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infostart.hu - 2021.09.29. 
Ne haragudj a vulkánra! 
Tény, hogy több mint 600 házat rombolt le a láva, vasárnap elpusztult Todoque település bűbájos 
temploma is. Ilyenkor óhatatlanul a természet dühe, vad csapongása kerül vád alá. Miért ilyen 
dühös a természet, miért vannak természeti katasztrófák? - kérdik sokan. Harangi Szabolcs 
egyetemi tanár, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet igazgatója szerint le kell 
szögeznünk: nem a vulkán van rossz helyen. 
https://infostart.hu/kulfold/2021/09/29/harangi-szabolcs-ne-haragudj-a-vulkanra 
 
szentendre.hu - 2021.09.29. 
Filmes találkozások a MűvészetMalomban 
A vetítés után Pápai Zsolt filmtörténész Muhi András producerrel és Szalai Károllyal, a film 
vágójával beszélget a filmről és a forgatás hátteréről. Pápai Zsolt filmtörténész, kritikus. Az ELTE 
BTK Filmtudomány tanszékének adjunktusa, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Kolozsvári Kara vendégoktatója. 
https://szentendre.hu/filmes-talalkozasok-a-muveszetmalomban/ 
 
90.9 Jazzy Rádió - 2021.09.29. 
Egyre több a szélsőséges időjárási esemény és még több lesz – mit tehetünk? 
A régiónkra vonatkozó számítások szerint Nyugat- és Közép-Európában is azzal kell számolni, 
hogy az ember okozta felmelegedés hatására nő a villámárvizek száma, miközben az aszálykárok 
és az erdőtüzek is egyre többször okoznak majd pusztítást – erről Kis Anna meteorológus, a 
földtudományok doktora (PhD), az ELTE Meteorológiai Tanszékének tudományos munkatársa 
beszélt a rádió Millásreggeli című műsorában. 
https://millasreggeli.hu/szuperzold/egyre-tobb-a-szelsoseges-idojarasi-esemeny-es-meg-tobb-
lesz-mit-tehetunk/ 
Megjelent még: Qubit.hu  
 
Híradó.hu - 2021.09.29. 
A Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek koncertjeivel ünnepli a Bartók Rádió a Zene 
Világnapját 
A Zeneakadémia Nagytermében elhangzott koncerten a Nagykórus és a Palánták is felléptek, 
előbbi Dinyés Soma, utóbbi Vargáné Körber Katalin vezényletével. 18.10-től hallható az Énekkar 
előadása. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának aulájában fellépő kórust Pad Zoltán 
vezényelte, elhangzott, többek között, a Székely keserves, a Mátrai képek vagy az Esti dal Kodály 
Zoltán népdalfeldolgozásaiból, illetve tót és magyar népdalok Bartók Béla gyűjteményéből. 
https://hirado.hu/kultura-eletmod/teveradio/cikk/2021/09/29/a-magyar-radio-muveszeti-
egyutteseinek-koncertjeivel-unnepli-a-bartok-radio-a-zene-vilagnapjat 
 
ujkor.hu - 2021.09.29. 
A nők a történelemben – A XXII. Országos Történész Muzeológus Konferencia 
A résztvevőket Dr. Perger Elza, Győr alpolgármestere és Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat elnöke köszöntötte a városi kiváltságának 750. évét ünneplő Győrben. A 
konferencia nyitó előadását Géra Eleonóra történész-levéltáros, az ELTE BTK 
Művelődéstörténeti Tanszékének habilitált egyetemi docense tartotta „Az újkori Magyarország 
nőtörténetének levéltári forrásai” címmel. 
https://ujkor.hu/content/a-nok-a-tortenelemben-a-xxii-orszagos-tortenesz-muzeologus-
konferencia 
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egeszsegkalauz.hu - 2021.09.29. 
Kiderült: a rák nem civilizációs átok, hanem örökség 
Az MTA-ELTE Lendület Biofizikai Kutatócsoport, illetve az MTA-ELTE Lendület Evolúciós 
Genomika Kutatócsoport vezetői, Derényi Imre és Szöllősi Gergely János a Nature 
Communications folyóiratban közölték világos matematikai modellre alapozott okfejtésüket, mely 
szerint az evolúció a daganatos elfajulás kockázatát a megújuló szövetek hierarchikus 
szervezésével, s ezen keresztül a sejtosztódások számának minimumon tartásával igyekszik 
mérsékelni. 
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegek/daganatos-betegsegek/kiderult-a-rak-nem-
civilizacios-atok-hanem-orokseg/4cr1729 
 
frisss.hu - 2021.09.30. 
Konferenciával idézték meg Lehár Antal alakját 
Katona Attila egyetemi docens Lehár életútjának nyugat-magyarországi vonatkozásait ismertette: 
„Politikus is lehetett volna. Olyan katonatiszt volt, aki történelmet is csinálhatott volna” - 
fogalmazott az ELTE docense, majd a soproni születésű, német származású katona magyarokhoz 
való hűségéről és a történelmi válaszutakról beszélt, amelyek döntésre késztették. 
https://www.frisss.hu/aktualis/fontos-allomasa-az-emlekevnek-konferenciaval-ideztek-meg-
lehar-antal-alakjat 
 
24 Óra – 2021.09.30. 
Kiváló hangulatban fürdőztek a rómaiak  
Nyílt napon mutatta be a feltárt római fürdőt az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Régészettudományi Intézete. Ugyanezen a napon a római kor fürdőkultúrájáról tartott előadást a 
Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója, Számadó Emese A Tisztaság fél egészség?! – 
fürdők a római korban címmel. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
Megjelent még: Kemma.hu 
 
24 óra - 2021.09.30.  
Tükör kerül elénk a Kaleidoszkópban  
Önismereti workshop, avagy műhely nyílt az esztergomi Kaleidoszkóp Házban a nyáron. A 
sorozattá szerkesztett, felnőtteknek szóló előadásokból már hármat megtartottak, így most az 
azokon tapasztaltak is szerepelnek a mostani tudósításban. A programról a műhely vezetője, 
Csabai Krisztina, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar óraadó tanára, praktizáló pszichológus 
tájékoztatta a 24 Órát. 
Nyomtatott megjelenés, 12. oldal 
 
24.hu - 2021.09.30. 
Magyar kutatók óriási lépést tettek a Világegyetem megismerése felé 
Az elmúlt napokban az ELTE kutatóinak részvételével két érdekes eredmény is napvilágot látott, 
amelyek alapvetően járulnak hozzá a Világegyetemet születése pillanatában kitöltő kvarkanyag 
megismeréséhez. A STAR fizikusai újabb bizonyítékot találtak a kvarkanyag megfagyására, egy 
másik kutatásuk pedig azt mutatta meg, merre érdemes tovább keresni a királis mágneses hatás 
jeleit. Az eredményekről a BNL és az amerikai Energiaügyi Minisztérium is beszámolt. 
https://24.hu/tudomany/2021/09/30/kvark-reszecskefizika-star-kiserlet-vilagegyetem/ 
 
11.kerulet.ittlakunk.hu - 2021.09.30. 
Véradás az ELTE Lágymányosi Campusán 
Minden kedves véradót és leendő véradót szeretettel várnak véradásra október ötödikén és 
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hatodikán, 10 és 16 óra között az ELTE Lágymányosi Campusán, az északi épület nyugati 
folyósóján, az étterem mellett (így talán azok is könnyen megtalálják, akik nem ismerik betéve az 
épületeket).  
https://11.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/210930/veradas-az-elte-lagymanyosi-campusan 
 
Hír TV Híradó – 2021.09.30. 
Nem lehet kockáztatni a társadalom működését 
Kötelezővé tenné a felnőttek számára a koronavírus elleni védőoltást Kacskovics Imre, az ELTE 
Természettudományi Karának dékánja. 
https://hirtv.hu/video/254042 
Megjelent még: Vörösmarty Rádió 
 
Bihari Napló - 2021.09.30. 
Várad villamosközlekedéséről a szombathelyi konferencián 
Utazni jó! Fókuszban a személyszállítás címmel szervezték meg 2021. szeptember 24– 25-én 
Szombathelyen, az ELTE Savaria Egyetemi Központban az V. Országos Közlekedéstörténeti 
Konferenciát. Az ebben az évben jelentősen kibővült rendezvényen a személyszállítás kérdéseit az 
előadók új szemszögből mutatták be. A rangos rendezvény főszervezője dr. habil. Kalocsai Péter 
szombathelyi egyetemi docens volt. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
 
Jelen – 2021.09.30. 
Gregor Anikó: a kormány az intim viszonyokba avatkozik bele 
A kormány sikerpropagandát épít a tíz év alatt megszületett gyerekek  számára alapozva, 
miközben a helyzet sokkal inkább borúra ad okot –  és nem feltétlenül a népesedéspolitika 
kudarca miatt, hanem azért,  mert mindehhez olyan ideológiai máz társul, amely a nőket méltatlan  
szerepbe kényszeríti. ahogy azokat a családokat is, amelyek a kedvező  hitelek felvételére 
szerveződnek. A helyzetről Gregor Anikó szociológussal, az ELTE adjunktusával beszélgettünk. 
Nyomtatott megjelenés, 18-21. oldal 
 
InfoRádió / Déli hírek - 2021.09.30. 
Újabb funkciókkal bővült az Erasmus+ applikáció 
Az új alkalmazással egy ablakos ügyintézés valósult meg az Erasmus Pluszban. Az újdonságok 
közé tartozik egyebek mellett a digitális pályázás lehetősége az appon keresztül, hallgatók által 
szűrhető intézményspecifikus mobilitási információk megjelenítése. Az applikációt létrehozó 
nemzetközi projektben vezető szerepet vállalt az ELTE vezette konzorcium. Az Erasmus+ appot 
már több mint 120 ezer felhasználó töltötte le Android és ios-re. 
 
Ezermester - 2021.09.30. 
Növényi stressz - Stresszelhetünk a növényekkel együtt 
A növényi stressz az a fiziológiai állapot, amelyben a növények növekedése, fejlődése és 
szaporodása a környezeti terhelés miatt a genetikailag meghatározott lehetőségek alatt marad. Az 
ELTE által kiadott a „Növényi stressz alapjelenségei” című tanulmányban leírják, hogy a növényekre 
ható stressz-tényezőket többféleképpen csoportosíthatjuk. A természetes tényezők mellett az 
emberi, azaz antropogén faktorokról sem szabad megfeledkezni. 
Nyomtatott megjelenés, 43-45. oldal 
 
Világgazdaság – 2021.10.01. 
Kis cégek számára is nagy lehetőségeket kínál az űripar 
Az űripar iránt érdeklődő, pályaválasztás előtt álló fiataloknak pedig az ELTE-n már most is 
elérhető mesterszakon az űrkutató szakirány, hamarosan akkreditációt nyer a Műegyetemen az 
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űrmérnök szakirány, illetve több más felsőoktatási intézmény is (a Miskolci, a Debreceni, a 
Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem) jelezte már, hogy szeretne belépni a 
felsőoktatásra specializált programokba. 
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/10/nagy-ugras-elott-all-a-magyar-
uripar 
Megjelent még: Innoportal.hu – Eduline – vaol.hu – kisalfold.hu – beol.hu – boon.hu – sonline.hu – feol.hu – 
zaol.hu – duol.hu – veol.hu – szoljon.hu – nool.hu – baon.hu – bama.hu – delmagyar.hu – heol.hu – teol.hu – 
haon.hu – szon.hu – kemma.hu – Forbes - Jazzy Rádió 
 
Szabad Föld - 2021.10.01. 
Diákoknak űrtudomány 
Űrtudományi és asztrofizikai centrumot alapított az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kara, amely az asztrofizikai, csillagászati és űrtudományi kutatásokat 
hivatott összehangolni és koordinálni. 
Nyomtatott megjelenés, 7. oldal 
 
moszkvater.com - 2021.10.01. 
Jubileumi est a barátság jegyében 
A szervezetet 1945-ben az ismert magyar Nobel-díjas tudós, Szent-Györgyi Albert alapította, 
amely akkoriban Magyar-Szovjet Művelődési Társaság (MSZMT) néven működött és a barátság 
jegyében alakult meg. Mint az ELTE BTK Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ 
honlapján ennek kapcsán olvasható, „a második világháború befejezésével beálló helyzet 
elfogadásában Szent-Györgyi a barátság keresését látta egyedüli békés megoldásnak”. 
https://moszkvater.com/jubileumi-est-a-baratsag-jegyeben/ 
 
Vaol.hu – 2021.10.01. 
Fertőtlenítő kapuval védik az épületeket 
Az Uniriv Kft. új eszközt tervezett és gyártott a Covid idején a járvány fékezésére. Vegyszeres 
nanotechnológiás pára technológiával működő tárgyfertőtlenítő kapukat hozott létre, amelyek 
hosszan tartó steril állapotot biztosítanak a felületeken. A gépekből egyet-egyet már telepítettek is 
a Csepregi Horváth János Általános Iskola, és a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló 
Általános Iskola és Gimnázium bejárataihoz. 
https://www.vaol.hu/pr/fertotlenito-kapuval-vedik-az-epuleteket-5335943/ 
 
Papageno.hu - 2021.10.01. 
Szokolay 60-tól a Dalszerzők Napjáig 
Az idei év témája: A dal erőt ad. Reprezentatív kutatással azt vizsgálták a szervezők, hogy a 
krízisben, mint amilyen a COVID, hogyan segít a zene. A téma mellé 4 nagykövet állt: Molnár 
Ferenc Caramel, Németh Alajos (Lojzi), Schoblocher Barbara és Szentpáli Roland. A téma 
feldolgozását egy zenében jártas pszichológus szakértő, dr. Kőváry Zoltán, az ELTE egyetemi 
docense is segíti. 
https://papageno.hu/radio/papageno-klasszik/2021/10/szokolay-60-tol-a-dalszerzok-napjaig-
papageno-klasszik/ 
 
Prím Hírek – 2021.10.01. 
Az ELTE Informatikai Karának hallgatója lett az idei Gábor Dénes OTDK Ösztöndíjasa 
A kétévente odaítélhető Gábor Dénes Országos Tudományos Diákköri ösztöndíjat idén Nagy 
Gergely, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának hallgatója nyerte, aki az 
ELTE által szervezett 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Informatikatudományi 
Szekciójában nyújtott tudományos kutatási eredményeiért érdemelte ki a műszaki tanulmányait 
inspiráló elismerést. 
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http://hirek.prim.hu/cikk/2021/10/01/az_elte_informatikai_karanak_hallgatoja_lett_az_idei_ga
bor_denes_otdk_osztondijasa 
 
elobolygonk.hu - 2021.10.01. 
A klímaválság a fiatalok lelki egészségét is próbára teszi 
A szakemberek szerint egyébként az egyéni kompetenciába tartozó változás elindítása jelenthet 
segítséget a klímaválsággal kapcsolatos személyes nehézségek leküzdésében . A környezeti 
válságok lelki egészséget érintő hatásainak kezelése érdekében az ELTE speciális szakirányon 
képezi a jövő  környezetpszichológusait. 
https://www.elobolygonk.hu/Klimahirek/Oktatas/2021_10_01/a_klimavalsag_probara_teszi_a
_fiatalok_lelki_egeszseget 
 
Daily News Hungary – 2021.10.01. 
Indian Member of Parliament & ICCR President in Hungary 
After the traditional lamp lighting and welcome remarks by Ambassador Shri Kumar Tuhin, 
Professor Mate Ittzes of the Department of Indian Studies at the ELTE University presented an 
overview of Hindi teaching in Budapest. 
https://dailynewshungary.com/indian-member-of-parliament-iccr-president-in-hungary-photos/ 
 
bdpst24.hu - 2021.10.01. 
NetBiztos pályázat: fókuszban a közösségi média és az internetbiztonság 
A második helyezést érő videó készítője Nguyen Hédi, a budapesti ELTE Radnóti Miklós 
Gyakorlógimnázium diákja. TUDTAD? című videója a zsűri szerint a stop-motion technikának 
köszönhetően ötletes formában, könnyen érthető módon ad tudást és tanácsokat többek között a 
személyes adatok védelméről, a biztonságos jelszó megválasztásáról. 
https://bdpst24.hu/a-kozossegi-media-veszelyeire-es-az-internetbiztonsag-temajara/ 
 
szeged.hu - 2021.10.02. 
Móra Veronika: Támogatjuk, hogy az emberek kiálljanak magukért és egymásért 
„Középiskolásként kapcsolódtam be a nyolcvanas években a Magyar Madártani Egyesület 
munkájába, majd az ELTE Természetvédelmi Klub tagjaként egyértelmű lett számomra, hogy a 
természetvédelemmel akarok foglalkozni.” 
https://szeged.hu/hirek/45059/mora-veronika-tamogatjuk-hogy-az-emberek-kialljanak-
magukert-es-egymasert 
 
szombat.org - 2021.10.02. 
Megnyílt az izraeli pavilon a Dubai expón 
A Kidma rendezvénye az elmúlt csütörtökön zajlott az Izraeli Kulturális Intézetben. Valki László, 
az ELTE ÁJK professor emeritusa szólalt fel elsőként, aki az egyezmény előzményeit ismertette. 
Köztudott, hogy Irán 1970-ben aláírta a nukleáris tevékenységét korlátozó Atomsorompó-
egyezményt, s evvel lemondott nukleáris fegyverek előállításáról. 
https://www.szombat.org/politika/megnyilt-az-izraeli-pavilon-a-dubai-expon 
 
Vasárnapi Bors – 2021.10.02. 
Papp László: Az ELTE Füvészkert története – könyvajánló 
Az idén 250 éves a Füvészkert, hazánk első botanikus kertje. Az évforduló alkalmából jelent meg 
Papp László korabeli és mai fotókkal gazdagon illusztrált könyve, amely felidézi például, hogy a 
kert romantikus építményei és tavai Molnár Ferenc regénye alapján váltak halhatatlanná, A Pál 
utcai fiúk – Boka, Csónakos és Nemecsek – itt rejtőztek el a vörösingesek elől. 
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal 
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Magyar Hang – 2021.10.04. 
Polyák Gábor: A demokrácia nem lett össztársadalmi érték 
A Mérték Médiaelemző Műhely egyik alapítója, Polyák Gábor vette át ettől a tanévtől az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Média és Kommunikáció Tanszékének vezetését. Tétovázó 
Médiahatóságról, a melegellenes törvények jövőjéről, a magyar médiapiac és a nyilvánosság 
állapotáról is kérdeztük a médiajogász-médiakutatót. 
https://hang.hu/magyar-hang-plusz/a-demokracia-nem-lett-ossztarsadalmi-ertek-131579 
 
Világgazdaság – 2021.10.04. 
A világjárvány visszafogta a tandíjemelést 
A VG által megkérdezett felsőoktatási intézmények zömmel azt válaszolták, hogy korábban az 
állami ösztöndíjas hallgatók 5-7 százaléka került át a fizetősök közé a tanulmányi eredménye 
romlása miatt. Az ELTE például arra hívta fel figyelmet, hogy időszerű lenne áttekinteni az 
átsorolás célszerűségét, különösen azért, mert az átsorolt hallgatók 40-50 százaléka 
lemorzsolódik. 
https://www.vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2021/10/a-vilagjarvany-visszafogta-a-
tandijemelest 
 
Észak-Magyarország – 2021.10.04. 
A robotméhecskék – a gyermekek imádják 
A robotok nemcsak az emberi munka kiváltására, hanem a gondolkodás hatékony fejlesztésére is 
alkalmasak. Ennek mikéntjét az óvodavezetők bekecsi konferenciáján dr. Lénárd András egyetemi 
docens mutatta be. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Digitális Pedagógiai Tanszék vezetőjével 
és dr. Némethné Kovács Edit köznevelési szakértő mesterpedagógussal, a Nagykanizsa Központi 
Óvoda vezetőjével beszélgettünk a bekecsi óvodában is hamarosan bevezetendő módszerről. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
 
Új Néplap - 2021.10.04. 
A nagykövettől vette át a díjat  
Idén egyébként annak az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek ítélték oda a japán 
külügyminiszteri díjat, ahol 1934-ben, a magyarországi intézmények között elsőként kezdtek japán 
nyelvet oktatni, és ahol 1986 óta japán tanszék is működik. 
Nyomtatott megjelenés, 4. oldal 
 
Észak-Magyarország – 2021.10.04. 
Adatforrás évszázadok társadalmi változásairól 
Magyarország Nemzeti Atlasza ezen kötetének megalkotásában hazai egyetemeken, 
kutatóintézetekben, kormányzati szerveknél dolgozó 5 kötet- és 13 fejezetszerkesztő, 42 fejezet- 
és 85 térképszerző vett részt. A megvalósításban a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
Földrajztudományi Intézete koordinálásával az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai 
Intézete működött közre. A projektet stratégiai partnerként a KSH is támogatta. 
Nyomtatott megjelenés, 16. oldal 
 
g7.hu - 2021.10.04. 
Sötét adatok érkeznek a magyar öngyilkosságok alakulásáról  
„Nemzetközi és hazai kutatások azt mutatják, hogy az öngyilkosságot megkísérlők és elkövetők 
legalább 90 százalékánál felállítható legalább egy pszichiátriai betegség, legtöbbször depresszió, 
ami leggyakrabban nem áll kezelés alatt“ – mondja Balázs Judit, gyermek-, és felnőttpszichiáter 
szakorvos, egyetemi tanár, az ELTE Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológiai Tanszék 
vezetője. 
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https://g7.hu/kozelet/20211004/sotet-adatok-erkeznek-a-magyar-ongyilkossagok-alakulasarol/ 
Megjelent még: Pénzcentrum.hu – Daily News Hungary 
 
HVG – 2021.10.04. 
Portré: Illés Fanni paralimpiai bajnok 
Itthon sokszor érzem, hogy azt hiszik, képtelen vagyok élni – mondta el a HVG-nek adott 
interjújában Illés Fanni paralimpiai bajnok úszó, az ELTE TáTK hallgatója. 
https://hvg.hu/360/202139_illes_fanni 
 
Szeretlek Magyarorszag.hu - 2021.10.04. 
Magyar kutató vizsgálja, hogyan lehetne ivóvizet előállítani a Marson 
"Nagyon várom, hogy az európai ExoMars Rosalind Franklin marsjáró megérkezzen a Marsra. A 
helyszínen többek közt azt fogja vizsgálni, amit én évek óta modellezek. Várom a pillanatot, 
amikor kézhez kapom az eredményeket." Bernadett majd tíz éve kezdte meg tanulmányait az 
ELTE fizika szakán, ahol a 150 hallgatóból mindössze 25 tanuló volt nő. Ez ugyan jobb arány, 
mint harminc évvel ezelőtt, de jellemzően ezeken a szakirányokon még mindig kevesebb a női 
hallgató. 
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/tudomany/magyar-kutato-vizsgalja-hogyan-lehetne-
ivovizet-eloallitani-a-marson/ 
 
Webradio.hu – 2021.10.04. 
ELTE: folytatódik a Márton Áron Szakkollégium fejlesztése 
A Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) újabb épületrészét modernizálják, a beruházásra ezúttal 
7,8 milliárd forintot fordítanak. A Magyar Közlönyben szeptember 29-én jelent meg a 
kormányhatározat a beruházás második ütemére fordítható forrásokról. A 7,8 milliárdos 
összegből további 400 hallgató számára teszik lehetővé a magas színvonalú, saját fürdőszobás 
elhelyezést, és felújítják a hallgatói szolgáltatásoknak otthont adó épületrészt is. 
https://webradio.hu/hirek/belfold/elte-folytatodik-a-marton-aron-szakkollegium-fejlesztese 
Megjelent még: MTI - Hír.ma   
 
M1 Híradó – 2021.10.04. 
Meghaladta a nyolcszázezret azoknak a száma, akik már a harmadik koronavírus elleni 
oltást is megkapták idehaza 
Már csaknem 5 millió 900 ezren kapták meg itthon az első vakcinát, nagy részük pedig már a 
második dózison is túl van, és sokan kérik a megerősítő injekciót is, ezt már több mint 800 ezren 
kapták meg. Nehéz ősz elé néz az egészségügyi rendszer, hiszen aki nem lesz beoltva, súlyos 
állapotba kerülhet a rendkívül gyorsan szaporodó deltavariáns miatt - ezt mondta az M1-en az 
ELTE Természettudományi Karának dékánja. Kacskovics Imre ezért továbbra is az oltásra 
buzdít mindenkit. (00:56-tól). 
https://mediaklikk.hu/video/hirado-2021-10-04-i-adas-7/ 
Megjelent még: Duna TV – Kossuth Rádió – Petőfi Rádió 
 
Duna TV Kékfény – 2021.10.04. 
Szociálpszichológus a közlekedési eszközökön történt bűncselekményekről 
Egy durva szóváltás úgynevezett licitcsapdát indíthat el, amelyben a vitázó felek egyre nagyobb és 
nagyobb fenyegetéssel próbálják kikényszeríteni a maguk igazát. Ha ez a lavina megindul, akkor 
megállíthatatlan – mondta az adásban Csepeli György szociálpszichológus, az ELTE 
Társadalomtudományi Kar professor emeritusa. 
https://mediaklikk.hu/video/kekfeny-2021-10-04-i-adas/ 
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computerworld.hu - 2021.10.05. 
A következő öt év az új technológiák integrációjáról fog szólni 
Hogyan hat a technológia arra, ahogyan dolgozunk? A járvány ténylegesen nem mozdította előre 
a technológia fejlődését, csupán a felhasználási kör lett nagyobb - derült ki az ABBYY, egy 
digitális intelligenciára szakosodott cég által szervezett sajtórendezvényen, ahol Máhr Tamás, a 
vállalat budapesti K+F központjának vezetője és Gulyás László, az ELTE Mesterséges 
Intelligencia Tanszékének docense beszélgetett. 
https://computerworld.hu/technologia/a-kovetkezo-ot-ev-az-uj-technologiak-integraciojarol-
fog-szolni-300355.html 
Megjelent még: IT Business 
 
Szabadság – 2021.10.05. 
Egészség, betegség és gyógyítás a régi Kolozsvárott 
Szögi László magyarországi egyetemtörténész beszámolt a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) egyetemtörténeti kutatócsoportja által 
2013-tól elért eredményekről, amely során összeállítják a teljes hazai felsőoktatás adattárát, a 
külföldön vagy a Kárpát-medence bármelyik intézményében tanult hallgatók adattárát 
Repertorium Academicum Hungariae címmel. 1850-ben 96 intézménybe 27 168 magyar fiatal 
iratkozott be. 1851–1919 között 73 intézménybe 200 000 beiratkozás volt az adattárban, ám a 
munka még folyamatban van. 
Nyomtatott megjelenés, 6. oldal 
 
infoter.hu - 2021.10.05. 
Infotér NextGen: ahol a jövőt formálják 
Hogyan alakul az IT képzések jövője? A piaci képzések és az egyetemi szakok hogyan jelentenek 
megoldást a munkaerőhiányra? A kerekasztal-beszélgetésen Dr. Solymár Károly Balázs 
digitalizációért felelős helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai Minisztérium) mellett 
részt vesznek többek közt az, a Vezető Informatikusok Szövetsége (VISZ), a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és az ELTE informatikai karának képviselői. 
https://infoter.hu/cikk/infoter-nextgen-ahol-a-jovot-formaljak 
 
zaol.hu - 2021.10.05. 
Három hónapon át látható a kézműves kiállítás Bárszentmihályfán 
Csider Sándor nyugalmazott főiskolai docens, az ELTE Savaria Egyetemi Központ volt tanára 
méltatta a tárlatot és arra kérte a helyieket, hogy folytassák azokat a hagyományokat, amelyeket 
elődeik megteremtettek. 
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/harom-honapon-at-lathato-a-kezmuves-kiallitas-
barszentmihalyfan-5649530/ 
 
magyarnemzet.hu - 2021.10.05. 
A komplex rendszerek magyarázatáért járt az idei fizikai Nobel-díj 
Az ideg- és immunhálózatok leírása mellett a befektetések optimalizálásánál is használható az 
olasz fizikus modellje  – tájékoztatott Temesvári Tamás, az ELTE tudományos főmunkatársa, aki 
1997-ben és 2002-ben is járt az olasz kutatónál, 2013-ban közös cikkük jelent meg. 
https://magyarnemzet.hu/kulfold/2021/10/a-komplex-rendszerek-magyarazataert-jart-az-idei-
fizikai-nobel-dij 
 
epiteszforum.hu - 2021.10.05. 
A tatai Geológus kert rehabilitációja – Veszelovszki-Petró Liza diplomamunkája 
Diplomamunkám tervezési helyszínéül a Kálvária-domb lábánál elterülő területet választottam. 
Ennek egy része jelenleg az ELTE Geológus Kertjeként működik, másik része pedig jelenlegi 
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formájában közpark. A Geológus Kert számos földtörténeti-, régészeti-, barlangászati és 
botanikai értékkel rendelkezik. Sajnos jelenleg ezek értékvédelme, állapotuknak fenntartása nem 
biztosított megfelelő módon. 
https://epiteszforum.hu/a-tatai-geologus-kert-rehabilitacioja--veszelovszki-petro-liza-
diplomamunkaja 
 
index.hu - 2021.10.05. 
Hack Péter: Polgárháborús helyzethez vezethet, ha feles többséggel törlik el az 
Alaptörvényt 
Az ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási jogi Tanszékének vezetője, a Fidesz 
és az SZDSZ volt tagja, egykori parlamenti képviselő úgy véli, hogy az érvényben lévő 
Alaptörvény olyan helyzetet hozott létre, hogy az országot csak kétharmados parlamenti 
többséggel lehet kormányozni. 
https://index.hu/belfold/2021/10/05/hack-peter-alkotmany-alkotmanyjogasz-polgarhaboru-
alaptorveny-fidesz-ellenzek-alkotmanyos-valsag/ 
 
RTL Híradó – 2021.10.05. 
Hat óra Facebook nélkül 
"Hogyha itt valami elromlik, például elkonfigurálnak egy routert, akkor megtörténhet az, hogy a 
Facebook szerverei a többi hálózatból nem fognak látszódni, mert nem hirdeti meg ezeket az 
elérhetőségeket, és ez történt most, hogy bizonyos szerverek a Facebook hálózatában nem 
látszottak a külvilágból." A leállás lehetséges okairól Laki Sándor, az ELTE Informatikai Kar 
adjunktusa beszélt a Híradónak. 
https://rtl.hu/rtlklub/hirek/facebook-osszeomlas-instagram-whatsapp 
 
Magyar Nemzet - 2021.10.06. 
Elhúzódó vulkánkitörés lehet La Palmán 
Várható, hogy ilyen esetben törések, repedések jelennek meg a felszínen, amelyek jelezhetik a 
hegyoldal gyengülését. Az ELTE TTK Kőzettan-geokémiai Tanszékének tanára szerint nagy 
szökőár miatt tehát nem kell aggódni, a vulkáni működés azonban még hosszan eltarthat. 
Nyomtatott megjelenés, 16. oldal 
 
Magyar Mezőgazdaság - 2021.10.06. 
Az idei Prima díjazottak között egy biológus 
A Magyar tudomány kategória 2021. évi Prima díjazottjai között szerepel Dr. Kondorosi Éva, 
molekuláris biológus, aki az ELTE biológus szakán végzett, PhD-fokozatot a genetika területén 
szerzett. Kutató munkája a pillangósvirágú növények és Rhizobium baktériumok szimbiózisára, a 
biológiai nitrogénkötésre irányul. A Balzan-díjas biológus kutatásának középpontjában a 
szimbiotikus sejtekben termelődő növényi peptidek állnak, amelyből több ígéretes új antibiotikum 
jelölt. 
Nyomtatott megjelenés, 54. oldal 
 
jelen.media - 2021.10.06. 
A kormány az intim viszonyokba avatkozik bele, korrumpálja párkapcsolatokat 
A kormány sikerpropagandát épít a tíz év alatt megszületett gyerekek számára alapozva, 
miközben a helyzet sokkal inkább borúra ad okot – és nem feltétlenül a népesedéspolitika 
kudarca miatt, hanem azért, mert mindehhez olyan ideológiai máz társul, amely a nőket méltatlan 
szerepbe kényszeríti. Ahogy azokat a családokat is, amelyek a kedvező hitelek felvételére 
szerveződnek. A helyzetről Gregor Anikó szociológussal, az ELTE adjunktusával beszélgettünk. 
https://jelen.media/interju/gregor-aniko-a-kormany-az-intim-viszonyokba-avatkozik-bele-
korrumpalja-parkapcsolatokat-2334 
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octogon.hu - 2021.10.06. 
Városképek nyolcszemközt - Könyvbemutató a Magyar Urbanisztikai Társaság 
székházában 
A szerzők, Izsák Éva, Halász Levente, Békési László és S. Nagy Katalin, valamint a Magyar 
Urbanisztikai Társaság és az ELTE Városkutató Tudományos Műhely várja az érdeklődőket a 
Városképek című kötet bemutatójára. 
https://www.octogon.hu/epiteszet/varoskepek-nyolcszemkozt/ 
 
innoteka.hu - 2021.10.06. 
Aki kimarad, lemarad! 
„Bármennyire is hihetetlen, az emberek továbbra is félnek a mesterséges intelligenciától” – 
jelentette ki a beszélgetés elején Gulyás László, az ELTE Bosch Mesterséges Intelligencia 
Tanszékének docense, az Egyetemi-Vállalati Innovációs Intézet helyettes vezetője. 
https://www.innoteka.hu/cikk/aki_kimarad_lemarad.2370.html 
 
nlc.hu - 2021.10.06. 
Tényleg okoznak függőséget a közösségi oldalak? 
Király Orsolya, az ELTE Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék oktatója szerint pánikot 
ugyan nem érdemes kelteni, de kontrollra mindenképpen szükség van. Az, hogy mennyire 
függünk a közösségi oldalaktól, arra több mérési skála is rendelkezésre áll, ott van például a 
Bergen Social Media Addiction Scale vagy a Social Media Disorder (SMD) elnevezésű skála. 
https://nlc.hu/eletmod/20211006/facebook-instagram-leallas-fuggoseg/ 
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