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Tudományos minősítés: 

2012. – Gazdálkodás- és szervezéstudomány – dr. habil.  

A habilitációs előadás címe: „A munkatársfejlesztés az átalakító vezetés elméletében” 

2005. – Gazdálkodás- és szervezéstudomány – PhD – summa cum laude  

A disszertáció címe: „A személyfejlesztés az átalakító vezetésben – elméleti problémák és a 

hazai alkalmazás egyes kérdései” 

1979. – Szociológia – dr. univ. – summa cum laude  

A disszertáció címe: „Egy gépipari vállalat fejlesztési döntésének hatása a vállalaton belüli 

főbb érdekrelációkra” 

 

Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 

1970. – 1974. – M. K. Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari Kar, okleveles közgazdász 

Közlekedés szak, Vállalati gazdaságszervező szakágazat  

 

A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai: 

Emberi erőforrás menedzsment 

Értékalapú vállalati humánerőforrás gazdálkodás 

Értékközpontú vezetés 

Szervezetfejlesztés 

Vállalati HEM stratégia 

Vezetési ismeretek 

 

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

2016- Szent István Egyetem, egyetemi magántanár 

2015- Szent István Egyetem, vendégtanár, MBA és MA programok 

2010- Szent István Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola – oktató, 

témavezető 

 

Korábbi munkahelyek, szakmai életút:  

2004. – 2015. – Szent István Egyetem – vezető tanár, egyetemi docens (2006-), tanszékvezető 

(2009-2015.), Emberi erőforrás alapszak, szakfelelős (2012-2015.), Szervezés és vezetés 

mesterszak, Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés szakirány, szakirány-felelős 

(2008-2015.) 

2006. – 2013. – Budapesti Corvinus Egyetem – egyetemi docens (vendégtanár) 

1990. – 2003. – IMC International Management Center, Budapest (a University of Pittsburgh 

egyetemi képzési partnere, a Case Western Reserve University budapesti campusa, 1999-: 

CEU Graduate School of Business) – vezető tanár; programigazgató/programfejlesztési 

igazgató (1995-2003.)  
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1979. – 1990. – Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetőképző Intézete, Országos 

Vezetőképző Központ (Budapesti Corvinus Egyetem jogelőd intézményei), oktató-

kutató/főmunkatárs 

1975. szept. – 1978. – Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc – egyetemi tanársegéd 

1975. jan. – 1975. aug. – Közgazdasági Szakközépiskola, Miskolc, középiskolai tanár 
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Angol, felsőfok  

Német, felsőfok 
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MTA IX. Osztály Emberi Erőforrások Gazdaságtana Bizottság Gazdálkodás az Emberi 

Erőforrásokkal Albizottság – tag 

MTA Köztestülete – tag 

SZMT Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága – alapító tag 

Humán Szakemberek Országos Szövetsége – tag  

 

Díjak, elismerések:  

2013. – Szent István Egyetemi Babérkoszorú Ezüst Fokozat 

1996. – „Kiváló oktató” oklevél, K&H Bank Modern Menedzsment Vezetőképző Program, IMC 

International Management Center   
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2 db magyar nyelven megjelent könyv (1 szerzőként, 1 szerkesztőként), 4 db felsőoktatási 

tankönyv 

3 db magyar nyelven megjelent könyvrészlet 

7 db idegen nyelvű folyóiratcikk (ebből 1 DOI, Scopus megjelenési hely státuszbeállításra vár, 

1 „A” kategóriás cikk megjelenés alatt)  

15 db magyar nyelvű folyóiratcikk 

7 db nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű tanulmány 

4 db hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány 

5 db idegen nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg)  

10 db magyar nyelven tartott konferencia előadás (kiadványban nem jelent meg)  
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