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Tudományos minősítés: 

2006. - Dr. habil. Eötvös Loránd tudományegyetem 

Nevelés- és sporttudományok tudományágban, andragógia témakörben 

kompetenciaelmélet és –fejlesztés témakörben habilitált doktori cím megszerzése 

kiváló minősítéssel 

 

1985.  Eötvös Loránd tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola 

Nevelés- és sporttudományok tudományágban, andragógia témakörben tréningelmélet 

és módszertan témájú értekezéssel egyéni képzés keretében Ph.D fokozat megszerzése 

summa cum laude minősítéssel 

 

Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 

1969 – 1979 Budapesti Műszaki Egyetem, okleveles gépészmérnök (gépgyártástechnológia 

szak, gépgyártástechnológia és üzemgazdaság szakirányok) 

1981 – 1984   Politikai Főiskola (egyetemi rangú intézmény), politikai tudományok, filozófia 

szak (tanár) 

 

Egyéb végzettség, szakképzettség: 

1999 – 2000  a British Know-How Fund megbízásából, brit kormánytámogatással a 

PriceWaterhouseCoopers tartalmi gondozásával egy éves változásmenedzsment 

tanácsadói képzés és tanácsadói akkreditáció megszerzése 

1994 European Association for Aviation Psychology képzésén human resources 

specialist képesítés megszerzése (feljogosítás a polgári repülésben Crew 

Resources Management fejlesztések vezetésére: EAAP trénerként), 

Folyamatosan:  

nemzetközi és hazai képzések, a tanácsadói és a szakértői munka különféle 

területeiről (tranzakció-analízis, konfliktuskezelés, felnőttképzési akkreditációs 

szakértői képzések, GRID vezetésfejlesztési kurzusok, stb) 
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A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai (nappali, levelező és jogi szakokleveles 

köznevelési szakember szakirányú továbbképzés): 

 Emberierőforrás-menedzsment, 

 Vállalati humán stratégia,  

 Szociálpszichológia (alkalmazott, szervezetszociológiai jelleggel) 

 Üzleti kommunikáció, 

 Retorika, 

 Tárgyalás- és érveléstechnika, 

 Vezetés és szervezés 

 Értékközpontú vezetés 

 

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

2009-től óraadó oktató több felsőoktatási és felsőfokú képzésekben (BKE, BGF, BKF, BOI) 

 Oktatott tárgyak: vezetési ismeretek, vállalkozás és menedzsment, 

projektmenedzsment, projekt-kommunikáció, projekt-dokumentáció, kommunikáció, 

vezetéselmélet, marketing és üzleti ismeretek, tárgyalástechnika, biztosításközvetítő és 

–tanácsadó, prezentáció és íráskészségfejlesztés, informatika (különböző 

szakirányokkal), üzleti kommunikáció, vállalkozási ismeretek, 

tevékenységmenedzsment, szervezéstechnológia, emberierőforrás-menedzsment, 

informatika, tevékenységmenedzsment. 

 

Korábbi munkahelyek, szakmai életút:  

1990 – 2003: egyetemi adjunktus, osztályvezető az ELTE BTK-n különböző neveken 

(Oktatásmódszertani Osztály, Számítástechnika, majd Informatika Oktatási Osztály)  

2004 – 2012: intézetigazgató, tanszékvezető (az általam megalapított Informatikai és 

Könyvtártudományi Intézet illetve Informatika Tanszék létrehozása és vezetése, 

informatikai tárgyak oktatása. Az Informatika Tanszéken koncepciók kidolgozása, 

képzések szervezése és vezetése, oktatásmenedzsment; kari megbízások teljesítése; 

külön megbízások a felnőttképzési koncepció, informatikai stratégia kidolgozására)  

2012 – 2018: vezérigazgatói tanácsadó, programvezető az MVM Országos 

Villamostávvezeték Zrt-ben (közvetlen vezérigazgatói tanácsadás, stratégiai 

menedzsment, folyamatszabályozás, vállalati szervezetfejlesztés, humánerőforrás-

menedzsment, vállalati projektek és programok vezetése; pl. hatékonyságfejlesztés, 

működésfejlesztés, irányítási rendszer fejlesztése, versenyképesség, stratégiai 

transzformációs program, lean-menedzsment bevezetése) 

1992 – 2014: Quality Training School Humán Képességfejlesztő Üzleti Iskola Kft (ügyvezető 

igazgató, vezető tanácsadó, tréner) 

2001 – Dr. LÓTH Változásmenedzsment Tanácsadó Kft (ügyvezető igazgató, vezető 

tanácsadó) 

 

Nyelvtudás: 

Orosz – Állami, középfokú C típusú nyelvvizsga  

Angol – tudományos vizsga, középszintű ismerete 



 

Szervezeti tagságok:  

IODA: International Organization Development Association,  

Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete,  

Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága,  

Neumann János Számítógéptudományi Társaság,  

Magyar Pedagógiai Társaság, Humán Szakemberek Országos Szövetsége 
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