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Szerzőink 

BENKEI KOVÁCS BALÁZS dr., PhD, egyetemi adjunktus az ELTE PPK Felnőttképzés-kuta-

tási és Tudásmenedzsment Intézet munkatársa, kutatási területe a szak- és felnőttképzési 

rendszer vizsgálata, különös tekintettel annak fejlesztési lehetőségeire. Munkásságát egy 

monográfia és több mint 30 tudományos tanulmány, folyóiratcikk szerzősége fémjelzi. 

(benkeikovacs.balazs@ppk.elte.hu) 

CLAUDIA. K. FARKAS dr, habil. egyetemi docens, PTE KPVK. 

CSEH JUDIT dr., PhD, a PTE KPVK adjunktusa, a kar munkatudományi kutatócsoportjának 

tagja, a munkavállalási tanácsadó és a személyügyi szervező szakirányú továbbképzések 

szakfelelőse. 

EGERVÁRI DÓRA dr., PhD, a PTE KPVK adjunktusa. 2015-ben szerzett tudományos foko-

zatot az ELTE Bölcsészettudományi Karán irodalomtudomány/könyvtártudomány terüle-

ten. Kutatási témái az információs műveltség fejlesztése, az online tanulási környezet és 

digitális tartalomfejlesztés lehetőségei. 

HORVÁTH JUDIT BERNADETT egyetemi tanársegéd, PTE KPVK, Élelmiszergazdasági és 

Vidékfejlesztési Intézet. PhD tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudo-

mányi Karának Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori iskolájában végzi.  

HUSZ MÁRIA dr. habil., CSc. a PTE KPVK Kultúra-, Könyvtár- és Társadalomtudományi 

intézetének egyetemi docense. Az ELTE-n magyar nyelv és irodalom, esztétika és népmű-

velés szakok után posztgraduális turizmusszakértői diplomát szerzett a nizzai egyetemen. 

Két monográfia és számos tanulmány szerzője, galériavezető. Kutatási területei a modern 

és a kortárs művészet esztétikai és társadalmi kontextusai, a kulturális mediáció, a kulturális 

örökség elmélete és társadalmi hasznosítása, mentális, és kulturális struktúrák az örökségtu-

rizmus területén. 

HUSZÁR ZOLTÁN, dr., habil. PhD (szül. 1960) történész, muzeológus, egyetemi docens, 

intézetigazgató ‒ PTE KPVK Kultúra-, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézet. 1983-

2006 között különböző pécsi, ill. baranyai múzeumi szervezetben dolgozott, 1998 -2006 

között a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága / Janus Pannonius Múzeum megyei mú-

zeumigazgatója volt. 1991-től meghívott előadóként, 2006-tól főállású oktatóként tevé-

kenykedik a JPTE / PTE BTK-n, a FEEK-en, ill. a KPVK-n. Kutatási területei: művelődés-

, oktatás- és neveléstörténet, ill. múzeumtörténet. 

KLEIN ÁGNES dr. habil PhD, mb. intézetigazgató, llyés Gyula Pedagógusképző Intézet. 

LANGERNÉ BUCHWALD JUDIT PhD, egyetemi adjunktus, a Pannon Egyetem Neveléstudo-

mányi Intézetének munkatársa. Kutatási területe az alternatív pedagógia és alternatív ok-

tatás szűkebb és tágabb értelemben. 

MEHRING-TÓTH SZILVIA a Pécsi Tudományegyetem Demográfiai és Szociológiai Doktori 

Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe a nők helyi önkormányzati képviseletben való 

részvétele a rendszerváltás után. (mehringtoth.szilvia@gmail.com) 

MÉNES ANDRÁS személyügyi szervező és okl. humánszervező diplomát Pécsen kapott, 

MBA-diplomát Debrecenben. A PhD-fokozatot Gödöllőn szerezte meg. Kutatási területe a 

teljesítményértékelés. 
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MIHÁLYJLOVICS BÉLA a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon dolgozik. 2015-ben 

szerzet abszolutóriumot, PhD-kutatásának témája: Cigány telepen élők lehetőségei az oktatás-

ban. 

NEMESKÉRI ZSOLT dr. habilitált egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Kultúratudo-

mányi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, nemeskeri.zsolt@kpvk.pte.hu 

OROSZI SÁNDOR dr., egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány habilitált kandidátusa, a PTE 

professor emeritusa, a Kaposvári Egyetem egyetemi tanára. 

PANKÁSZ BALÁZS doktorjelölt, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógus-

képző és Vidékfejlesztési Kar egyetemi tanársegédje az Ergonómia és Munkapszichológia 

Intézeti Tanszéken. PhD-tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom 

Neveléstudományi Doktori Iskolájában végzi, a 2014-ben szerzett abszolutóriumot neve-

lésszociológia szakirányon. 

PÁL BALÁZS GYULA, PhD-hallgató, PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi 

Doktori Iskola. 

SAÁGHY ÁGNES ELAM, egyetemi oktató a Metropolitan Egyetemen, doktorandusz (PTE 

Földtudományi Doktori Iskola). Egyik kutatási területe a területfejlesztés és emberi erőfor-

rás kapcsolata, a menedzsment tanácsadás szakértői hátterének rendszerelvű megteremtése 

és tudatos alkalmazása, a prémiummenedzsment körében történő dinamikus marketing 

érvényesitése.  

SZIGETHY EMMA dr., PhD, igazgató. Szakterületei: újságíró, média, kommunikáció, proto-

koll, életmód, BA személyügyi szervező, MS humánszervező, felnőttképzési -, kommuni-

káció- és munkaügyi szakértő, tanácsadó, munkajogi, életmód/életviteli tanácsadó. Az 

Életmód Klub alapító vezetője. a Kulturális Életmód Szalon alapítója, (e -mail: 

mastudio@t-email.hu) 

VÁMOSI TAMÁS dr. habil, PhD. a PTE KPVK Felnőttképzési Központjának vezetője. Tíz 

éve tölt be tanácsadói szerepkört a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett, 

részt vett a Dél-dunántúli régió ill. Baranya megye szakképzés-fejlesztési stratégiáinak 

összeállításában (2004, 2006, 2008, 2012, 2015). Szakmai vezetője a kamara 

Felnőttképzők Klubjának, tagja a Magyar Szakképzési Társaságnak és meghívott tagja az 

MTA Pedagógiai Bizottság Andragógiai Albizottságának. Az EDU Szakképzés és Környe-

zetpedagógiai elektronikus folyóirat szerkesztőségi tagja. Számos hazai és nemzetközi ku-

tatási projekt vezetője, résztvevője. 

VÁRNAGY PÉTER dr. habil., tanszékvezető egyetemi docens, PTE KPVK Kultúra-, Könyv-

tár- és Társadalomtudományi Intézet, Kultúraelméleti és -történeti Tanszék. Kutatásának 

elsődleges területe: a kultúrára és az oktatásra ható normarendszerek vizsgálata; a kulturá-

lis és oktatási tevékenységek magyarországi és európai szabályozási háttere, fejlesztésének 

lehetőségei. 

ZÁDORI IVÁN dr., PhD, okleveles közgazdász, okleveles humán szervező, egyetemi ad-

junktus, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesz-

tési Karának külügyi és kapcsolati dékánhelyettese. 

 


