SAJTÓFIGYELÉS - 2019/51. hét
(2019. december 12-18.)
eduline.hu - 2019.12.11.
Újabb felsőoktatási rangsor: ezek a legjobb természettudományi képzések
Az ELTE Természettudományi Kara, illetve a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kara holtversenyben vezeti a természettudományi
képzéseket nyújtó intézmények oktatói kiválóság alapján összeállított rangsorát, hallgatói
kiválóság terén pedig az ELTE Természettudományi Kara lett a legjobb. Itt a HVG felsőoktatási
rangsorának legújabb része.
http://eduline.hu/felsooktatas/20191210_Ujabb_felsooktatasi_rangsor_ezek_a_legjobb_terme
szettudomanyi_kepzesek
hirextra.hu - 2019.12.11.
Magyar kutatók áttörést értek el
Régi és heves vita lezárásához járulhat hozzá egy friss kutatási eredmény: eszerint az élővilág
nem három, hanem csak két nagy birodalomra osztható. Ez az eddigieknél pontosabb megoldást
kínál a sejtmaggal rendelkező fejlett élőlények, az eukarióták eredetére is. (…) A vita
lezárásához nagy lépést jelent a Nature Ecology & Evolution folyóiratban 2019. december 9én megjelent cikk, Phylogenomics provides robust support for a two-domains tree of life
címmel. Szöllősi Gergely (ELTE TTK, MTA-ELTE Lendület Evolúciós Genomika
Kutatócsoport) és Tom Williams (Bristoli Egyetem) közös kutatásainak legújabb eredményei
egyértelműen a kétdoménes elméletet támasztják alá.
https://www.hirextra.hu/2019/12/11/magyar-kutatok-attorest-ertek-el/
További megjelenés:
-

-

-

-

-

infovilag.hu - 2019.12.10.
Megrázta az élővilág törzsfáját egy magyar vezetésű nemzetközi kutatócsoport
https://infovilag.hu/megrazta-az-elovilag-torzsfajat-egy-magyar-vezetesu-nemzetkozikutatocsoport/
mandiner.hu - 2019.12.10.
Vagyok, mint minden ember: eukarióta
https://mandiner.hu/cikk/20191210_vagyok_mint_minden_ember_eukariota
mta.hu - 2019.12.10.
Birodalmak visszavágva: az ELTE és a Bristoli Egyetem közös sikere legkorábbi
őseink kutatásában
https://mta.hu/tudomany_hirei/birodalmak-visszavagva-az-elte-es-a-bristoli-egyetemkozos-sikere-legkorabbi-oseink-kutatasaban-110182
infotatabanya.hu - 2019.12.12.
Alapjaiban kell átértelmezni a földi élet fejlődését magyar és brit kutatás szerint
https://www.infotatabanya.hu/hirek/olvas/permalink:alapjaiban-kell-atertelmezni-afoldi-elet-fejlodeset-magyar-es-brit-kutatas-szerint-2019-12-12-060000
infodebrecen.hu - 2019.12.12.
Alapjaiban kell átértelmezni a földi élet fejlődését magyar és brit kutatás szerint
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https://www.infodebrecen.hu/hirek/olvas/permalink:alapjaiban-kell-atertelmezni-afoldi-elet-fejlodeset-magyar-es-brit-kutatas-szerint-2019-12-12-060000
infonyiregyhaza.hu - 2019.12.12.
Alapjaiban kell átértelmezni a földi élet fejlődését magyar és brit kutatás szerint
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:alapjaiban-kell-atertelmezni-afoldi-elet-fejlodeset-magyar-es-brit-kutatas-szerint-2019-12-12-060000
infoesztergom.hu - 2019.12.12.
Alapjaiban kell átértelmezni a földi élet fejlődését magyar és brit kutatás szerint
https://www.infoesztergom.hu/hirek/olvas/permalink:alapjaiban-kell-atertelmezni-afoldi-elet-fejlodeset-magyar-es-brit-kutatas-szerint-2019-12-12-060000
szeged.hu - 2019.12.12.
Alapjaiban kell átértelmezni a földi élet fejlődését magyar és brit kutatók
eredményei miatt
https://szeged.hu/hirek/32083/alapjaiban-kell-atertelmezni-a-foldi-elet-fejlodesetmagyar-es-brit-kutatok-eredmenyei-miatt
hir6.hu - 2019.12.11.
Kutatók munkája nyomán át kell értelmezni a földi élet fejlődését
http://hir6.hu/cikk/152976/kutatok_munkaja_nyoman_at_kell_ertelmezni_a_foldi_elet
_fejlodeset
promenad.hu - 2019.12.11.
Magyar és brit kutatók munkája nyomán alapjaiban kell átértelmezni a földi élet
fejlődését
https://www.promenad.hu/2019/12/11/magyar-es-brit-kutatok-munkaja-nyomanalapjaiban-kell-atertelmezni-a-foldi-elet-fejlodeset/
pecsma.hu - 2019.12.11.
Kicsit máshogy történt az evolúció, mint gondoltuk
https://www.pecsma.hu/zoldzona/kicsit-mashogy-tortent-az-evolucio-mint-gondoltuk/
888.hu - 2019.12.11.
Át kell értelmeznünk a földi élet fejlődését
https://888.hu/century-on/at-kell-ertelmeznunk-a-foldi-elet-fejlodeset-4218789/
origo.hu - 2019.12.11.
Hőforrásokban dőlhetett el a földi élet sorsa
https://www.origo.hu/tudomany/20191211-alaposan-megrazta-az-elovilag-torzsfajategy-magyar-vezetesu-nemzetkozi-kutatocsoport.html
vg.hu - 2019.12.11.
Brit tudósok szerint semmi nem az, mint aminek azt hittük
https://www.vg.hu/kozelet/technologia-tudomany/brit-tudosok-szerint-semmi-nem-azmint-aminek-azt-hittuk-1926156/
index.hu - 2019.12.13.
Magyar kutató írja át az evolúció történetét
https://index.hu/techtud/2019/12/13/magyar_kutato_miatt_kell_alapvetoen_atrajzolni_
az_elovilag_torzsfajat/
alon.hu - 2019.12.15.
Kutatás: alapjaiban kell átértelmezni a földi élet fejlődését
https://www.alon.hu/kitekinto/2019/12/kutatas-magyar-es-brit-kutatok-munkajanyoman-alapjaiban-kell-atertelmezni-a-foldi-elet-fejlodeset
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-

tudomanyplaza.hu - 2019.12.15.
Az élet eredetének feltárása
https://tudomanyplaza.hu/az-elet-eredetenek-feltarasa/
hazipatika.com - 2019.12.13.
Át kell értelmezni a földi életet
https://www.hazipatika.com/eletmod/tudomanyos_erdekessegek/cikkek/at_kell_ertelm
ezni_a_foldi_eletet/20191212131721
ecolounge.hu - 2019.12.16.
Az élet kialakulása - Mégsem úgy történt, ahogy eddig sejtettük?
http://ecolounge.hu/nagyvilag/az-elet-kialakulasa-megsem-ugy-tortent-ahogy-eddigsejtettuk
infostart.hu - 2019.12.16.
Magyar–brit kutatási siker: alapjaiban kell átértelmezni a földi élet fejlődését
https://infostart.hu/belfold/2019/12/16/magyar-brit-kutatasi-siker-alapjaiban-kellatertelmezni-a-foldi-elet-fejlodeset
karpatinfo.net - 2019.12.16.
Hőforrásokban dőlhetett el a földi élet sorsa
https://www.karpatinfo.net/cikk/tudomany/200033800-hoforrasokban-dolhetett-elfoldi-elet-sorsa

esemenymenedzser.hu - 2019.12.10.
VIII. Budapesti Halfesztivál, 2020. február 15.
A VIII. Budapesti Halfesztivál ismét a Dunaparthoz közel költözik. Éveken át keresték a
szervezők a legoptimálisabb helyszínt és azt gondolják, hogy végre megtalálták. (…) Az Elte
Lágymányosi Campusának több ezer négyzetméteres parkolója több, mint tökéletes helyszín
lesz a teljes hazai és legfontosabb nemzetközi halgasztronómiai irányzatok felvonultatására.
Mind emellett több száz parkoló áll rendelkezésre és a csodaszép Duna is látótávolságban van.
https://esemenymenedzser.hu/szabadido-2/item/26167-viii-budapesti-halfesztival-2020februar-15.html
hirek.prim.hu - 2019.12.10.
Újra lehet pályázni az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre
A Magyar Innovációs Szövetség 2019. október 21-én, az ELTE-n, 29. alkalommal hirdette meg
középiskolások számára, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az M5
Csatorna közreműködésével, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
támogatásával, az NKFI Alapból. Az eseményt Darázs Lénárd az ELTE ált. rektor-helyettese
mint házigazda nyitotta meg.
http://hirek.prim.hu/cikk/137077/
librarius.hu - 2019.12.10.
Elhunyt Kovács Sándor Iván
Hosszan tartó betegség után életének 83. évében hétfőn elhunyt Kovács Sándor Iván József
Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagja –
közölte a család. Kovács Sándor Iván 1937. február 22-én született a Hajdú-Bihar megyei
Esztáron, a Szegedi Tudományegyetem magyar-olasz szakán diplomázott 1960-ban. Ezután
1971-ig az egyetem irodalomtörténeti intézetének tanára, a Tiszatáj folyóirat rovatvezetője,

1971 és 1982 között a Kortárs folyóirat felelős, majd főszerkesztője volt. 1971-től az Eötvös
Loránd Tudományegyetem (ELTE) régi magyar irodalomtörténeti tanszékén tanított, 1994 és
2002 között tanszékvezető egyetemi tanár volt.
https://librarius.hu/2019/12/10/elhunyt-kovacs-sandor-ivan/
markamonitor.hu - 2019.12.10.
Életműdíjat kapott Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs
Életműdíjjal ismerték el Dr. Vámosi-Nagy Szabolcsot, a Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi
Iroda névadó jogászát a IV. Wolters Kluwer Jogászdíj Díjátadó Gálán. (…) A díjazott az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) adójogi szakjogász
képzésének mentora és címzetes egyetemi tanára, valamint az EY belső képzéseinek
meghatározó alakja is.
https://markamonitor.hu/2019/12/10/eletmudijat-kapott-dr-vamosi-nagy-szabolcs/
medicalonline.hu - 2019.12.10.
A mesterséges intelligencia (hazai) motorjai
Rendezvénysorozatot indított a Semmelweis Egyetem annak érdekében, hogy valódi párbeszéd
induljon a mesterséges intelligencia (MI) népegészségügyet érintő legsürgetőbb kérdéseiről.
(…) Az ELTÉ-n és az SE II. Számú Patológiai Intézetében most orvosi képalkotó
diagnosztikával, mammográfiás leletek elemzésével, a vastagbélszűrés MI-támogatásával
foglalkoznak. Csabai István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fizikai Intézetének
professzora egyebek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a számítógépek kapacitása
manapság nagyjából havonta duplázódik – az informatika és az orvosi eszközök-technológiai
fejlődése a XXI. században juttatta az emberiséget oda, hogy mesterséges intelligenciát
alkalmazzon az egészségügyben (is).
http://medicalonline.hu/cikk/a_mesterseges_intelligencia_hazai_motorjai
További megjelenés:
-

-

-

semmelweis.hu - 2019.12.10.
Stratégiai szakmai találkozó a mesterséges intelligenciáról
http://semmelweis.hu/hirek/2019/12/10/strategiai-szakmai-talalkozo-a-mestersegesintelligenciarol/
weborvos.hu - 2019.12.12.
Stratégiai szakmai találkozó a mesterséges intelligenciáról
https://weborvos.hu/lapszemle/strategiai-szakmai-talalkozo-a-mestersegesintelligenciarol-256181
portfolio.hu - 2019.12.11.
A mesterséges intelligencia már itt van a magyar egészségügyben
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20191211/a-mesterseges-intelligencia-mar-itt-vana-magyar-egeszsegugyben-409905

Magyar Narancs - 2019.12.12. (28,29. oldal)
„Az iskola sem ússza meg”
Rónay Zoltán, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense

Mandiner - 2019.12.12. (18,19. oldal)
Azt hitték, ilyen csak Texasban fordulhat elő
Az iskolai agresszió egyre durvább formái fordulnak elő Magyarországon is. A tisztánlátást
nehezíti, hogy tíz éve nem jelent meg nagyszabású kutatás a témában. Vannak ugyan
pedagógusokat segítő programok, de bőven lehetne még mit tenni. (...) Azt viszont tudjuk, hogy
2014 és 2018 között körülbelül négy százalékkal nőtt a bullyingban (kortársak közötti tartós
bántalmazás) érintett diákok száma” – mondja Jármi Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi adjunktusa, akinek kutatási területe a bullying
óvodáskortól a középiskoláig.
Lokál extra - 2019.12.12. (16,17. oldal)
Még mindig lehet pályázni az „Adj Egy Ötöst!” programra
Már 58 új iskola jelentkezett az „Adj Egy Ötöst!” iskolai szemléletformáló programra, amelyet
a Salva Vita Alapítvány és a Szerencsejáték Zrt. a 2019–20-as iskolai időszakban újra elindított.
(...) Az ELTE BGYGYK mérései alapján a hazai kezdeményezés nemzetközi szinten is
kiemelkedően teljesített; a résztvevő gyermekek fogyatékossággal kapcsolatos tudása, érzelmi
hozzáállása és viselkedése egyértelműen pozitív irányba változott.
További megjelenés:
-

Lokál extra - Regionális - 2019.12.12. (12,13. oldal)
Még mindig lehet pályázni az „Adj Egy Ötöst!” programra

Székely Hírmondó - 2019.12.12. (8. oldal)
A gyerekek és a kütyük
A gyerekek digitális eszközhasználatáról készült kutatás az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen (ELTE) több mint ezer szülő megkérdezésével. A felmérés szerint a
gyerekek egyre korábban és nagyobb arányban használnak digitális eszközöket, így már a
kétévesek fele „kütyüzik”. A kutatás során az Etológia Tanszéken működő Alfa Generáció
Labor munkatársai azt vizsgálják, hogy a 2010 után született gyerekek (ők az Alfa Generáció)
milyen mértékben használnak digitális eszközöket, és ez hogyan hat a fejlődésükre.
eduline.hu - 2019.12.11.
Továbbtanulás munka mellett? Minden infó a szakirányú továbbképzésekről
Szakirányú továbbképzésre legalább alapfokozatú diplomával, illetve a korábbi rendszer
szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű végzettséggel jelentkezhettek. A képzések
tulajdonképpen a korábbi szakotokra épülő specializációk, amelyek gyakorlatot is magukba
foglalnak. (…) Az önköltség összege nagy skálán mozog: a Budapesti Corvinus Egyetem
executive MBA menedzser képzésén félévente 1 millió forintot, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem fejlesztőpedagógus képzésén 160 ezer forintot, a Semmelweis Egyetem
által indított addiktológiai konzultáns képzésen pedig 200 ezer forintot kell fizetni.
http://eduline.hu/felnottkepzes/20191211_szakiranyu_tovabbkepzesek
kepmas.hu - 2019.12.11.
A jövő agymenői drónokat röptetnek és robotokat programoznak a T@T Kuckóban
A 2010 után született gyerekek, más néven alfák, az anyatejjel szívták magukba a digitalizmust.
Első emlékeik között szerepelnek az érintőképernyők, természetes számukra, hogy

számítógépet, internetet, tabletet és okostelefont használnak, sokukat az informatika is erősen
foglalkoztatja. Nekik kíván izgalmas kihívásokat és fejlődési lehetőséget nyújtani az ELTE
Informatikai Karán működő T@T Kuckó, ahol szakkörök keretében élményalapú oktatási
módszerrel, játszva tanulhatnak animációkat, robotokat és drónokat programozni.
https://kepmas.hu/a-jovo-agymenoi-dronokat-roptetnek-es-robotokat-programoznak-a-ttkuckoban
eduline.hu - 2019.12.13.
Friss felsőoktatási rangsor: itt van a legjobb pedagógusképzések listája
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központja vezeti a hallgatói kiválóság
alapján összeállított pedagógus-képzésterületi rangsort, az oktatói kiválóság alapján készült
lista élén pedig a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara áll. Újságárusoknál a
HVG Diploma 2020 kiadványa.
http://eduline.hu/felsooktatas/20191212_HVG_felsooktatasi_rangsor_pedagogia
kecskemetinap.hu - 2019.12.13.
200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért programban
Négy egyetem – Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs – kétszáz hallgatója nyolcszáz 7.
osztályos általános iskolást mentorál a Tanítsunk Magyarországért program keretében – közölte
az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért
felelős államtitkára csütörtökön Debrecenben. (…) György László jelezte, az egyetemi
mentorprogramba az egri egyetem és az ELTE is bekapcsolódik, a vállalati mentorprogramban
pedig a Modern gyárak éjszakájához csatlakozott 72 vállalkozás is részt vesz.
https://www.kecskemetinap.hu/egyetem/2019/12/13/200-egyetemista-800-fiatalt-mentoral-atanitsunk-magyarorszagert-programban/
További megjelenés.
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-

-

-

-

hrportal.hu - 2019.12.13.
200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért programban
https://www.hrportal.hu/hr/200-egyetemista-800-fiatalt-mentoral-a-tanitsunkmagyarorszagert-programban-20191212.html
szoboszloinap.hu - 2019.12.13.
200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért programban
https://www.szoboszloinap.hu/egyetem/2019/12/13/200-egyetemista-800-fiataltmentoral-a-tanitsunk-magyarorszagert-programban/
debreceninap.hu - 2019.12.13.
200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért programban
https://www.debreceninap.hu/egyetem/2019/12/13/200-egyetemista-800-fiataltmentoral-a-tanitsunk-magyarorszagert-programban/
lokal.hu - 2019.12.12.
200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért programban
https://www.lokal.hu/2019-12-200-egyetemista-800-fiatalt-mentoral-a-tanitsunkmagyarorszagert-programban/
magyarnemzet.hu - 2019.12.12.
200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért programban
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https://magyarnemzet.hu/gazdasag/200-egyetemista-800-fiatalt-mentoral-a-tanitsunkmagyarorszagert-programban-7585130/
szon.hu - 2019.12.12.
ITM-államtitkár: 200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk
Magyarországért programban
https://szon.hu/kultura/helyi-kultura/itm-allamtitkar-200-egyetemista-800-fiataltmentoral-a-tanitsunk-magyarorszagert-programban-3580731/
flagmagazin.hu - 2019.12.12.
200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért programban
https://www.flagmagazin.hu/aktualis/200-egyetemista-800-fiatalt-mentoral-atanitsunk-magyarorszagert-programban
pecsma.hu - 2019.12.12.
Pécsi egyetemisták is segítik az általános iskolásokat a továbbtanulásban
https://www.pecsma.hu/pecs-aktual/pecsi-egyetemistak-is-segitik-az-altalanosiskolasokat-a-tovabbtanulasban/
kormany.hu - 2019.12.13.
200 egyetemista 800 fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért programban
https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiaiminiszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelos-allamtitkar/hirek/200egyetemista-800-fiatalt-mentoral-a-tanitsunk-magyarorszagert-programban
pecsinapilap.hu - 2019.12.13.
Kétszáz egyetemista nyolcszáz fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért
programban
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Ketszaz_egyetemista_nyolcszaz_fiatalt_mentoral_a_
Tanitsunk_Magyarorszagert_programban/227912/
autopro.hu - 2019.12.14.
Általános iskolásokat mentorálnak az egyetemisták
https://autopro.hu/techtogether/altalanos-iskolasokat-mentoralnak-azegyetemistak/32688/
debreceninapilap.hu - 2019.12.13.
Kétszáz egyetemista nyolcszáz fiatalt mentorál a Tanítsunk Magyarországért
programban
http://www.debreceninapilap.hu/cikk/Ketszaz_egyetemista_nyolcszaz_fiatalt_mentora
l_a_Tanitsunk_Magyarorszagert_programban/227912/

magyarnemzet.hu - 2019.12.12.
Barokk freskófestészetről szóló sorozat első kötetét mutatták be Budapesten
Bemutatták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Barokk freskófestészet Magyarországon
című sorozatának első kötetét csütörtökön, Budapesten. (…) A kötet nem csupán átlagon felüli
méreteivel, hanem a benne foglalt hatalmas tudás és a minőségi megvalósítás miatt is joggal
tart igényt a figyelemre – hangsúlyozta Takács Imre, az ELTE Művészettörténeti Intézetének
vezetője.
https://magyarnemzet.hu/kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-sorozat-elso-kotetetmutattak-be-budapesten-7584998/

További megjelenés:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

duol.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.duol.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-3149343/
veol.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.veol.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-3228018/
zaol.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.zaol.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-3500481/
bama.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.bama.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-2177880/
sonline.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.sonline.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-1983306/
vaol.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.vaol.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-3436671/
szoljon.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.szoljon.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-2091171/
baon.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-2357655/
feol.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.feol.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-3445593/
kemma.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.kemma.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-1943154/
beol.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.beol.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-2386386/
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heol.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.heol.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-2112333/
teol.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-2061153/
kisalfold.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolokonyvet-mutattak-be-6646983/
szon.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://szon.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-3584304/
kultura.hu - 2019.12.14.
Új kiadvány a barokk freskófestészetről
https://kultura.hu/uj-kiadvany-a-barokk-freskofesteszetrol/
haon.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://haon.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-3728553/
boon.hu - 2019.12.14.
Barokk freskófestészetről szóló könyvet mutattak be
https://boon.hu/kultura/hazai-kultura/barokk-freskofesteszetrol-szolo-konyvetmutattak-be-3962799/

eduline.hu - 2019.12.13.
Egyetemisták, figyelem! Az ünnepek alatt zárva lesznek a nagyobb könyvtárak
(…) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltárban december 23-án
csak a Nagyolvasó tart nyitva 10 és 18 óra között, ezután pedig legközelebb január 2-án
mehettek az intézménybe. Az ELTE kari, illetve intézeti könyvtárai is zárva tartanak: ezeknek
a listáját itt találjátok.
http://eduline.hu/felsooktatas/20191213_konyvtarak_unnepi_zarva_tartas
elteonline.hu - 2019.12.13.
Nyílt napot tartottak a SEK-en
(…) Mintegy nyolcszáz érdeklődő vett részt az ELTE SEK december 6-ai nyílt napján. A
hagyományoknak megfelelően a Díszterem idén is a központi tájékoztatásnak adott helyet, ahol
– dr. Németh István szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettes köszöntőjét
követően – a középiskolás diákok és szüleik minden fontos információt megtudhattak a felvételi
szabályok változásáról, majd a felsőoktatás pénzügyi aspektusairól.
http://elteonline.hu/savaria/2019/12/13/nyilt-napot-tartottak-a-sek-en/

index.hu - 2019.12.13.
Applikációval lehet csökkenteni az alkoholfogyasztást, önkéntesek jelentkezését várják
hozzá
Keveset tudunk az egészséges alkoholfogyasztást segítő alkalmazások hatékonyságáról, pont
ezért indul az ELTE-n egy kutatás, amiben arra kíváncsiak, hogy egy, az egyetemen fejlesztett
alkalmazás mennyire hatékony. A Központi Statisztikai Hivatal 2017-es becslése alapján 379
ezer alkoholista él itthon, amivel benne vagyunk a világ top 10-ben (ha az alkoholisták és a
lakosság arányát vesszük). Ez nem csak népegészségügyi szinten nagy teher, de egyéni és
közösségi szinten is nagy kárt okoz.
https://index.hu/techtud/2019/12/13/alkohol_applikacio_elte/
merce.hu - 2019.12.13.
A magyar lakosság elenyésző részét érdekli csak a romák sorsa
A magyaroknak csupán a 20 százaléka érez valamilyen mértékű együttérzést a romákkal, derült
ki egy friss felmérésből, melyet a Medián Közvéleménykutató Intézet közreműködésével
készített el az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Szociálpszichológia Tanszéke. A
Népszava összefoglalója szerint az online kérdőíves vizsgálatot egy 1039 fős mintán végezték,
amely nem, életkor és lakóhely szerint reprezentatív a magyar lakosságra.
https://merce.hu/2019/12/13/a-magyar-lakossag-elenyeszo-reszet-erdekli-csak-a-romak-sorsa35-nyiltan-eloiteletes-veluk-szemben/
További megjelenés:
-

-

nepszava.hu - 2019.12.13.
A magyarok 86 százaléka a romák sorsának javulásáért az ég egy adta világon
semmit sem tenne
https://nepszava.hu/3060461_a-magyarok-86-szazaleka-a-romak-sorsanak-javulasaertaz-eg-egy-adta-vilagon-semmit-sem-tenne
168ora.hu - 2019.12.13.
Még mindig sokan közömbösek a romákkal szemben Magyarországon, csak
kevesen lépnének fel az érdekükben
https://168ora.hu/itthon/felmeres-elte-kutatas-diszkriminacio-romak-helyzete-178883

InfoRádió - Aréna - 2019.12.13.
Mit tud elmondani Magyarics Tamás a brit előrehozott parlamenti választás
eredményéről?
Megszólaló: Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
tanára
1. rész: https://infostart.hu/video/5wYU66moybI
2. rész: https://infostart.hu/video/hZ6Haj-KscU
Kossuth Rádió - Napközben - 2019.12.13.
Mit lehet tudni az ELTE-n nemrég tartott könyvbemutatóról?
Megszólaló: Várkonyi Gábor, az ELTE Művelődéstörténeti Tanszék tanszékvezetője
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-12-13_09-15-00&enddate=2019-1213_11-10-00&ch=mr1

Magyar Nemzet - 2019.12.16. (14. oldal)
Amerikai rakéta magyar fejlesztéssel
(...) A BME által kifejlesztett SMOG-P-vel a mesterséges elektromágneses szmogot mérik a
magas légkörben. Az ATL–1 műhold feladata az ELTE Kémiai Intézetében, Sinkó Katalin
vezette Szol-gél laboratóriumban elért sokéves alapkutatási eredményei alapján kifejlesztett
ultrakönnyű, 1500 Celsius-fokig kiváló szigetelő tulajdonságú anyagok tesztelése a világűrben.
További megjelenés:
-

magyarnemzet.hu - 2019.12.16.
Amerikai rakéta magyar fejlesztéssel
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/amerikai-raketa-magyar-fejlesztessel-7592597/

eduline.hu - 2019.12.16.
Ezek a legjobb társadalomtudományi képzések: itt a 2020-as felsőoktatási lista
A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kara vezeti a vezeti a hallgatói
kiválóság alapján összeállított listát, második helyen Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kara áll, harmadik pedig a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kara lett.
http://eduline.hu/felsooktatas/20191213_Tarsadalomtudomanyi_kepzesi_rangsor
Reformátusok Lapja - 2019.12.15. (11. oldal)
Alap, amelyre lehet építeni
A Kispest-Központi Református Egyházközség Szőlőskert Óvodájában immár fél évtizede
várják a helyi gyermekeket. Az ide járó kicsinyek mindennapjait felkészült pedagógusok
igyekeznek különlegessé tenni, ebben pedig az egész gyülekezet a segítségükre van. (…) A
pedagógiai programot Fejes Erzsébet dolgozta ki. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
professzora szerint muszáj kicsi korban elkezdeni a gyerekek hitbeli nevelését, mert ebben az
időszakban a legjobb megismerkedniük a hit fogalmával. – A gyerekek óvodáskorban a
legfejleszthetőbbek, és ha igazi, szeretetteljes közegben nevelkednek, erkölcsi szilárdságot is
kapnak – foglalja össze Fejes Erzsébet.
femina.hu - 2019.12.15.
Ezek a gazdák le sem tagadhatnák kutyáikat, annyira hasonlítanak
Aranyos, vicces és kissé szürreális képeken mutatta be néhány fotós, hogy a gazdik és kutyáik
nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is hasonlóak. (...) Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és
a Bécsi Állatorvosi Egyetem együttműködésével egy nagyszabású kutatás készítettek, melyben
a Big Five személyiségmodell alapján vizsgálódtak 389 kutyatartó és 518 kutya között.
https://femina.hu/kapcsolat/kutya-gazda-hasonlosag/
gondola.hu - 2019.12.15.
A demográfiai fordulat feltétele: a "BB-légkörű" jövő
A demográfiai fordulat szellemi megalapozásán 200 szakember dolgozik négy éve az idén 125
éves Magyar Közgazdasági Társaság Demográfiai Szakosztálya, valamint a Gyermek- és
Családbarát Magyarországért Civil Alkotóműhely (CSAM) kereteiben. (…) Az eredményekről
az ELTE és a Magyar Nemzeti Bank támogatásával egy négyszáz oldalas tanulmánykötet jelent

meg. A Jövőnk a gyermek című kötet megjelenése kapcsán könyvbemutató konferencián
előadást tartott Zseni Annamária pszichiáter, pszichoterapeuta.
https://gondola.hu/cikkek/115116-A_demografiai_fordulat_feltetele__a__BBlegkoru__jovo.html
g7.hu - 2019.12.15.
A Netflixnek is dolgozik az egyik legsikeresebb magyar kreatívipari cég, mégsem ismerik
sokan
A céget 2001-ben alapította Rabb Sándor Alex és Andy Vajna. Alex az ELTE programozómatematikus szakán végzett, és programozóként kezdett a rendszerváltáskor dolgozni a
Számalknál. Mivel nagyon érdekelték a filmek vizuális effektjei, hazai reklámfilmes munkák
után az Egyesült Államokban hollywoodi filmek effektjein és 3D animációs filmeken kezdett
dolgozni a legnagyobb cégeknél.
https://g7.hu/vallalat/20191215/a-netlixnek-is-dolgozik-az-egyik-legsikeresebb-magyarkreativipari-ceg-megsem-ismerik-sokan/
index.hu - 2019.12.15.
Nagy évtizedet zárnak a magyar startupok
A 2010-es a magyar startupok évtizede volt: elhivatott vállalkozók óriási dolgokat hoztak létre,
komoly tőkét kaptak (többnyire külföldi) befektetőktől, és páran jó haszonnal már ki is szálltak
az eredeti bizniszből, hogy keressék a következő nagy dobást. (…) Igazságtalan lenne azt
mondani, hogy a hazai startupok fejlődése csak a Triumvirátushoz köthető. Ehhez kellettek
olyan erős egyetemek, mint az ELTE és a BME, és hogy sokféle cégnél tudjanak komoly
gyakorlatot szerezni a mérnökök.
https://index.hu/techtud/2019/12/15/nagy_evtizedet_zarnak_a_magyar_startupok/
klubradio.hu - 2019.12.15.
Kütyüvilág
A Tudatos.hu szombati adásában a kütyükkel foglalkozunk. Adásunk első felében Neuman
Gábor vendége volt Dr. Bernschütz Mária generációkutató, akivel az újkeletű jelenségről, a fear
of missing out-ról beszélgettünk. Velünk volt még telefonon Dr. Miklósi Ádám az ELTE
Etológia Tanszékének vezetője, őt az etorobotika mostanában szárba szökkenő tudományáról
kérdezte a műsorvezető.
https://www.klubradio.hu/adasok/kutyuvilag-110280
noklapja.nlcafe.hu - 2019.12.15.
Szeretjük szeretni egymást! – Egy nap, egy család, egy önkéntes csapat, sok segítség
(…) Egyetemisták az ELTE jogi karáról, a Társadalmi felelősségvállalás című fakultatív kurzus
hallgatói. Ennek keretében tizenkét órát kell ledolgozniuk, jártak már idősek otthonában,
hajléktalanszállón, és most ennek a szociális lakásnak a felújításán önkénteskednek. – Segíteni
jó – jegyzi meg szerényen Eszter. – Bár amikor először osztottam reggelit a Menhely
Alapítványnál, percenként elbőgtem magam. De mostanra megacélosodott a lelkem. Jó itt a
közösség, és nagyon hasznos megtapasztalni, milyen is egy lakásfelújítás.
https://noklapja.nlcafe.hu/noklapja/2019/12/15/szeretjuk-szeretni-egymast-egy-nap-egycsalad-egy-onkentes-csapat-sok-segitseg/

atv - Heti napló Sváby Andrással - 2019.12.15.
Sváby András nevével visszaélve vernek át beteg embereket
Hétköznapokon sokkal többet beszélünk a politikai álhírekről, de a valódi nagy piaca az
álhíreknek az nem politikai, hanem általában tudományellenes és ilyen alternatív egészségügyi
módszereket ajánló álhírek, amiknek elképesztően nagy piaca van. Ha valaki elkeseredett
mondjuk egy betegség miatt és szenved valami betegségtől, akkor reményérzése az valami
egészen elképesztő felhajtó ereje tud lenni az álhírekben való hitnek.
Megszólaló: Krekó Péter adjunktus, ELTE-PPK
http://www.atv.hu/videok/video-20191216-heti-naplo-svaby-andrassal-2-resz-2019-12-15
További megjelenés:
-

atv.hu - 2019.12.16.
Kiderült: ez van abban a kamukészítményben, amit Sváby nevével próbálnak
eladni
http://www.atv.hu/belfold/20191216-kiderult-ez-van-abban-a-kamukeszitmenybenamit-svaby-nevevel-probalnak-eladni

eduline.hu - 2019.12.14.
Élethosszig tartó hatással van a diákokra az iskolai bántalmazás
Három felnőtt számolt be arról az Abcúgnak, milyen hatással volt a későbbi életükre az iskolai
bántalmazás: volt, akinek körzőt szúrtak a hátába és volt, aki agyrázkódást szenvedett, de a
szóbeli bántalmazás is mély sebeket okoz. A szakember szerint az iskolai kortárs erőszak
komoly és széleskörű probléma, komplex megoldások azonban még nem születtek - írja a lap.
(...) Várnai Dóra, az ELTE PPK Klinikai Pszichológiai és Addiktológia Tanszék munkatársa
szerint bántalmazás szinte minden iskolában előfordulhat, a kutatások szerint a magyar
gyerekek esetében a rendszeres (heti vagy hetente többszöri) bántalmazottság aránya 5-15%
között mozog. A rendszerszintű, komplex, a megelőzést szolgáló programok ugyanakkor
hiányoznak.
http://eduline.hu/kozoktatas/20191214_iskolai_bantalmazas_hatasok
elteonline.hu - 2019.12.14.
,,A zene az, ami közösséget teremt és alakít”
December 9-én rendezték meg az ELTE Savaria Egyetemi Központ Zenepedagógiai
Tanszékének Liszt-termében az idei adventi hangversenyt, amin a csodálatos dallamok mellett
a fények és díszek is emelték az ünnepi hangulatot. Évtizedek óta hagyomány a Zenepedagógiai
Tanszéken, hogy minden évben elengedhetetlen része az adventi időszaknak az általuk
szervezett hangverseny, ami ezúttal több szempontból is rendhagyó volt.
http://elteonline.hu/savaria/2019/12/14/a-zene-az-ami-kozosseget-teremt-es-alakit
tudomanyplaza.hu - 2019.12.14.
Társadalom- és viselkedéstudományi vizsgálatok dokumentációja
Az ELTE PPK kutatóinak kezdeményezésére nemzetközi konszenzus született a társadalomés viselkedéstudományi vizsgálatok dokumentációjáról. Ennek alapján Aczél Balázs, Szászi
Barnabás és Kekecs Zoltán készítettek egy applikációt. Ennek segítségével a tudományos
szakcikkek szerzői egyszerűen készíthetnek kutatásaikról átláthatósági jelentéseket.
https://tudomanyplaza.hu/tarsadalom-es-viselkedestudomanyi-vizsgalatok-dokumentacioja/

vaol.hu - 2019.12.14.
Újra kiadták Mikes Kelemen 225 éve Szombathelyen megjelent Törökországi leveleit
Különleges könyvbemutatóval adóztak a Rákóczi-emlékév alkalmából a szabadságharc és a
Nagyságos Fejedelem emléke előtt az ŐrvidékHázban. (...) Tóth Péter irodalomtörténész, az
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára diákjaival azt a témát
dolgozta fel a könyvbemutatóra, milyen módon hatottak Mikes Kelemen szóban forgó levelei
a magyar irodalomra.
https://www.vaol.hu/kultura/helyi-kultura/ujra-kiadtak-mikes-kelemen-225-eveszombathelyen-megjelent-torokorszagi-leveleit-3435669/
m1 - Esély - 2019.12.14.
Először rendezett csörgőlabda országos döntőt az ELTE és a Budapesti Egyetemi
Atlétikai Club
Az egyetemi bajnokságok történetében először rendezett csörgőlabda országos döntőt az ELTE
és a BEAC. A torna célja, hogy lehetőséget adjon az integrált sportolásra.
Megszólaló: Hamar Imre, az ELTE rektorhelyettese
https://mediaklikk.hu/video/esely-2019-12-14-i-adas/
M5 - Magyar Krónika - 2019.12.14. 17:28:19 (00:25:13)
Hogyan tudunk felelősen viselkedni a klímaváltozás megakadályozása érdekében?
Megszólaló: Takács-Sánta András egyetemi docens, ELTE Humánökológiai Szak
https://mediaklikk.hu/video/magyar-kronika-19-50-adas-otletborze-tet-a-fold/#
Magyar Hírlap - 2019.12.17. (13. oldal)
Lézerszkenneléssel Petőfi nyomában
„Ki mondaná, hogy e hely csatatér?” – Régészeti kutatások a segesvári harctéren 2018-2019
címmel kamarakiállítás látható május 1-jéig a Petőﬁ Irodalmi Múzeumban (PIM). A tárlatról a
kurátort, Kalla Zsuzsát, a PIM gyűjteményi főigazgató-helyettesét kérdeztük. – Miben és
mennyiben járult hozzá Petőfi utolsó perceinek megismeréséhez a PIM, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, a Maros Megyei Múzeum és az ELTE Régészettudományi Intézetének
együttműködése, közös projektje?
További megjelenés:
-

magyarhirlap.hu - 2019.12.17.
Lézerszkenneléssel Petőfi nyomában
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20191217-lezerszkennelessel-petofi-nyomaban

Szabadság - 2019.12.17. (2. oldal)
A többnyelvű irodalom lehetőségei
A TÖBBNYELVŰ IRODALOM LEHETŐSÉGEI címmel tart előadást Dánél Mónika
egyetemi adjunktus, az ELTE BTK oktatója december 19-én, csütörtök délután 5 órától az
MTA–KAB Irodalomtudományi Szakbizottsága Irodalmi- és színházi kontaktológia
sorozatának idei utolsó eseményeként az EME Jókai/Napoca utca 2. sz. alatti előadótermében.

index.hu - 2019.12.16.
Elhozza-e a rengeteg adat a rákkutatás forradalmát?
Hogyan változtatják meg az életünket az adatok? Hogyan hasznosíthatók a kereskedelemben
vagy akár a társkeresésben? Várható-e a segítségükkel áttörés a gyógyításban és rákkutatásban?
Átveszi-e az ember helyét a tudományban a mesterséges intelligencia? Mennyire van
biztonságban a magánéletünk a neten? Ezekre és további hasonló kérdésekre keresik a választ
neves szakértők a CEU Határtalan tudás cím előadás-sorozatának legújabb felvonásában,
amelyet a korábbiakhoz hasonlóan megint élő videóközvetítésben követhetnek itt az Indexen
is.
https://index.hu/techtud/2019/12/16/ceu_hatartalan_tudas_eloadas_elo_kozvetites_live_strea
m_big_data_adatok_mesterseges_intelligencia_turbine/
További megjelenés:
-

index.hu - 2019.12.16.
Mikor veszi át az ember helyét a mesterséges intelligencia?
https://index.hu/techtud/2019/12/16/mikor_veszi_at_az_ember_helyet_a_mesterseges
_intelligencia/

infostart.hu - 2019.12.16.
Magyarics Tamás: Boris Johonson nem foglya többé senkinek
Az ELTE tanára szerint Boris Johnson olyan mértékű győzelmet aratott a brit előre hozott
parlamenti választáson, hogy még saját pártjában található, a mindenfajta tárgyalást az EU-val
elutasító csoport véleményét is figyelmen kívül tudja hagyni. Magyarics Tamás az InfoRádió
Aréna című műsorában azt mondta: a január 31-i kiválás után kezdődhetnek el Brüsszellel a
kereskedelmi tárgyalások, amelyek szintén évekig tarthatnak.
https://infostart.hu/kulfold/2019/12/16/magyarics-tamas-boris-johonson-nem-lesz-tobbfoglya-senkinek
nlc.hu - 2019.12.16.
Arany Sarolta nyakörvhöz szabja a kabátot
Egyelőre a tervező ötletei és a gazdik igényei döntik el, melyik kutya, milyen pórázt hord, de
Saciban felmerült – mivel jó viszonyban vannak az ELTE Etológiai Tanszékén dolgozókkal –
hogy utánajár annak, érdemes-e figyelembe venni a kutyák színlátását a tervezéskor. (...)
https://nlc.hu/eletmod/20191216/arany-sarolta-sixfeet-kutyaruha-divat/
KlubRádió - Esti gyors - 2019.12.16.
A szegénységgel kapcsolatos kutatást hozott nyilvánosságra az ELTE
Megszólaló: Bass László szociológus, ELTE
https://www.klubradio.hu/archivum/esti-gyors-2019-december-16-hetfo-1815-7739

