
Page 1 - Curriculum vitae of 
[ SURNAME, other names ] 

 For more information go to 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

  

 

  Európai önéletrajz 
E U RÓ P A I  

Ö N É L E T R A J Z  
F O R MÁ T U M  

 

 
 
 

SZEMÉLYI ADATOK 
 

Név  SZLÁVIK, GÁBOR 
Cím   

Telefon   
Fax   

E-mail  gabor2012szlavik@gmail.com 

 

Nemzetiség  magyar 
 

Születési idı  1955 
 
 

MUNKATAPASZTALATOK 
  

• Idıpontok (tól – ig)  1994. szeptember 1-jétıl jelenlegi naptári idıpontig 

• Munkáltató neve és címe  ME BTK İs- és Ókortörténeti tanszék  2007. szeptember 1-jétıl: Ókortörténeti tanszék 

• Vállalkozás vagy szektor típusa   
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  fıállású oktató; 1998-tól egyetemi docensi, 2007-tıl tanszékvezetı/ intézeti tanszékvezetı egyetemi docensi 

beosztás 
• Fı tevékenység és felelısség  Oktatási feladatok: elıadások, szemináriumok és speciális kollégiumok tartása elıbb a római, majd 2007-tıl 

a görög-római történelem témakörében. Latin, esetenként (ó)görög nyelvi kurzusok tartása. Az utóbbi 
években (2003-tól) rendszeresen: német nyelvő szakszövegolvasás 

 
 

• Idıpontok (tól – ig) 

  
 
1996. szeptember 1-jétıl 2009. június 30-ig 

• Munkáltató neve és címe  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara 

• Vállalkozás vagy szektor típusa  további jogviszony 

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  2000. február 1-je óta egyetemi docensi beosztás 

• Fı tevékenység és felelısség  Az elsı félévben görög, a második félévben pedig római tárgyú szemináriumokat tartottam. 2007-tıl a 
görög-római történelem tárgykörében tartott évfolyam-elıadások tartásával is megbíztak. Emellett a 
témához kapcsolódó szemináriumokat és speciális kollégiumokat vezettem, a téma egyedüli oktatójaként. 

 
 

• Idıpontok (tól – ig) 

  
 
1987. szeptember 1-jétıl 1994. június 30-ig 

• Munkáltató neve és címe  ELTE Tanárképzı Fıiskolai Kara 

• Vállalkozás vagy szektor típusa   
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  fıállású oktató; fıiskolai adjunktusi beosztás 

• Fı tevékenység és felelısség  ókori történelmet, ill. középkori egyetemes történelmet oktattam (1492-vel bezárólag) Évfolyam-elıadásokat 
tartottam és szemináriumokat vezettem, a téma egyedüli oktatójaként 

 
 

• Idıpontok (tól – ig) 

 1997 és 1998 között 

• Munkáltató neve és címe  Baptista Teológiai Akadémia 

• Vállalkozás vagy szektor típusa   
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  óraadó 

• Fı tevékenység és felelısség  I. félévben görög, a II. félévben pedig római történelmet oktattam 
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• Idıpontok (tól – ig) 

  
 
2002. szeptember 1-jétıl  2006. június 31-ig 

• Munkáltató neve és címe   Eszterházy Károly Fıiskola 

• Vállalkozás vagy szektor típusa  óraadó 

• Foglalkozás vagy betöltött beosztás   
• Fı tevékenység és felelısség  I. félévben görög, a II. félévben pedig római történelmet oktattam 

 
 

• Idıpontok (tól – ig) 

  
 
2007 szeptember – 2008 május; 2010 február 

• Munkáltató neve és címe  Magyari Zoltán Népfıiskola, Tata 

• Vállalkozás vagy szektor típusa   
• Foglalkozás vagy betöltött beosztás  óraadó 

• Fı tevékenység és felelısség  2007 szeptember – 2008 május (kurzusvezetı: a görög-római történelem elıadója az egy éves kurzuson 
belül); 2010 február (elıadó. Téma: a korai egyház története.) 

 
 
ISKOLÁZOTTSÁG ÉS KÉPZETTSÉG 

 
• Idıpontok (tól – ig)   

• A képzést nyújtó 
intézmény neve és 

típusa 

 Körösi Csoma Sándor gimnázium, német 
tagozaton. 

• Fı 
tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket 

a képzés magában 
foglalt 

  

• A kapott képesítés 
megnevezése 

  

• Az országos 
besorolás szerinti 

szintje (amennyiben 
vonatkozik) 

  

• Idıpontok (tól – ig) 
 
 

 1979-1987 

• A képzést nyújtó 
intézmény neve és 

típusa 

 ELTE BTK 

• Fı 
tantárgyak/foglalkozási 
készségek, amelyeket 

a képzés magában 
foglalt 

 Történelem-Latin nyelv és irodalom szakpár („A” szakként); Ógörög nyelv- és irodalom szak („B” 
szakként; 10 félév); Ókortörténeti speciális tanulmányok („Specializációként”, 6 félév) 

• A kapott képesítés 
megnevezése 

 Okl. középiskolai tanár 

• Az országos 
besorolás szerinti 

szintje (amennyiben 
vonatkozik) 

  

 



Page 3 - Curriculum vitae of 
[ SURNAME, other names ] 

 For more information go to 
www.cedefop.eu.int/transparency/ 
europa.eu.int/comm/education/index_en.html 
eurescv-search.com/ 

  

 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK ÉS 
KÉPESSÉGEK 

Olyanok, amelyeket élete és pályája 
során szerzett, de amelyekrıl nem 

feltétlenül rendelkezik hivatalos 
bizonyítványokkal és oklevelekkel 

 
ANYANYELV  MAGYAR 

 
EGYÉB NYELVEK 

 

  LATIN 
• Olvasási készség  kitőnı 

• Íráskészség   
• Szóbeli készségek 

 
  

  ÓGÖRÖG 
• Olvasási készség  KITŐNİ 

• Íráskészség   
• Szóbeli készségek 

 
  

  ÚJGÖRÖG 
• Olvasási készség  JÓ 

• Íráskészség  JÓ 
• Szóbeli készségek 

 
  JÓ 

  NÉMET 
• Olvasási készség  KITŐNİ 

• Íráskészség  KITŐNİ 
• Szóbeli készségek 

 
  KITŐNİ 

  ANGOL 
• Olvasási készség  KITŐNİ 

• Íráskészség   JÓ 
• Szóbeli készségek 

 
 JÓ 

  OLASZ 
• Olvasási készség  KITŐNİ 

• Íráskészség  JÓ 
• Szóbeli készségek 

 
 JÓ 

  FRANCIA 
• Olvasási készség  JÓ 

• Íráskészség  ALAPFOKÚ 
• Szóbeli készségek 

 
 ALAPFOKÚ 

  OROSZ 
• Olvasási készség  ALAPFOKÚ 

• Íráskészség  ALAPFOKÚ 
• Szóbeli készségek 

 
 ALAPFOKÚ 

 

TÁRSADALMI KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Más emberekkel élni és dolgozni, 

 [Írja le ezeket a képességeket és adja meg, hogy hol szerezte azokat.] 
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multikulturális környezetben, olyan 
beosztásokban, ahol fontos a 

kommunikáció és olyan helyzetekben, 
ahol a csapatmunka elengedhetetlen (pl. 

kultúra és sport) stb. 

 

SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Személyek, projektek és pénzügyi 

források összehangolása és 
adminiszrtálása; a munkahelyen és 

önkéntes munkában (pl. kultúra és sport), 
valamint otthon stb. 

 [Írja le ezeket a képességeket és adja meg, hogy hol szerezte azokat.] 

 

TECHNIKAI  KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Számítógép, meghatározott 

berendezések, gépek használata stb. 

 [Írja le ezeket a képességeket és adja meg, hogy hol szerezte azokat.] 

 

MŐVÉSZI KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Zene, írás, desig stb. 

 [Írja le ezeket a képességeket és adja meg, hogy hol szerezte azokat.] 

 

EGYÉB KÉSZSÉGEK ÉS 

KÉPESSÉGEK 
Eddig nem említett képességek. 

 [Írja le ezeket a képességeket és adja meg, hogy hol szerezte azokat.] 

 
JOGOSÍTVÁNY(OK)   
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  TUDOMÁNYOS FOKOZATOK:  
 
   – KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓ. Kandidátusi disszertációm („Plinius ‘Panegyricus’-a és Dión 
Chrysostomos elsı királybeszéde mint a császárkori politikai gondolkodás dokumentuma” etc.)* végleges – 
a terjedelmi elıírásoknak megfelelıen rövidített – változatának védésére 1994. december 15-én került sor 
(opponensek: Adamik Tamás, a nyelvtudomány-, ill. Maróti Egon, a történelemtudomány doktora). A sikeres 
védést követıen az MTA Tudományos Minısítı Bizottsága 1995. január 9-én tartott ülésén ítélte oda 
számomra a történelemtudomány kandidátusa fokozatot. (Az oklevél sorszáma: 15 555).** 
/* Teljes cím: Plinius „Panegyricus”-a és Dión Chrysostomos elsı ,királybeszéd’-e mint a császárkori 
politikai gondolkodás dokumentuma – Adalékok az irodalmi propaganda, a monarchikus gondolkodás és a 
Kr. u. elsı századi senatori-„értelmiségi” (filozófusi-rhétori)/ ellenzék történetéhez. ○ Egy 
„rendszerváltozás” története. Budapest, 1994; két kötetben. A második kötet: Jegyzetek. 
**Megjegyzés: kandidátusi disszertációm kutatási témájának alapjául részben az 1987-1989 között elnyert 
(két éves) SOROS -ÖSZTÖNDÍJ  (BELFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ) szolgált: „A császárkori politikai ellenzék 
története” (= a principatus idıszakában)./ 
 
   – HABILITÁCIÓ. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rektorához, ill. Doktori és Habilitációs 
Bizottságához 2003. február 17-én benyújtott értekezésemmel – az ilyenkor szokásos eljárás keretében – 
2004. február 6-án nyertem el a teológia habilitált doktora fokozatot. A habilitációs eljárás alapjául szolgáló, 
az ókortörténet, az ókori keresztény egyháztörténet, valamint az újszövetségi kortörténet határterületén 
elhelyezkedı értekezés „Nyugat-Kis-Ázsia városi szervezete és tartományi igazgatása a keresztény 
közösségek megszilárdulása idején” hosszabb tanulmány formájában jelent meg az Egyháztörténeti szemle 
két egymást követı számában: III/1 (2002), 3-50., ill. III,2 (2002), 3-27. Az értekezés opponensei Csepregi 
Zoltán, a teológia habilitált doktora, valamint Sarkady János, a történelemtudomány kandidátusa voltak. A 
nyilvános elıadásra kijelölt két téma közül a magyar nyelvő habilitációs elıadás a következı címet viselte: 
„Egy elmaradott régió szerepvállalása a kor vallási mozgalmaiban: Közép-Phrygia montanizmusa”. Az 
idegen nyelvő habilitációs elıadás címe: „Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. 
Jahrhundert: dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und den Rescripten Trajans und Hadrians” volt. (A 
habiltációs oklevél száma: H-10/2004).  
 
ÉRDEKLİDÉSI KÖRÖM, ILL. KUTATÁSI TERÜLETEIM:  
 
(1) A principatus-ideológia koronkénti változásai, szoros kapcsolatban az ún. senatori-„értelmiségi” 
(filozófusi-rétori) ellenzék reflexióival. (2) Érdeklıdésem késıbb az ún. második szofisztika elsı korszakának 
alkotói felé fordult. Ezt mindenekelıtt az indokolja, hogy a mőveikben tárgyalt témák jelentıs része szoros 
összefüggésben áll a Kr. u. I-III. századi római Nyugat-Kis-Ázsia önkormányzatú városi közösségeinek 
mindennapjaival, valamint a térség tartományi igazgatásának problematikájával.  
(3) A fenti témákkal szoros összefüggésben a modern emberi jogok a görög és római kor gondolkodóinál 
kimutatható párhuzamaival is foglalkoztam, ill. jelenleg is foglalkozom (l. lentebb). (4) Egy további kutatási 
területem: a korai egyház története (a kezdetektıl az ún Konstantini fordulatig). 
 
JELENLEGI KUTATÁSI TÉMÁK: [A] Az ún. második szofisztika elıkészítése és elsı korszaka Dión 
Chrysostomos és Aelius Aristeidés szónoki alkotásainak tükrében. Az általuk érintett, elsıdlegesen 
történeti-eszmetörténeti vonatkozású témák elemzése. [B] Önkormányzatú görög városok a római Kis-
Ázsiában (Igazgatástörténet, ill. a városok belsı élete küln. a feliratok alapján, valamint egyes 
közösségektıl kibocsátott érmek tükrében – az itteni tartományszervezések kezdetétıl a dominatus 
idıszakáig.) [C] Emberi jogok a klasszikus antikvitásban. (Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány/Aktion-
Österreich-Ungarn [OMMA/AÖU] által támogatott, két éves közös projekt keretében együttmőködés a 
BÉCSI EGYETEM Ókortörténeti és felirattani tanszékével: 2006-2007 és 2008-2009) [D] A sport és a 
sporttevékenység értékelése az ún. második szofisztika elsı periódusának (görög) szónokainál. (Az Osztrák-
Magyar Akció Alapítvány/Aktion-Österreich-Ungarn [OMMA/AÖU] által támogatott, egy éves közös 
projekt keretében együttmőködés a BÉCSI EGYETEM Ókortörténeti és felirattani tanszékével: 2010.) 
 
ÖSZTÖNDÍJAK, KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK: 1984, 1986, 1988 – Humbold Universität zu Berlin (3x3 
hét); 1985 – Thessaloniki („Summer Programm of the Institute of Balkan Studies in Thessaloniki. Modern 
Greek” (1 hónap); 1989 – Humbold Universität zu Berlin (6 hét);*** 2000 – Bécs (a Bécsi Egyetem 
Ókortörténeti tanszékének = Institut für Alte Geschichte, Altertumskunde u. Epigraphik. Universität Wien 
személyes meghívása. 10 nap. Ugyanebben az évben (2000) Universität Basel, Seminar für Alte Geschichte. 
A HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen in der Schweiz) 30 napos kutatói ösztöndíjával; 2001 – 
Basel, Seminar für Alte Geschichte/ a HEKS 30 napos kutatói ösztöndíja; 2002 – Basel, Seminar für Alte 
Geschichte/ a HEKS 30 napos kutatói ösztöndíja; 2003 – Basel, Seminar für Alte Geschichte/ a HEKS 30 
napos kutatói ösztöndíjával; 2004 – Basel, az Universität Basel/Seminar für Alte Geschichte 10+ 30 napos, 
elıadás tartásának kötelezettségével egybekapcsolt kutatói ösztöndíja. Ugyanebben az évben (2004) – 
Lipcse, a GAW (= Gustav-Adolf-Werk. Diasporawerk der Evangelischen Kirche. Deutschland) 30 napos 
kutatói ösztöndíja. 2005 – Basel, Seminar für Alte Geschichte/ a HEKS 30 napos kutatói ösztöndíja. 
Ugyanebben az évben (2005) – Lipcse, a GAW 30 napos kutatói ösztöndíja; 2006 – Basel, az Universität 
Basel/Seminar für Alte Geschichte 10+ 30 napos, szeminárium tartásának kötelezettségével egybekapcsolt 
kutatói ösztöndíja. Ugyanebben az évben (2006) – Lipcse, a GAW 30 napos kutatói ösztöndíja. 2007 – 
Basel, az Universität Basel/Seminar für Alte Geschichte 10 napos, szeminárium tartásának kötelezettségével 
egybekapcsolt kutatói ösztöndíja. Ennek keretében, kinn-tartózkodásom idején, Bernben, a Berni 
Egyetemen is tartottam elıadást (Universität Bern, Historisches Seminar). Ugyanebben az évben (2007) – 
Lipcse, a GAW 30 napos kutatói ösztöndíja. 2008 – Lipcse, a GAW 30 napos kutatói ösztöndíja. Basel, az 
Universität Basel/Seminar für Alte Geschichte 10 napos, szeminárium tartásának kötelezettségével 
egybekapcsolt kutatói ösztöndíja. 2013 – Lipcse, a GAW 30 napos kutatói ösztöndíja. 
/*** Megjegyzés: Az 1986/1987. évre, ugyancsak a berlini Humbold egyetemre elnyert hat hónapos kutatói 
ösztöndíjat családi okokból végül nem tudtam igénybe venni/ 
 
Pályázat útján elnyert BELFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK ÉS KUTATÁSI TÁMOGATÁSOK: 1987-1989: 
két éves SOROS-ÖSZTÖNDÍJ (Belföldi ösztöndíj). Téma: „A császárkori politikai ellenzék története” [= a 
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principatus idıszakában]. 
– 1999: Pro Renovanda Cultura Hungariae; „A minıségi latinoktatásért” (a KRE BTK Ókortörténeti 
tanszékéhez kapcsolódóan elnyert támogatás). 
– 2002: Publikációs OTKA [P042281] (2002) – Aelius Aristeidés: Róma magasztalása. Eis Rhómén or. 
XXVI – K., Budapest, 2002. Második, javított és bıvített kiadás. 
– 2003-2006: Tematikus OTKA [T 043495] (2003-2006): „Görög városok a római Nyugat-Kis-Ázsiában: 
Asia provincia és Bithynia-Pontus nyugati fele az Antoninusok idején.” A programban témavezetıként 
vettem részt. 
– 2006-2007: »Menschenrechte in der Antike, in den alt- und neu testamentlichen Epochen und während der 
sogenannten zweiten Sophistik« 
– az AÖU (Stiftung Aktion Österreich-Ungarn) – OMMA (Osztrák-magyar Akció Alapítvány) egy éves 
kutatási támogatása [A projekt nyilvántartási száma: 65öu11]. 
– 2008-2009: »Zur Frage der antiken Parallele der modernen Menschenrechte. Ein vernachlässigtes Gebiet 
im Felde der Forschung: Das Zeitalter der Antonine«  
– az AÖU (Stiftung Aktion Österreich-Ungarn) egy éves kutatási támogatása [A projekt nyilvántartási 
száma: 72öu11.] 
– 2010-2011: »Könige, Philosophen und Athleten – Die Beurteilung des Sports und der Sporttätigkeit bei 
den griechischen Rednern der römischen Kaiserzeit»  
– az AÖU (Stiftung Aktion Österreich-Ungarn) egy éves kutatási támogatása [A projekt nyilvántartási 
száma: 77öu8.] 
– Az AÖU (Stiftung Aktion Österreich-Ungarn)-tól folytatólagosan támogatott kutatási programokban 
mindhárom esetben témavezetıként (Projektleiter) vettem részt. 
 
KÜLFÖLDI ELİADÁSOK – (I) KONFERENCIA-ELİADÁSOK:  
– 2003 november; AUSZTRIA/BÉCS: „Griechenstädte und hellenisierte einheimische Gemeinden im 
römischen West-Kleinasien – Die Olivenöleinfuhr als verbindendes Mittel kultureller Kontakte (Kurztitel: 
Griechenstädte im römischen West-Kleinasien”. (A konferencia témája: «Das Verbindende der Kulturen»; 
([IRICS] Wien, 06-09. 11. 2003).  
– 2004 augusztus; AUGST/SVÁJC: Althistorikertreffen in Augst/2004 (AUGST/SVÁJC). Beszámoló a 
magyarországi ókortudomány helyzetérıl, felkérés alapján, 10 regionális egyetem (a keletfrancia-délnémet-
svájci-nyugat-ausztriai régió) ókorkutatóinak éves konferenciáján. számolhattam be a magyarországi 
ókortudomány helyzetérıl. Ugyancsak szólhattam itt szakmai tevékenységemrıl is. 
– 2005 december; AUSZTRIA/BÉCS: „Eine wiederholte politische Fiktion als «Recycling» früherer 
literarischer Quellen: Der Brief Kaiser Nervas an Trajan” (A konferencia témája: „Innovationen und 
Reproduktionen in Kulturen und Gesellschaften” ([IRICS] Wien, 9.-11. Dezember 2005). 
– 2006 június; BERN/SVÁJC: Althistorikertreffen in Bern/2006. Itt, felkérés alapján, 10 regionális 
egyetem (a keletfrancia-délnémet-svájci-nyugat-ausztriai régió) ókorkutatóinak éves konferenciáján 
számolhattam be a magyarországi ókortudomány újabb eredményeirıl. Röviden bemutathattam saját 
kutatásaimat is. 
 
(II) EGYETEMI ELİADÁS:  
– 2004 július; BASEL/SVÁJC: „Das Römische Reich mit den Augen eines griechischen Rhetors des 2. 
Jahrhunderts n. Chr.: die «Zum Lobpreis Roms» gehaltene Rede und ihr Verfasser, Aelius Aristeides“.  
– 2007 november; BERN/SVÁJC: „Der Montanismus als Widerstandsbewegung im Frühen Christentum?“ 
(III) EGYETEMEN TARTOTT SZEMINÁRIUM: 
– 2006 június; BASEL/SVÁJC: „Alltagsleben in Pannonien im Spiegel der Inschriften”. Szakmai vitával 
egybekapcsolt epigráfiai szeminárium, ún. Kollegenseminar.  
– 2007 november; BASEL/SVÁJC: „Der Montanismus als Widerstandsbewegung im Frühen 
Christentum?“  (Szakmai vitával egybekapcsolt szeminárium, ún. Kollegenseminar.)  
– 2008 november; BASEL/SVÁJC: „Alltagsleben am Rande eines Weltreichs: Die Grenzbevölkerung der 
Provinz Pannonien im Spiegel der Inschriften”. (Inschriftenübung – forrásgyakorlat; egy korábbi elıadásom 
bıvített és részben módosított folytatásaként.) 
 
TESTÜLETI TAGSÁG: Az Ókortörténeti társaság tagja; az MTA köztestületének tagja 
(ókortörténészként); az ME BTK gondozásában megjelenı Egyháztörténeti szemle c. folyóirat körül 
szervezıdött társaság tagja; Egyház- és Vallástörténeti Akadémia Közhasznú Alapítvány, kuratóriumi tag. 
 
KUTATÓCSOPORTON BELÜLI TAGSÁG: a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi 
Karán létrehozott Neolatin Kutatócsoportjának tagja. 
 
DOKTORI ISKOLÁBAN VALÓ RÉSZVÉTEL: A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Kara Doktori iskolájának tagja vagyok Szakterületem itt az ókortörténet, az ókori keresztény egyháztörténet, 
valamint az újszövetségi kortörténet. A szőkebb terület vezetıje: Karasszon István. 
 
SZAKMAI, KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG: Az MTA illetékes szakbizottságának jelölése alapján 1998 óta 
két (akkor még folyamatban levı) kandidátusi eljárás védésén voltam a disszertáció tudományos minısítésére 
felállított bizottság titkára. (Az ilyenkor szokásos eljárás keretében: szavazati joggal.) Hasonló módon, 
hasonló feladatot láttam el egy ízben egy habilitációs eljárás keretében is. Legutóbb (2008-ban), az OTKA 
által felkért szakértıként, egy hosszú futamidejő és nagy költségigényő pályázat bírálatát végeztem el. 
 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK: Évrıl évre megújuló, szoros együttmőködés a bécsi, a baseli, ill. a 
berni és a zürichi Ókortörténeti tanszékek egyes – vezetı – oktatóival. Svájci és németországi 
kuratóriumoktól elnyert ösztöndíjak, s ezzel párhuzamosan: elıadások és szemináriumok tartása a német 
nyelvterület országaiban.  
– Meghívások a 2014. évre: elıadás, ill. szemináriumok tartására vonatkozó felkérés – Basel, Bern. (További 

felkérés folyamatban.) 
– Szakmai konzultációk formáját öltı, rendszeres munkakapcsolat: Bécs. (Rendszeres idıközönként történı 

– gyakori – személyes találkozások a közös AÖU-projektek keretében („Menschenrechte in der Antike usw”; 
2006/2007, ill. ua. 2008/2009). Legutóbb: 2010-2011: „Die Beurteilung des Sports und der Sporttätigkeit bei 
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den griechischen Rednern der römischen Kaiserzeit usw”.  
– Szakmai konzultációk formáját öltı, nem rendszeres munkakapcsolat: Basel és Bécs. Idıszakosan: Zürich. 
(A földrajzi távolság miatt kapcsolattartás zömében levelezés és/vagy elektromos posta útján történik.) 
 

SZAKMAI DÍJAK: Dékáni dicséret (kiemelkedı oktatói tevékenységért); 2011 ME BTK. 
 

 
 

FÜGGELÉKEK  [ Soroljon fel minden csatolt függeléket. ] 
 
 

 
 


