Eötvös Loránd Tudományegyetem
Napi.hu – 2021.10.27.
A vártnál jobban szerepelt a legtisztább magyar erőmű
Közel kétéves előkészítő munka eredményeképpen a Virtuális Erőmű Program (VEP) 10.
jubileumi parlamenti díjátóján került sor Magyarország legnagyobb méretű klímavédelmi és
fenntarthatósági szövetségének hivatalos létrehozására. Az esemény zárásaként stratégiai
megállapodás született az ELTE-vel, a Vállalkozók Országos Szövetségével (VOSz) és az
Országos Kórház Főigazgatósággal (OKFO).
https://www.napi.hu/magyar-gazdasag/virtualis-eromu.739084.html
24.hu – 2021.10.27.
Nagy árat fizetünk azért, hogy akkumulátorgyár-nagyhatalom legyünk
A kormány támogatásával a Dunakanyar közelében, közvetlenül a lakóövezetek mellé is
telepítenek üzemeket. Erről készítettek megrázó videót az ELTE humánökológia mesterszakos
első és másodéves hallgatói, megszólaltatva gödieket és komáromiakat is. Azt szerették volna
megmutatni, kik állnak a harmadik oldalon, amikor egy kormány és egy multi megegyezik
valamiben.
https://24.hu/fn/gazdasag/2021/10/27/akkumulator-god-komarom-videonagy-arat-fizetunk-akormany-almaert-hogy-akkumulatorgyar-nagyhatalom-legyunk/
Megjelent még: Magyar Narancs
kultura.hu - 2021.10.27.
A magyar dráma és egyéb irodalmi korpuszok, adatbázisok bemutatója
A drámakorpusz a magyar drámák szövegeit tartalmazó kereshető adatbázis, amelyet a digitális
nyelvtudomány használ. Célja, hogy a mesterséges intelligencia eszközével a drámákat különböző
szempontok alapján elemezze, következtetéseket vonjon le. Első alkalommal fejlesztettek ilyet
hazánkban; az állami támogatással megvalósuló Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium projekt
égisze alatt, az ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszéken megkezdett munka továbbvitelével.
https://kultura.hu/a-magyar-drama-es-egyeb-irodalmi-korpuszok-adatbazisok-bemutatoja/
Nepszava.hu - 2021.10.27.
Nem bűncselekmény az Elkxrtuk mozis megtrollkodása
"A büntetőjog az ilyen típusú fellépésekre nem nagyon tud választ adni" - mondta el a
Népszavának nyilatkozva az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszékének tanszékvezető tanára. Hack Pétert annak kapcsán kerestük meg,
hogy minap Kovács Gábor filmproducer egy olyan írást tett közzé, melyben arra buzdít
mindenkit, foglaljanak jegyeket az Elkxrtukra, majd ne vegyék meg a belépőket és maradjanak
távol a vetítéstől, ezzel is szabotálva a nézettséget.
https://nepszava.hu/3136265_nem-buncselekmeny-az-elkxrtuk-mozis-megtrollkodasaelhasalhat-kalomista-feljelentese
ujkor.hu - 2021.10.27.
Az erdélyi országtudat: a transzilvanizmus a kora újkorban
A Digitális Legendárium munkacsoport 2020 novemberében Griffsider sorozatában tette közzé
Bayer Árpád beszélgetését Várkonyi Gábor történésszel, az ELTE Művelődéstörténeti
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével. A – nemrég az Újkor.hu hasábjain Pálfi Ádám
által szemlézett – beszélgetés az 1541 után három részre szakadt Magyarország egységtudatáról,
az országegyesítést és a török kiűzését célzó törekvések tényezőiről adott nagyon megragadó

összeképet.
https://ujkor.hu/content/az-erdelyi-orszagtudat-a-transzilvanizmus-a-kora-ujkorban
HVG - 2021.10.27.
Szemelyácz János a függőségekről
Szemelyácz János, a Magyar Addiktológus Társaság és az Indít Közalapítvány kuratóriumának
elnöke, az ELTE és a PTE címzetes egyetemi docense szerint szerint fél kilométer autópálya
árából évente fiatalok ezreit lehetne megmenteni és ez bőven megtérülne az ellátottakból
adófizetővé váló függők miatt.
https://hvg.hu/itthon/20211026_szemelyacz_janos_droghasznalat_interju
infonyiregyhaza.hu - 2021.10.27.
Kiss Anna optimistán várja a közelgő világbajnokságot
„Sosem képviseltem még világversenyen Magyarországot, ez egy nagyon jó érzés lesz. Jó eséllyel,
reményekkel telve indulok, szeretnék dobogóra állni, de ez majd függ a mezőnytől is” – tekintett
előre Anna, aki sosem unatkozik, hiszen az élsport mellett értékesítő egy pénzügyi intézetnél,
emellett pedig marketing mesterképzésre jár az ELTE-re.
http://www.infonyiregyhaza.hu/hirek/olvas/permalink:kiss-anna-optimistan-varja-a-kozelgovilagbajnoksagot-2021-10-27-181616
Megjelent még: .info lapcsalád (4 megjelenés)
kultura.hu - 2021.10.27.
November közepén lesz a Magyar Speciális Független Filmszemle
A háromnapos filmmaraton két helyszínen zajlik. A program biztosítja a találkozás lehetőségét a
szakemberek és az alkotók számára, elősegítve a filmes és a szociális ágazatok közötti kapcsolatok
létrejöttét. A rendezvény a nulladik napon az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
épületében egy filmes szakmai fórummal és a versenyfilmek vetítésével startol, majd a következő
két nap a VI. kerületi Eötvös10 Művelődési Házban folytatódik, ahol november 18-án, 16 órakor
kezdődik a díjátadó gála.
https://kultura.hu/november-kozepen-lesz-a-magyar-specialis-fuggetlen-filmszemle/
ATV Start+ - 2021.10.27.
Folytatódik a Géniusz című műsor az ATV-n
Az ATV műsorának vendége Bukta Zsuzsanna, az ELTE PPK egyetemi adjunktusa, aki
eredetileg bölcsésznek tanult, jelenleg pedig sportmenedzserként menedzsmentet tanít az ELTEn.
http://www.atv.hu/musorok/start
Szombathelyi Televízió - 2021.10.27.
DigIT-AGORA - Okos város, okos közösségek
„Ezt tankönyvekben nem lehet lefektetni, hogy hogy kell egy gondolkodást megváltoztatni, ehhez
egy folyamatos olyan szocializációra van szüksége a felnövekvő generációnak, amelyik belenő egy
megváltozott környezetbe, műszaki, informatikai környezetbe. Ezt viszont azok tudják megtenni,
akik nap mint nap foglalkoznak a gyerekekkel. Az iskolák, a család közössége tudja ezt az új
gondolkodást megtenni.” – fogalmazott Nemes József, az ELTE Informatikai Kar egyetemi
docense.
https://www.sztv.hu/hirek/digit-agora---okos-varos-okos-kozossegek-20211027
Fejér Megyei Hírlap - 2021.10.28.
Új kötet a fehérvári törvényszék múltjáról
A szerző, Megyeri-Pálffi Zoltán, az MTA ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportjának tudományos

munkatársa maga mutatta be a kiadványt.
Nyomtatott megjelenés, 2. oldal – Lásd még: Feol.hu
Hír TV - Napi aktuális - 2021.10.28.
Kacskovics Imre: Még mindig az idősek vannak leginkább veszélyben
Krízis Ukrajnában és Romániában, de más európai országokban is rekordot dönt az új fertőzöttek
száma. Miért Európában tombol most leginkább a delta variáns? Az oltáson kívül mit tehetünk
még, hogy megvédjük magunkat? Kacskovics Imre immunológus volt a televízió vendége.
https://hirtv.hu/napi_aktualis/kacskovics-imre-meg-mindig-az-idosek-vannak-leginkabbveszelyben-2530081#
Hasonló megjelenések: vorosmartyradio.hu – Magyar Nemzet – Life.hu – Világgazdaság – MTIbudaorsiinfo.hu - ATV - portfolio.hu - mandiner.hu - demokrata.hu - korkep.sk - pecsiujsag.hu - gondola.hu 24.hu - delzalapress.hu - index.hu - kronikaonline.ro - magyarhirlap.hu - propeller.hu - webbeteg.hu - Index szeretlekmagyarorszag.hu - 888.hu - vasarnap.hu - Spirit FM - medicalonline.hu - hirek.sk - ripost.hu szegedma.hu - szeged.hu - infoesztergom.hu - infonyiregyhaza.hu - infodebrecen.hu - infopapa.hu infotatabanya.hu - piacesprofit.hu - hu.euronews.com - Jazzy Rádió - penzcentrum.hu – HVG - ma.hu profitline.hu - Katolikus Rádió - frisss.hu - kapos.hu – M1 Ma Reggel – Kossuth Rádió – Sláger FM
InfoRádió - Reggeli hírek -2021.10.28.
A Fővárosi Törvényszék dönthet Hernádi Zsolt kiadatásáról
Ilyen esetben az európai elfogatóparancs alapján kérhetik a horvát hatóságok az elítélt kiadatását mondta az Inforádiónak Hack Péter, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának
Büntetőeljárásjogi és Büntetés-végrehajtásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Maga az eljárás az európai elfogatóparancs alapján indult eljárás már folyamatban van, kifejezetten
kizárja annak a lehetőségét, hogy például ebben az esetben az ítélet érdemét a magyar bíróságok
vizsgálják.
Elhangzott még: InfoRádió Energiavilág
Portfolio.hu - 2021.10.28.
Kiderült, mennyit videójátékoznak magyar gyerekek!
A gyerekeknek napi 8-10 órát kell aludniuk, körülbelül 1 órát javasolt mozogniuk (pl. sport), el
kell végezniük az iskolai és otthoni feladataikat, megfelelően kell táplálkozniuk, és javasolt a
lefekvés előtti egy órát képernyőmentes tevékenységekkel tölteni. Amennyiben ezek mind
megvalósulnak, a fennmaradó időben nyugodtan megengedhetik a szülők a videójátékokat is –
véli Király Orsolya, az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének kutatója.
https://www.portfolio.hu/uzlet/20211028/kiderult-mennyit-videojatekoznak-a-magyargyerekek-507590
Megjelent még: Világgazdaság - mmonline.hu – 24.hu – Népszava – Noizz.hu – Pénzcentrum.hu – Origo telefonguru.hu - digitalhungary.hu - hirek.prim.hu – HVG – Profitline.hu
Prím Online – 2021.10.28.
Magyar diákok az unió digitális innovációs egyetemi képzésén
Az egyik legaktívabb EIT Digital partner egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az
intézmény rektora, Dr. Borhy László beszédében kiemelte, hogy az EIT Digital Master School
végzősei kiemelkedő karrierlehetőségek elé is néznek. „A végzősök 95%-a hat hónapon belül
elhelyezkedik és 93%-uk a tanult pályáján marad. Ez egy megkérdőjelezhetetlen bizonyítéka az
EIT Digital Master program hatékonyságának és minőségének” – foglalta össze.
http://hirek.prim.hu/cikk/2021/10/28/magyar_diakok_az_unio_egyik_legbefolyasosabb_digital
is_innovacios_egyetemi_kepzesen
Megjelent még: Profitline.hu – Világgazdaság

Origo – 2021.10.28.
A kutyaagy jobban hasonlít az emberire, mint hinnénk
A kutyák agya az emberéhez hasonlóan különíti el a szavakat a folyamatos beszédfolyamban derül ki az ELTE Etológia Tanszék munkatársainak a Current Biology című folyóiratban
megjelent friss tanulmányából. Éber EEG és fMRI segítségével kutatóknak most először sikerült
kimutatni, hogy egy embertől különböző emlős faj is képes bonyolult statisztikai számításokat
végezni a szóhatárok felismeréséhez.
https://www.origo.hu/tudomany/20211028-a-kutyak-a-csecsemokhoz-hasonloan-fedezik-fel-aszohatarokat.html
Megjelent még: MTI – Blikk – Ugytudjuk.hu – gyorplusz.hu – InfoRádió – Zetapress.hu – OrientPress –
Budaorsiinfo.hu – Qubit – Napi.hu – telex.hu - 444.hu - ma.hu - origo.hu - forestpress.hu - player.hu kisalfold.hu - nool.hu - zaol.hu - feol.hu - szoljon.hu - beol.hu - vaol.hu - veol.hu - baon.hu - duol.hu - boon.hu sonline.hu - delmagyar.hu - teol.hu - heol.hu - szon.hu - haon.hu - kemma.hu – 168.hu – haon.hu – EuroNews
– Riport 7 – Bihari Napló – Magyar Nemzet - Szabadság
Telex - 2021.10.28.
Miért billentik oldalra a fejüket a kutyák?
Az ELTE Etológia Tanszék kutatói egy élőben közvetített kísérletsorozat, a Genius Dog
Challenge során gyűjtöttek adatokat arról, hogy vannak olyan kutyák, amelyek képesek
megtanulni szavakat. Az Animal Cognition című folyóiratban megjelent kutatás szerint azok a
kutyák, amelyek képesek megtanulni játékaik nevét, oldalra billentik a fejüket, amikor meghallják,
hogy a gazda valamelyik játékot kéri. „A fej billentése egy újabb aszimmetrikus mozgás a
kutyáknál, de eddig ezt soha nem vizsgálták.
https://telex.hu/tudomany/2021/10/28/kutya-fejbiccentes-elte-etologia-kutatas
Megjelent még: Index – Origo – Ng.24.hu - Színes Ász
InfoRádió - Paragrafus - 2021.10.28.
Csak tanúk jelenlétében van lehetőség érvényes szóbeli végrendelkezésre
Csak tanúk jelenlétében van lehetőség érvényes szóbeli végrendelkezésre. A hatályos szabályok
szerint pedig nem fogadható el érvényes végrendeletként egy nem hitelesített, számítógépen írt
dokumentum, vagy egy el nem küldött sms - mondta az Inforádiónak Menyhárd Attila, az ELTE
Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének vezetője.
https://infostart.hu/inforadio/paragrafus
Klubrádió „Reggeli Gyors” – 2021.10.28.
Új kezdeményezés a dezinformációs kampányok ellen
Az AFP francia hírügynökséget választotta ki az Európai Bizottság arra, hogy Magyarországon
vegye fel a harcot a dezinformációs kampányokkal és a propaganda eszközökkel szemben. Ennek
keretében újságírókat képeznek ki november elsejétől 15 hónapon át. Az AFP Global News
szekciójának igazgatója, Phil Chatwind, ezt a felkérést egyben a munkájuk iránti elismerésként is
értékeli. A projektben részt vesz a független 444, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Média Universalis alapítványa.
https://www.klubradio.hu/archivum/reggeli-gyors-2021-oktober-28-csutortok-0600-20826
fotoklikk.eu - 2021.10.29.
Láthatóvá tett vízi élővilág
A jelszót email-ben küldjük el. A gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon idén közel 100
filmet mutattak be, köztük Kriska György, az ELTE biológusának új rövidfilmjét, aki ismét
lélegzetelállító történettel nyűgözte le a közönséget: a tavasszal megelevenedő vizek gerinctelen
lakóinak korábban sosem látott világába kalauzol el – sok humorral és együttérzéssel.
https://www.fotoklikk.eu/2021/10/29/lathatova-tett-vizi-elovilag/

Vaol.hu – 2021.10.29.
Racketlon: nagy formában Sákovics Péter
Már a 15. világbajnoki címét gyűjtötte be racketlonban (asztalitenisz, tollaslabda, fallabda és a
tenisz kombinációja) az ELTE Savaria Egyetemi Központ oktatója, Sákovics Péter.
https://www.vaol.hu/sport/helyi-sport/sakovics-peter-a-15-vb-cimet-szerezte-megracketlonban-5426366/
Forbes - 2021.10.29.
Az Instagramon hívják fel a figyelmet a mentális egészségre
A ruhakollekció és a könyv mellett most a Mélylevegő egy harmadik projektje is beérik. Az Élet a
major depresszióval című fotókiállításukat november 2-ától lehet megnézni ingyenesen az ELTE
Kazy aulájában. A kiállítás főszponzora a Janssen lett.
https://forbes.hu/uzlet/melylevego-projekt-egyetemista-vallalkozok-szabados-agi-vates/
Akibic.hu – 2021.10.29.
Egy helyszínen lesz Kálmán László és Kálmán C. György temetése
Kálmán László nyelvész, a nyelvtudományok kandidátusa, az ELTE BTK docense 64 évesen
hunyt el október 10-én, halálát tüdőrák okozta. A gyászhírt még testvére, Kálmán C. György
irodalomtörténész közölte a Facebook-oldalán. Majd egy héttel később, október 17-én Kálmán C.
György is elhunyt. Ő 67 éves volt.
https://akibic.hu/2021/10/29/egy-helyszinen-lesz-kalman-laszlo-es-kalman-c-gyorgy-temetese/
portfolio.hu - 2021.10.29.
Számos sikertörténet van Magyarországon, ez Brüsszelből is látszik
A kísérleti pályázati felhívás során 24 projektet választottunk ki, amelyek közül három magyar
egyetem volt (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Eötvös Loránd
tudományegyetem, Miskolci Egyetem) és mindhárom egyetem külön projektet visz.
https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/20211029/szamos-sikertortenet-van-magyarorszagonez-brusszelbol-is-latszik-507760
24.hu - 2021.10.29.
Eltűnt Klein László, az ELTE Pszichológiai Intézetének munkatársa
A rendőrség eltűnés miatt keresi Klein Lászlót, az ELTE Pszichológiai Intézetének munkatársát.
Kutatási területe a posztszubkulturális média (fanzine, szamizdat), az ellenkulturális mozgalmak
és a deviánsok olvasásszociológiája. Az Irodalom Visszavág alapító szerkesztője volt. Írásai
jelentek meg többek közt a Terasz, az Irodalmi Jelen, a prae.hu, a Tudományos és Műszaki
Tájékoztatás és a Metal Hammer Hungarica lapjain. – írja a Facebookon a Litera.
Megjelent még: Blikk – Propeller.hu - budapestkornyeke.hu – Ripost – Nlc.hu – Nyugat.hu – Telex – ATV Life.hu - szombat.org
Mandiner - 2021.10.30.
Így éltek eleink a végvári időkben – Nagy Szabolcs régész a Mandinernek
A legújabb ásatásokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem középkoros régész csapata vezette, a
veszprémi Laczkó Dezső Múzeum megbízásából és segítségével – mondta Nagy Szabolcs Balázs
régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézetének munkatársa. ***
Miért kezdtek ásni a várpalotai Thury-várnál?
https://mandiner.hu/cikk/20211030_varpalota_asatas_nagy_szabolcs
Telex - 2021.10.30.
Hogy szexelnek a világban? Képviselje Magyarországot egy nemzetközi kutatásban!

A kutatás Dr. Bőthe Beáta (Montréali Egyetem Pszichológiai Tanszék) vezetésével és az ELTE
Pszichológiai intézetének munkatársaival, Dr. Demetrovics Zsolt, Koós Mónika és Nagy Léna,
együttműködésével valósul meg. A szinte nulla anyagi támogatással indult kutatás magyarországi
médiatámogatója a Telex. A résztvevő magyar pszichológusok szerint meglepő módon eddig
viszonylag kevés nemzetközi adatunk van a témáról.
https://telex.hu/tudomany/2021/10/30/hogy-szexelnek-a-vilagban-kepviselje-magyarorszagotegy-nemzetkozi-kutatasban
Megjelent még: Nlc.hu
Újkor.hu - 2021.10.30.
Az „alanyi történész” – interjú Borsi-Kálmán Bélával
Borsi-Kálmán Béla, az ELTE Bölcsészettudományi Kar nyugalmazott egyetemi tanára partiumi
magyarként többnemzetiségű közegből származik. Történészi pályája mellett volt diplomata,
műfordító és ifjúsági NB I-es labdarúgó is. Sokoldalú történész, akinek fő kutatási területei a
magyar polgárosodás története, elsősorban a Bánság példáján keresztül, a magyar–román és a
magyar–francia kapcsolatok története, illetve sportolói múltjából is fakadóan a magyar futball
története.
https://ujkor.hu/content/az-alanyi-tortenesz-interju-borsi-kalman-belaval
Délmagyarország – 2021.10.31.
Iskolai zaklatás: mit tehetünk ellene?
Két olyan iskolai program is indult Magyarországon az elmúlt években, amelyek egyik legfőbb
célja az iskolai zaklatás, bullying megakadályozása, megelőzése. A Jobb Veled a Világ Alapítvány
Boldogságóra programja a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épített élménypedagógiai
módszertan, hatékonyságát az ELTE PPK empirikus kutatásokkal igazolta.
https://www.delmagyar.hu/kozelet/helyi-kozelet/iskolai-zaklatas-mit-tehetunk-ellene-8098079/
168.hu - 2021.10.31.
Holt volt, holt nem volt: a halál
Minél idősebb az anyaállat, és emiatt minél több tapasztalata lehet a halálról, annál rövidebb ideig
tart az elválás. „Magam is láttam felvételt, amelyen vízilovak órákon át nyalogattak, élesztgettek
egy elhullott gnút, amely pedig nem is a fajtársuk – mondja Kampis György tudományfilozófus,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia Tanszékének munkatársa. – Nincs még elegendő
ismeretünk a témáról, mert az állatok haláltudatának vizsgálata nem slágertéma a tudományban.”
https://168.hu/tudas/holt-volt-holt-nem-volt-a-halal-2177
Szeretlek Magyarország – 2021.10.31.
Ragyogó színekben pompázik a Füvészkert
Egyik legszebb arcát mutatja októberben Budapest és egyben Magyarország legrégebbi botanikus
kertje.
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/budapest/ragyogo-szinekben-pompazik-a-varazslatosfuveszkert/
budapestkornyeke.hu - 2021.11.01.
Dupla sebességre kapcsolt a járvány
Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok
vannak. A beoltottak kevesebb mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál
általában jóval enyhébb. Vattay Gábor, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének
vezetője szerint egyértelmű, hogy felgyorsult a járvány, sőt, egyenesen azt állítja, hogy dupla
sebességre kapcsolt.
https://budapestkornyeke.hu/dupla-sebessegre-kapcsolt-a-jarvany-matol-kotelezo-a-maszk-a-

tomegkozlekedesi-eszkozokon-buntetnek-ha-nem-veszed-fel/
Megjelent még: Népszava - budapestkornyeke.hu – Portfolio.hu – RTL Híradó – Infovilág.hu – InfoRádió nyugatifeny.hu – Portfolio.hu – Blikk Index – Weborvos.hu – RTL Klub Reggeli – Sláger FM – Nlc.hu
Képmás - 2021.11.01.
Az etorobotok lesznek a „társ állataink” a jövőben?
Dr. Miklósi Ádámmal, az ELTE TTK Biológiai Intézetének igazgatójával, az Etológia Tanszék
vezetőjével beszélgettünk.
Nyomtatott megjelenés, 12-13. oldal
Képmás - 2021.11.01.
Mi dolgunk az űrben?
A hazai űrstratégiával kapcsolatos munkát miniszteri biztosként az ELTE TTK Földrajz- és
Földtudományi Intézet űrkutató csoportjának tudományos főmunkatársa, Ferencz Orsolya vezeti,
aki nem mellesleg négy gyermek édesanyja is. Így mesél a kezdetekről: „Az emberiséget mindig
foglalkoztatta, hogy milyen világ veszi körül, megfigyelte a Hold fázisait, felfedezte az
összefüggést az ár-apály jelenséggel, érdekelte a körülötte levő, a bolygónkon túli világ.”
Nyomtatott megjelenés, 14-17. oldal
G7 – 2021.11.02.
Raktárosi fizetésért robotol több ezer tanársegéd és adjunktus a magyar egyetemeken
A 30-as évei elején járó Dániel nemrég lett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen teljes állású
tanársegéd, havi nettó fizetése 155 ezer forint. Reméli, hogy akár jövőre kinevezhetik
adjunktusnak, ehhez megvannak az előírt publikációi, konferenciaszereplései, rövidesen meglesz a
doktori disszertációja is. Ma egy adjunktusi fizetés körülbelül nettó 185 ezer forint. Dániel szerint
adjunktusi szinten már akár 10-15 évig is ott lehet ragadni, erre sok példát lát maga körül.
https://g7.hu/kozelet/20211102/raktarosi-fizetesert-robotol-tobb-ezer-tanarseged-es-adjunktusa-magyar-egyetemeken/
Megjelent még: 444.hu - alfahir.hu – szakszervezetek.hu – 168.hu – hellodelsomogy.hu
infovilag.hu - 2021.11.02.
Mutasd meg, ami benned van – legyőzhető a depresszió
Három végzős pszichológus hallgató, valamint egy grafikusként csatlakozó mechatronikai
mérnök által tavaly létrehozott „mélylevegő-projekt” nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy
tudományos igénnyel, mégis közérthetően osszon meg információkat a lelki egészségről és
hangulatzavarokról a közösségi médiában. Sikerük titkát abban látják a kiemelkedő grafikai
munkán és megbízható pszichológiai tartalmakon túl, hogy fiatalok szólítják meg a fiatalokat. Ma
már a Magyar Pszichiátriai Társaság támogatásával a hátuk mögött, sok ELTE-s pszichológushallgató segítőjükkel jócskán túlléptek az első elképzelésükön, hiszen középiskolákba járnak
előadásaikkal és egyre újabb kezdeményezésekkel lépnek színre.
https://infovilag.hu/mutasd-meg-ami-benned-van-legyozheto-a-depresszio/
Megjelent még: Zetapress.hu
InfoRáadió - 2021.11.02.
Kezdődik a Magyar Tudomány Ünnepe
Ugyancsak november 3-án, 18 órakor kezdődik Bartholy Judit klímakutató (ELTE TTK)
előadása, benne a klímaváltozással kapcsolatos legfrissebb tényekkel. Mire lehet elég a párizsi
megállapodás? Elkerülhető-e a globális klímakatasztrófa? És mit érzünk ebből mi itt, a Kárpátmedencében a következő évtizedekben? Mennyire aggódjunk, ha gyerekünk valósággal leragad a
számítógép elé? Átformálja-e agyunkat, ha állandóan a telefont nyomkodjuk, és az interneten
böngészünk?

https://infostart.hu/tudomany/2021/11/02/kezdodik-a-magyar-tudomany-unnepe#
Megjelent még: Weborvos.hu
ATV - 2021.11.02.
Meg tudja-e szólítani Márki-Zay Péter a jobboldali szavazókat?
A csatorna Egyenes beszéd című műsorának vendégei Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász
és Antal Attila politológus, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet oktatója voltak.
http://www.atv.hu/videok/video-20211102-hogyan-erheti-el-az-ellenzek-a-szavazokat
Vas Népe – 2021.10.03.
Várjuk ma az állásbörzére!
Látogatóink már 10 órától érdeklődhetnek a sportház nagytermében a standoknál, 11 órakor lesz
a megnyitó, 12 órakor pedig kerek asztalbeszélgetés kezdődik Nők és inspiráció címmel: Jagodits
Zsuzsa coach beszélgetőpartnere lesz Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori
biztosa, Őze-Guth Szilvia, a Marcus Vagyonvédelmi Kft. szakmai koordinátora és Lőrincz-Farkas
Eszter, a Vas Népe főszerkesztője. Fontos információ még, hogy a rendezvény ingyenes,
látogatása védettségi igazolványhoz kötött.
Nyomtatott megjelenés, 10. oldal
M5 Híradó - 2021.11.02.
Megjelent Magyarország Nemzeti Atlaszának hetedik kötete
Megjelent Magyarország nemzeti atlaszának hetedik kötete. A kordokumentum ezúttal a
társadalmi vonatkozásokat egyebek közt az öregedés, a házasság, az iskolai végzettségek aránya,
valamint az etnikai, nyelvi és vallási megoszlást mutatja be. Az ELTE és az ELKH Csillagászati és
Földtudományi Kutatóközpontjának közreműködésével létrejött kötet ezúttal egy internetes
felülettel is kiegészült.
(A felvételen 07:27-től).
https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/11/02/m5-hirado-2021-november2/
HVG – 2021.11.03.
Az ELTE-n és a BME-n is kapnak béremelést az oktatók
A törvénymódosítás az alapítványi és egyházi felsőoktatási intézményekhez hasonlóan
modellváltásban nem érintett, összesen hat állami egyetemen (az ELTE-n, BME-n, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen, a Testnevelési Egyetemen, valamint a táncművészeti, és a
zeneművészeti egyetemen) is megalapozhatja az idén ősszel és jövő januárban két ütemben
megvalósuló, harminc százalékot meghaladó béremelést - áll az ITM közleményében.
https://hvg.hu/elet/20211103_Az_ELTEn_es_a_BMEn_is_kapnak_beremelest_az_oktatok

