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A disszertáció címe: A magyar infrastruktúra (kvázi közjavak) intézménytörténete 1968-98 között: 

Az EU csatlakozásra várhatóan invariáns intézményi elrendeződések elemzése 197 p. 2003. (PhD) 

Felsőfokú tanulmányok és végzettség: Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (Általános 
kar, Népgazdasági tervező-elemző szak, elméleti-gazdaságpolitikai szakirány), 1973-1978 
 

Szakképzettség: okleveles közgazda 

A KRE-en jelenleg oktatott tárgyai: 

A Közgazdaságtan (mikro- és makroökonómia) 

C Pénzügytan (pénzügyi alapismeretek) 

D Vállalati pénzügyek 

 

A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök: 

MNB, Vezető közgazdasági szakértő 2013-tól (ennek keretében órát tartok a BCE- n és részt 

veszek a Hitelintézeti Szemle szerkesztésében.) 

 

Korábbi munkahelyek, szakmai életút:  

Fontosabb munkahelyeim: 
- Pénzügykutató Intézet 1978-83 tud. munkatárs,  

- Országos Tervhivatal 1983-88 főmunkatárs,  

- Magyar Hitel Bank 1988-91 (megszakítással) főosztályvezető,  

- Miniszterelnöki Hivatal kormány-főtanácsadó, főosztályvezető 1989-90 és 1996-98,  

- Magyar Nemzeti Bank 1991-95, főosztályvezető helyettes, tanácsadó 

- Állami Bankfelügyelet főosztályvezető 1995-96  
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- Allianz Biztosító 1998-99, elnöki tanácsadó 

- KöViM Stratégiai igazgató 1999-2000,  

- Magyar Bankszövetség vezető közgazdász 2001-2013.l 

- Magyar Nemzeti Bank, vezető közgazdasági szakértő 2013-tól 

Oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő)  

 MKKE, gazdaságpolitikai kurzus 1987 

 AVF, makró- és mikróökonómia, összehasonlító gazdaságtan 1998-tól,  

 BME, makró és mikróökonómia 1999-2000 adjunktus 

 PPKE, közösségi döntések 1996-97, adjunktus 

 SZTE, Mikróökonómia, pénzelmélet, bankrendszer, banküzemtan 2003-tól-2009-ig, docens, 

infrastruktúra gazdaságtan 

 BGF PSZK, kockázatmenedzsment, pénz- és tőkepiacok 2013-ig 

 SZTE, óraadó, 2010-től banküzemtan, infrastruktúra 2015-ig 

Nyelvtudás: 

Angol (pénzügyi szakmai nyelvi anyaggal bővített) középfok (1989) 
 

Szervezeti tagságok:  

 TAGSÁG: MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG 1978-TÓL 

 Nemzetközi kapcsolatok: Európai Bankszövetség EMAC tagja 2001-től-2013-ig 

 Szerkesztőségi tagság (Bankvilág 1995-96) 

 esetenként lektorálok cikkeket a Közgazdasági Szemle és az Acta Oeconomica részére 

 szerkesztő bizottsági tagság a Hitelintézeti Szemlénél (2016-tól) 

 

Fontosabb publikációk (kb. 50 db.) 

      Idegen nyelven megjelent könyvrészletek (2 db): 

Magyar nyelven PHD-ként elektronikusan megjelent (1db) 

Magyar nyelven megjelent könyvrészletek (6 db) 

Idegen nyelvű szakfolyóiratcikkek (5 db.) 

Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek (12 db) 

      Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány (2 db) 

Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány (6 db) 

Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, nyomtatott formában (3 db) 

Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, online formában (17 db) 


