tibor A geográfus a Celldömölk város által
alapított Kresznerics Ferenc-díjat vehette át - közölte Facebook-oldalán az ELTE SEK. A
település 2008-ban azok számára hozta létre a tudós papról elnevezett kitüntetést, akik a
városhoz, illetve Kemenesaljához kötődnek és a tájegységgel kapcsolatban alkottak maradandó
életművet.
https://www.nyugat.hu/cikk/rangos_elismerest_kapott_szulovarosaban_az_elte
vasarnap.hu - 2022.02.04.
„Maradjunk együtt” – 15 éves a házasság hete
Élő online közvetítés az ELTE ÁJK Aula Magnából a házasság hete Facebook-oldalán:
www.facebook.com/hazassaghete (Ha az aktuális járványügyi rendelkezések lehetővé teszik,
akkor személyes részvétellel is zajlik a program.)
https://vasarnap.hu/2022/02/04/maradjunk-egyutt-15-eves-a-hazassag-hete/
Megjelent még: gondola.hu - hirado.hu - demokrata.hu - origo.hu - pestisracok.hu - alon.hu 24.hu - 2022.02.06.
Tévedés, hogy csecsemőket dobáltak volna le a Taigetoszról
A tudomány új eredményeinek ellenére rengeteg tévhit övezi ezt a korszakot – mondta el Németh
György, az ELTE BTK egyetemi tanára.
https://24.hu/tudomany/2022/02/06/dr-nemeth-gyorgy-elte-btk-tortenelem-okor/
168.hu - 2022.02.06.
A kutatók cenzúrája és öncenzúrája
Körtvélyesi Zsolt, az ELTE Társadalomtudományi Karának Emberi Jogi és Politikatudományi
Tanszékének oktatója a Fundamentum című, emberi jogokkal foglalkozó folyóiratban publikált
vitaindítónak szánt tanulmányában fejti ki, hogy a közjogot kutatók miért vannak különösen
nehéz helyzetben, amikor a jogrendszer vizsgálatával foglalkoznak és kritizálják azt. Röviden: az
aktuális hatalom nem szereti a kritikát.
https://168.hu/itthon/a-kutatok-cenzuraja-es-oncenzuraja-225703
RTL Híradó - 2022.02.06.
Mennyire halálos az omikron?
Az ötödik hullám fele annyi áldozatot fog követelni, mint a negyedik - számolta ki Vattay Gábor,
az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője. (14:10-től)
https://www.rtlmost.hu/hirado-p_7724/22-02-06-rtl-hirado-c_12923273
Megjelent még: Pénzcentrum.hu – Blikk – Szeretlek Magyarország – ATV – Portfolio.hu
Greendex.hu - 2022.02.07.
Nem lesz többé tél? Kukába dobhatjuk a sícuccunkat?
Dr. Breuer Hajnalka, az ELTE Meteorológiai Tanszékének tanára arra figyelmeztetett, hogy bár
kisebb mértékben, de csökken az extrém hideg napok száma is, azonban az igazán hideg napok
nem tűnnek el. Változékony fagyokra ugyanúgy kell számítani, a kiszámíthatatlanság pontosan a

globális felmelegedés velejárója. Kontinensünkön a legintenzívebb felmelegedés ÉszakkeletEurópában, Észak-Skandináviában és az Alpokban várható, így több tradicionális síparadicsomot
a probléma már most érint.
https://greendex.hu/nem-lesz-tobbe-tel-kukaba-dobhatjuk-a-sicuccunkat/
Forbes.hu - 2022.02.08.
Te mikor láttál itthon utoljára havat?
A havas napok száma Északkelet-Magyarországon csökkent a leginkább – írják tanulmányukban
az ELTE Meteorológiai Tanszék munkatársai.
https://forbes.hu/legyel-jobb/eghajlat-havazas-klimavaltozas/
ujkor.hu - 2022.02.08.
Merre tovább történelemmel?
Kérdéseinkre az ELTE BTK Történeti Intézetének igazgatóhelyettese, Körmendi Tamás
válaszolt: „ Olyan átfogó és komplex ismeretanyag átadására törekszünk, amelynek birtokában
diákjaink átlátják és értelmezni tudják a történeti folyamatokat.
https://ujkor.hu/content/egyetemi-felveteli-tortenelem-kepzes
KlubRádió - 2022.02.08.
Hogyan érzékelheti a magyar társadalom azt, hogy eddig 42 ezer ember halt meg a
koronavírus-járvány során?
Hogy miért nehéz felfognunk, hogy miért nehéz együtt éreznünk 40 ezernél több ember halálával,
az abban keresendő, hogy az empátia sokkal könnyebben kialakul az egyéni történetekkel
kapcsolatban. Nyilván a saját környezetünkben élő tragédiák kapcsán pontosan tudjuk, hogy
nagyon is megrázó tud lenni egy ember elvesztése, de egyszerűen annyira absztrakttá válik egy
ilyen szám, hogy nem nagyon tudjuk már fölfogni, és inkább megpróbáljuk valamilyen módon
leszorítani a kiváltott együttérzést – mondta a Megbeszéljük műsorában Kende Anna
szociálpszichológus, az ELTE Tanszékvezető egyetemi docense. (A felvételen 33:40-től)
https://www.klubradio.hu/archivum/megbeszeljuk-2022-februar-08-kedd-1605-23025
Trend FM - 2022.02.08.
Mit sikerült az utóbbi időben megvalósítania az ELTE Gazdaságtudományi Karának?
Az elmúlt 3 évben a legnagyobbat növekedő magyarországi kar voltunk, azaz rendkívüli
gyorsasággal nőtt az ELTE-n a gazdaságtudományi oktatás. Tudni kell, hogy ennek van az
ELTE-n egy bő százéves múltja – mondta el az adásban Andor György, az ELTE
Gazdaságtudományi Karának dékánja.
https://trendfm.hu/musor?musor=7703&adas=43577
Mérce.hu – 2022.02.08.
„Nagyon szívesen lennék tanár, de nem tudom megengedni magamnak”
2010-től kezdve a kormány GDP-arányosan egyre kevesebbet költ a felsőoktatásra. Ezt az
egyetemeken dolgozók is érzik, arról számolnak be, hogy az egyetemi alapfinanszírozására szánt
pénz évről-évre kevesebb.
https://merce.hu/2022/02/08/guzsba-vagyunk-kotve-tanarra-valni-ma-magyarorszagon/

Vaol.hu - 2022.02.09.
Rendhagyó szülői az egyetemen
Rendhagyó szülői értekezletet tartanak ma 18 órától az ELTE-n. Olyan fogalmakat tisztáznak,
amelyek fontosak a helyes döntés meghozatalában: állami ösztöndíjas képzések, költségtérítés,
„röghöz kötés”, kollégium, átsorolás, ösztöndíjak és egyéb költségek.
https://www.vaol.hu/rovidhirek/2022/02/rendhagyo-szuloi-az-egyetemen
Funzine.hu - 2022.02.09.
5 lenyűgöző könyvtár Budapesten, ami nem csak a könyvmolyokat ejti ámulatba
A Ferenciek terén található ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár a maga csaknem kétmillió
dokumentumával a főváros harmadik legnagyobb könyvtára. A több mint 450 éves múltra
visszatekintő intézményt a közhiedelemmel ellentétben nem Pázmány Péter alapította az egyetem
létrehozásával egy időben, 1635-ben. A könyvtár története 70 évvel korábban kezdődött, amikor
Oláh Miklós esztergomi érsek megalapította a jezsuita kollégiumot és könyvtárt Nagyszombaton.
https://funzine.hu/2022/02/09/goodapest/5-lenyugozo-konyvtar-budapesten-ami-nem-csak-akonyvmolyokat-ejti-amulatba/
hirado.hu - 2022.02.09.
Isten veled, Szilas! – ma vesznek végső búcsút Csollány Szilvesztertől
Az ELTE szombathelyi központjában heti kétszer külsős tornaszakoktatóként tanította a leendő
testnevelő tanárokat, illetve Sopronban egy táncegyesületben tanított talajakrobatikát. Csollány
Szilvesztert a Magyar Tornaszövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős
államtitkársága, a Magyar Olimpiai Bizottság és Gyomaendrőd Önkormányzata is saját
halottjának tekinti.
https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/02/09/isten-veled-szilas-ma-vesznek-vegso-bucsutcsollany-szilvesztertol

