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EGYETEMÜNK VEZETÉSÉNEK, ILLETVE MUNKATÁRSAINAK AUGUSZTUSI-SZEPTEMBERI SZEREPLÉSEI 
 
 
Prof. Dr. Boros Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár) 
(BTK, Szabadbölcsészet Tanszék) 
 
2019. szeptember 20-án Szegeden, a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában 
vitatták meg a Kora Újkori Filozófiai Műhely, valamint az SZTE Régi Magyar 
Irodalom Tanszékének tagjai Prof. Dr. Boros Gábor legújabb, csak elektronikus 
formában elérhető „Módszer, metafizika, emóciók. Megújuló alapvetés, affektív 
közösségalkotás a 17. századi filozófiában” című könyvét 
Boros Gábor nyitó előadását követően Rembeczky Eszter, Schmal Dániel, 
Pavlovits Tamás tartott vitaindító kiselőadást, melyeket rendre a szerző válaszai 
követtek. 
 
 
Prof. Dr. Domokos Andrea, intézetvezető egyetemi tanár 
(ÁJK, Bűnügyi Tudományok Intézete) 
 
Prof. Dr. Domokos Andrea egyetemi tanár, intézetvezető 2019. szeptember 25-
én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara által 
szervezett, „Az életfogytig tartó szabadságvesztés anyagi, eljárásjogi, 
végrehajtási jogi és kriminológiai háttere Olaszországban és Magyarországon” 
című olasz-magyar jogösszehasonlító konferencián vett részt, s nyitóelőadóként 
„Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés anyagi jogi szabályozásának 
magyar sajátosságai” című előadását tartotta meg. 
 
 
Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér, dékánhelyettes, egyetemi docens 
(ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék) 
 
Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos 
dékánhelyettes részt vett a Semmelweis Egyetem szociális vezetőképzés 
szakmai konferenciáján és oklevél átadó ünnepségén, ahol felkérésre 
tudományos előadást is tartott 2019. szeptember 23-án. A konferencián 
mások mellett felszólalt Dr. Szócska Miklós, a Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Karának dékánja, Prof. Dr. Zsengellér József, a Károli 
Gáspár Református Egyetem rektora, Dr. Kuminetz Géza a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, 
valamint Dr. Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos.  Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér előadásának címe 
a „Modern technológiai kihívások a szociális jog területén” volt.  
 
 
Dr. Király Lilla PhD, egyetemi docens 
(ÁJK, Polgári Eljárásjogi Tanszék) 
 
2019. szeptember 11-én Dr. Király Lilla PhD sikeresen habilitált a győri Széchenyi 
István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán. A tantermi előadás 
címe: „A perbeli képviselet, az ügyész részvétele a perben” volt, a tudományos 
előadás címe pedig: „A bizonyítási eljárás jellegzetességei az új magyar polgári 
perrendtartásban”. A habilitációs eljárás alapjául szolgáló tézisek megtekinthetők 
a SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola . honlapjának habilitációs felületén
 
 

http://www.kre.hu/ajk/index.php/karunkrol/tanszekek/polgari-eljarasjogi-tanszek.html
doktiskjog.sze.hu/downloadmanager/index/id/9593/m/3620
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Dr. habil. Köbel Szilvia PhD, egyetemi docens 
(ÁJK, Alkotmányjogi Tanszék) 
 
Dr. habil. Köbel Szilvia PhD a közelmúltban átvette a habilitációs oklevelét. 
Bővebb információk az alábbi  elérhetők. linken
 
 
Dr. habil. Kun Attila, tanszékvezető, egyetemi docens 
(ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék)  
 
Dr. habil. Kun Attila tanszékvezető egyetemi docens 2019. szeptember 5-7. 
között „A foglalkoztatás új formái Magyarországon, a munkaerőpiac 
hasznossága a racionális munkajog ellenében” címmel tartott előadást 
Düsseldorfban, az Európai Munkajogi Kapcsolatok Kongresszusán (ILERA). 
Továbbá részt vett a padova-i és ferrara-i egyetemek szervezésében, 
„Nemzetközi munkaügyek és az üzleti szabályzatok eredményessége és 
perspektívái” témában megtartott Nemzetközi nyári egyetemen (ILO 
Centenárium) 2019. szeptember 8-15. között, mint szervezőbizottsági tag és 
előadó. 
 
 
Dr. Lovász Irén, egyetemi docens 
(BTK, Művészettudományi és Művészetpedagógiai Tanszék) 
 
Dr. Lovász Irén, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet egyetemi 
docense adott koncertet 2019. szeptember 16-án az Ars Sacra Fesztivál 
keretében az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomban. Az „Égi Hang” 
című est tiszteletadás volt az égi és földi hang, az isteni és emberi világok 
találkozásának. Az énekelt emberi hangon előadott műsor a szakrális magyar 
népköltészet énekelt darabjaira alapult, melyek az évkör szakralitását és egységét 
hangsúlyozták. Ezen kívül elhangzottak Máriahimnuszok, Szent István királyról 
szóló énekek, zsoltárok, valamint középkori latin nyelvű gregorián és 
többszólamú énekek. 
 
 
  

https://ajk.kre.hu/index.php/jdi-habilitacio.html
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Prof. Dr. Makkai Béla, egyetemi docens 
(BTK, Új- és Jelenkori Történeti Tanszék) 
 
Dr. Makkai Béla, a Történettudományi Intézet docense 2019. augusztus 9-én 
előadást tartott Gyergyószentmiklóson a XV. EMI-táborban „Társnemzet – 
versenytárs – jó szomszéd? A horvátság a magyar múltban és jelenben” címmel. 
 
Dr. Makkai Béla előadásai a közeljövőben: 
Október 21-én előadással vesz részt a KRE Hittudományi Karának második HIT-
konferenciáján „Református kivándorlók és missziói egyházmegye szervezés Ó-
Romániában (1815-1918)” címmel. 
 
Bonum TV „Miért is?” című műsorában október 24-én Sárközi István drámájáról (Trianon a 
Nemzetközi Törvényszék előtt) beszélget Surján László műsorvezetővel és a szerzővel. 
 
A boszniai Magyar Szó, a Szerb Köztársasági Magyarok Egyesülete meghívására október 26-án 
Prnjavorban tart előadást „Magyar múlt Bosznia-Hercegovinában” címmel. 
 
Dr. Ordasi Zsuzsanna, egyetemi docens 
(BTK, Művészettörténet Tanszék) 
 
Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány kutatócsoportja 2019. 
szeptember 12-14-én konferenciát tartott a Szociológizáló hagyományok a 
magyar építészetelméletben címmel. Ordasi Zsuzsanna, a KRE BTK 
Művészettörténet Tanszék docense Vágó József (1877-1947) építész római 
tartózkodása alatti tevékenységéről tartott előadást, amikor az építész 
együttműködött a szociális építkezések épületeit tervező építészekkel, 
valamint azt vázolta fel, hogy az ottani munkássága milyen módon befolyásolta a szociális 
lakásépítésről kialakított nézeteit. 
 
 
Dr. Visky András, egyetemi docens 
(BTK, Színháztudományi Tanszék) 
 
A kolozsvári Lucian Blaga Nemzeti Színház szeptember 20-án mutatta be 
Visky András „Pornó - Feleségem története” című darabját. Az Andrei Dosa 
fordításában és Răzvan Mureşan rendezésében színpadra állított művel a 
Nemzeti Színház az 1989-es forradalomra emlékezett. Az előadás az 
Întâlnirile Internaţionale de la Cluj 2019 nemzetközi színházi fesztivál 
műsorán is szerepel, a 2019. október 11-i előadást nyilvános viták követik.  
 
 
 
 
 
 
 


