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1. Munkahelyi adatok: 

 2014 óta tanársegéd 

 

2. Tanulmányok, tudományos fokozatok, minősítések: 

 Okl. Közgazdász: PTE-KTK 

Gazdálkodás szak, Menedzsment és vezetési tanácsadás szakirány 2003-2008. 

 Okl. Környezetmérnök: PTE-PMMK 

Környezeti Hatásvizsgálat szakirány 2005-2008. 

 Ph.D képzés: PTE-KTK Gazdálkodástani Doktori Program 2010-(2014) 

 

Egyéb: 

 Innovációs menedzser: PTE-KTK; DDRIÜ 2009. 

 

3. Korábbi munkahelyek, beosztások: 

 2005-2007. Marihola Kft. alapító, tulajdonos 

 2008-2010. Green Sky Modeling Bt. kutató, majd klasztermenedzser 

 2010-2012. PTE-KTK ösztöndíjas doktorhallgató 

 2012-2013. EJF-MKK GTI Vt.Sz. szakcsoportvezető tanársegéd 

 2014 óta PTE-KTK GTI Szervezési és Vezetési Tanszék, tanársegéd 

 A Pécsiközgáz Továbbképző és Pályázatíró Központ szakmai vezetője 

 

4. Kutatási területek: 

 mikro-, kis- és közepes vállalati versenyképesség 

 fizikai erőforrások hasznosításának jellemzőinek versenyképességi összefüggései 

 energiatermelés és –hasznosítás jellemzőinek versenyképességi összefüggései 

 

5. Oktatási tevékenység: 

 

Saját gondozásban elvégzett oktatási feladatok (2014.08.31-ig): 

Szervezési és vezetési ismeretek / Vezetés-szervezés (EJF-MKK 4 félév), 

Vezetés-szervezés szeminárium (PTE-KTK 1 félév), Stratégiai és üzleti 

tervezés (EJF-MKK 3 félév), Kis- és közepes vállalatok menedzsmentje (EJF-

MKK 3 félév), Kisvállalkozási menedzsment szeminárium (PTE-KTK 2x1 

félév), Emberi erőforrás és munkaerő piaci menedzsment (EJF-MKK 2 félév), 

Menedzsment és vezetés gyakorlatok (EJF-MKK 2 félév), Szervezeti ismeretek 

(EJF-MKK 2 félév), Menedzsment (EJF-MKK 2 félév), Vezetéselmélet (EJF-

MKK 1 félév), Pénzügyi informatika (EJF-MKK 2 félév), Szakszeminárium I. 

– Tanácsadás és pályázatírás (EJF-MKK 2 félév), Szakdolgozati szeminárium 

(EJF-MKK 1 félév), Kockázatmenedzsment (EJF-MKK 1 félév), Fundamental 

of Finance (EJF-MKK 1 félév angolul), Pénzügyi ismeretek alkalmazása (EJF-

MKK 1 félév), Vállalati pénzügyek szeminárium (PTE-KTK 1 félév), 

Üzletviteli modellek és rendszerek (PTE-KTK 1 félév), Üzleti gazdaságtan 

(PTE-KTK 1 félév) tantárgyakból. 
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Osztott tantárgygondozás és hospitálás (2014.08.31-ig): 

Vállalati pénzügyek szeminárium (PTE-KTK 1 félév), Vállalati pénzügyek 

előadás (PTE-KTK 1 félév), Management (PTE-KTK 1 félév angolul), 

Fundamental of Finance (EJF-MKK 1 félév angolul), Innováció menedzsment 

tréning (DARINNO 1 félév), Vezetés-szervezés előadás (PTE-KTK 1 félév), 

Vezetés-szervezés szeminárium (PTE-KTK 1 félév), A gazdaságtudományok 

alapjai (PTE-KTK 1 félév) tantárgyakból. 

 

Helyettesítések során elvégzett oktatási részfeladatok (2014.08.31-ig): 

Kisvállalkozási menedzsment előadás, Kisvállalati pénzügyek, Üzleti 

kommunikáció szeminárium, Biztosítási ügyeletek, Pénzügymatematika, 

Pénzügyi kimutatások elemzése, Pénzügyi elemzés, Stratégiai tervezés és 

menedzsment, Üzleti stratégia, Stratégiai és üzleti tervezés, Tőkeköltségvetés, 

Befektetési döntések szeminárium tantárgyakból (PTE-KTK). 

 

Oktatásban eltöltött szemeszterek száma (2014.08.31-ig): 

doktorhallgatóként 3 félév, 

majd doktorhallgatóként és tanársegédként további 5 félév. 

 

6. Tudományszervező tevékenység, tagság tudományos szervezetekben:  

 2006 óta az MKT tagja 

 

7. Tudományos elismerések: 

 II. hely a BIM-mel a 2012. (EJF MTÜ alkotói pályázat) 

 NKP ösztöndíjasa 2013-2014. (KIH) 

 Legjobb Előadás 2014 a III. Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 

Társadalomtudományi Szekciójában (PTE DOK) 

 

8. Kutatási projektekben való részvétel: 

 Projekttag a TUDAS-1-2006-0026 (OMFB-00503/2007) nyilvántartási számú 

kutatásban: Mini-energetic systems for sustainability (2008.08.01 – 2009.03.31 

között). 

Feladata: Minienergetikai rendszerek többszempontú értékelésére alkalmas 

módszertan létrehozatala és tesztelése (erőműi és lakossági) gyakorlati eseteken, 

valamint a kutatási eredmények disszeminációjában (cikkek és konferenciák), és az 

időközi és a projektzáró szakmai beszámoló elkészítésében való részvétel. 

 Projekttag az IPA CHEE HUHR/0901/2.1.3/0003 azonosítószámú kutatásban: Joint 

research and development of energy efficiency measures in cities of cross-border 

region (2011.06.01 – 2011.09.30 között). 

Feladata: A megadott szempontok szerint középületek épületenergetikai 

átvilágításának elkészítése, az adatok elemzésének támogatása és az eredmények 

disszeminációjában való közreműködés. 

 Projekttag a TÁMOP 4.2.2 A 11/1/KONV-2012-0058 azonosítószámú kutatásban: 

Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati 

versenyképességi, városi, regionális és makrogazdasági hatásainak komplex vizsgálata 

és modellezése (2013.01.01 – 2014.12.31 között). 

Feladata: Részvétel az elméleti keretek kialakításában, részvétel az érintetti körben 

komplex kérdőív segítségével elvégzett adatfelmérésben, részvétel az adatbázis 

elemzésében, részvétel az eredmények publikálásában. 


