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EGYETEMÜNK VEZETÉSÉNEK, ILLETVE MUNKATÁRSAINAK JÚNIUSI SZEREPLÉSEI 
 
 
 
Prof. Dr. Balla Péter, rektor 
 
Prof. Dr. Balla Péter rektor a Budapest Pesterzsébet-Központi Református 
Egyházközségben vasárnap délelőtti istentiszteleten igehirdetéssel szolgált 2019. 

június 16-án. 
 
 
 
 
Dr. Faludy Judit, egyetemi docens 
(BTK, Szabadbölcsészet Tanszék) 
 
Faludy Judit 2019. június 22-én, a Múzeumok éjszakáján a Budapesti Módszertani 
és Szociális Központ és Intézményei Utazás az élet peremére című kiállítását 
nyitotta meg. 

 
 
Dr. Ordasi Zsuzsanna, egyetemi docens 
(BTK, Művészettörténet Tanszék) 
 
2019. június 13-14-én olasz és magyar kutatók részvételével zajlott 
le az Olasz-magyar találkozások béke és hidegháború között: 
történelem, irodalom, kultúra, eszmevilág (1945-1955) című (olasz 
nyelvű) konferencia. A tudományos találkozót kétévente rendezik 
Rómában és/vagy Budapesten. Ezúttal a budapesti Olasz 
Kultúrintézet adott helyet a rendezvénynek. Az előadások a 
bölcsészettudományok tág területén végzett kutatások 
eredményeit tárták a nagyszámú érdeklődők elé. Dr. Ordasi Zsuzsanna, a Művészettörténet Tanszék 
docense azokról az 1945-1951 között Budapesten épült középületekről tartott előadást, amelyek a 
modern építészet jegyében születtek, s amelyek nagy részben mutatnak hasonlóságot mind a háború 
előtti olaszországi és magyarországi modern középületekkel mind pedig az olasz racionalista építészet 
eredményeivel (Palazzi pubblici a Budapest nei primi anni del secondo dopoguerra (1945-1951). 
 
Az esemény az MTA BTK Filozófiai Intézete és a CISUECU (Centro Centro Interuniversitario di Studi 
Ungheresi e sull'Europa Centrale e Orientale) immár több éve tartó folyamatos együttműködése 
révén jött létre, amely feladatául tekinti az olasz-magyar kapcsolatok feltárását a különböző 
korokban, különös tekintettel a 20. századra.  
 
 
Prof. Dr. Szabó András, egyetemi tanár 
(BTK, Magyar Nyelv-, Irodalom-és Kultúratudományi Intézet) 
 
Prof. Dr. Szabó András június 22-én, a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat 
keretében a kecskeméti Ráday Múzeumban előadást tartott, „Az igazán 
tartalmas utazás, a peregrináció” címmel.  
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Dr. habil. Szabó Zsolt, egyetemi docens 
(ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék) 
 
Dr. Szabó Zsolt 2019. június 6-7-én a Bécsi Egyetem jogi karán előadásokat tartott 
német nyelven a magyar alkotmányos fejlődés, parlamenti működés, jogalkotás 
témakörében. 6-án délután az osztrák parlament jogi és kutatási igazgatósága 
felkérésére előadást tartott a magyar parlamenti jog elméletéről és gyakorlatáról 
az osztrák parlamentben.  Június 27-én a hollandiai Leidenben a European Consortium for Political 
Research Standing Group for Parliaments konferenciáján előadást tartott „Parliamentary inquiry and 
minority rights” (Parlamenti vizsgálatok és kisebbségi jogok) címmel.  
 
 
 
Dr. Szondi György, egyetemi docens 
(BTK, Társadalom és Kommunikációtudományi Intézet) 
 
Lips Adrián, tudományos segédmunkatárs 
(BTK, Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet) 
 
2019. június 19-21. között Dr. Szondi György, a Társadalom és Kommunikációtudományi Intézet 
egyetemi docense „The Visegrad Group's Public Diplomacy in the member states: Challenges and 
Opportunities” című, Lips Adrián, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet tudományos 
segédmunkatársa „Constructing identity with the usage of the Doppelgänger-effect: The depiction of 
the Evil Queen in Once Upon a Time”című angol nyelvű előadásaikkal részt vettek a CEECOM 2019: 
12. Közép- és Kelet-Európai Kommunikációtudományi Konferencián (https://ceecom2019.eu/), a 
Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetemen, Bulgáriában. 
 
 
 
Dr. habil. Udvary Sándor, tanszékvezető egyetemi docens 
(ÁJK, Polgári Eljárásjogi Tanszék) 
 
2019. június 17-én Dr. habil. Udvary Sándor PhD A társ-hivatásrendek tapasztalatai 
az új Pp. alkalmazásával összefüggésben címmel tartott előadást az „Új polgári 
perrendtartás gyakorlati alkalmazásának gyakorlati kérdései” c. konferenciasorozat 
befejező állomásán, a Budapesti Ügyvédi Kamara Dísztermében. A 
konferenciasorozat az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Jogász Egylet 
szervezésében valósult meg. 
 
 
 

http://www.kre.hu/ajk/index.php/karunkrol/tanszekek/alkotmanyjogi-tanszek.html
https://ceecom2019.eu/
http://www.kre.hu/ajk/index.php/karunkrol/tanszekek/polgari-eljarasjogi-tanszek.html

