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EGYETEMÜNK VEZETÉSÉNEK, ILLETVE MUNKATÁRSAINAK OKTÓBERI SZEREPLÉSEI 
 
 
 
 
Dr. habil. Czine Ágnes, rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes, 
intézetvezető-helyettes, egyetemi docens 
(ÁJK, Bűnügyi Tudományok Intézete) 
 
Szakmai konferenciát tartottak Erkölcs és jog II. címmel 2020. november 3-án a 
Kúria Dísztermében. A konferenciasorozat második állomásának célja az erkölcsi 
tartalommal bíró jogi fogalmakról való közös gondolkodás volt – jogászok és 
teológusok eszmecseréje által. A konferencián előadást tartott Dr. habil. Czine 
Ágnes alkotmánybíró, a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyettese, az Állam- és 
Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének intézetvezető-helyettes egyetemi docense.
   
Az előadás a „Jogalkalmazás és erkölcs: erkölcsi tartalmú jogfogalmak a gyakorlatban” címet viselte, 
Rektorhelyettes Asszony előadótársa Dr. Köves Slomó volt, az Egységes Magyarországi Izraelita 
Hitközség vezető rabbija. Előadásukban azt járták körbe, milyen eljárás és milyen jogok illetik meg a 
bűnbe esett személyt; hogyan alakult mindez az ószövetségi perekben; mely bűnök tartoznak a földi 
bíróság, és melyek az égi bíróság előtti eljárásra, valamint hogy hogyan hat a lelkiismeret szava a 
büntetőeljárásban? 
A járványhelyzetre való tekintettel az előadásokat online közvetítés formájában lehetett figyelemmel 

kísérni, melyek az alábbi linken visszanézhetők.  

 
Prof. Dr. Balla Péter, prorektor, tanszékvezető, egyetemi tanár 
(HTK, Újszövetségi Tanszék) 
 
Prof. Dr. Balla Péter prorektor úr 2020. október 7-én felkérésre online előadást 
tartott az adventista Newbold College of Higher Education (Anglia) teológus 
hallgatói számára, az előadás tárgya: „New Perspective on Paul – with special 
reference to the Letter to the Galatians”. 
 
 

Dr. Kodácsy Tamás, műhelyvezető 
(ETK, Teremtésvédelmi Műhely) 
 
Isten teremtésbe szőtt bölcsessége címmel tartott előadást Dr. Kodácsy Tamás, a 
Teremtésvédelmi Műhely tudományos munkatársa a Tréninghét keretein belül 
2020. október 22-én. 
Napjainkban a klímaváltozás, az élettér beszűkülése és a tömeges kihalás által 
fémjelzett időben, az élővilágról való közös gondolkodásra hívták a hallgatókat és 
oktatókat.  
A biodiverzitás egy ökológiai fogalom, ami emlékeztet bennünket arra, hogy az 
egészséges ökoszisztéma a növény- és állatvilág, valamint az ásványi anyagok sokszínűségén nyugszik. 
Ugyanakkor a biodiverzitás egy teológiai fogalom is, amely alatt Isten teremtésbe szőtt bölcsességét 
értjük. Az előadásból megtudhattuk, hogy a biodiverzitásról - mint közismert ökológiai fogalomról - mit 
kell értenünk a teológiában, milyen bölcsességet szőtt Isten a teremtésbe és miként kapcsolódik a 
biológiai sokféleséghez. 
Az eseményről készült felvétel elérhető az okogyulekezet.hu oldalon és az Ökogyülekezeti Mozgalom 
YouTube csatornáján. 
 
 

https://youtu.be/eMbsxQp7NJs
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Dr. Óbis Hajnalka, egyetemi adjunktus 
(BTK, Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék) 
 
Óbis Hajnalka, a BTK oktatója részt vett A lista mámora, avagy az adatkultúra 
története című információtörténeti konferencián, amelyet Szegeden, 2020. 
október 14-én rendezett a Szegedi Egyetem Információtörténeti Műhelye.  
A konferencia a COVID-19 járvány miatt online videokonferencia keretében került 
megtartásra a Zoom alkalmazással, emellett rögzítésre került a Magyar Történelmi 
Társulat számára. 
Az elhangzott előadás címe: Két későantik publikációs lista - Az Augustinus-bibliográfia kialakulásának 
kezdeteiről a Retractationes és az Indiculum alapján.  
 
 
Dr. Csízy Katalin, tanszékvezető egyetemi docens 
Dr. Frazer-Imregh Monika, egyetemi docens 
Dr. Óbis Hajnalka, egyetemi adjunktus 
(BTK, Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék) 
 
A Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke, valamint az Ókortudományi 
Társaság Debreceni és Piliscsabai Tagozata tudományos konferenciát szervezett 2020. október 21-22-
én, Debrecenben Az antik nevelés és öröksége címmel. A konferencián a KRE BTK TTI Ókortörténeti és 
Segédtudományi Tanszékéről három oktató vett rész a következő előadásokkal: 
Csízy Katalin: Tetragónos aneu psogou tetygmenos - Tökéletes, mint a négyzet (Simónid. Fr. 5,2 Bergk)- 
Marcus Aurelius példája 
Óbis Hajnalka: Augustinus, a tanítvány, a tanár és a tanító 
Frazer-Imregh Monika: Tévedett-e id. Plinius? - Angelo Poliziano és Niccolo Leoniceno vitája a Naturalis 
Historia egy helyéről 
(A konferencia a COVID-19 járvány miatt online került megtartásra. ) 
 
 

Szűcs Boglárka, környezeti nevelő, referens 
(ETK, Teremtésvédelmi Műhely)  
 
Zöldülő Károli címmel rendezett két előadásból álló tréningheti programot az 
ETK Teremtésvédelmi Műhelye 2020. október 21-én. Az online kurzus első 
részében Okoseszközeink valódi ára címmel tartott előadást Szűcs Boglárka, az 
ETK Teremtésvédelmi Műhely referense. Az előadásból kiderült hogyan 
készülnek a laptopjaink, vagy éppen az okostelefonunk, és milyen környezeti 
károkat okoz a szükséges nyersanyagok előállítása.  

 

 


