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Szerzőink 

AGÁRDI PÉTER (1946) dr., kandidátus, professor emeritus, művelődés- és irodalomtör-

ténész, tanár, könyvtáros, szerkesztő. Tudományos, kulturális és politikai intézmények 

(MTA Irodalomtudományi Intézet, MSZMP pártközpont, Magyar Rádió) után, 1992 óta 

tanít a Pécsi Tudományegyetemen, 1998-tól habilitált egyetemi tanárként. Művelődéstör-

téneti, kultúraelméleti és -politikai, médiaismereti tantárgyak oktatója, 2000-től az infor-

matikus könyvtáros szak felelőse, majd intézetigazgató. 2017-ig 25 könyv szerzője. 

ARATÓ VILJA a PTE FEEK andragógia alapszakán tanult, a mesterképzést az egyetem és 

a Hochschule Zittau/Görlitz közös, Dual Post-Degree programja keretében kulturális 

mediáció, illetve Kultur und Management szakokon végezte el. Jelenleg a Pécsbányai Kul-

turális Egyesület munkatársaként a lakosok életminőségének javítását célzó projekteken 

dolgozik. Emellett MeseTérKép nevű csapatával a kortárs mese és a vizuális művészet já-

tékos összehangolásán alapuló foglalkozásokat tart óvodás és alsó tagozatos gyerekeknek. 

ASZTALOS GYULÁNÉ (Szulimán Ágnes Csilla) Dombóváron született, alapdiplomáját 

a PTE ÁJK igazságügyi szakügyintéző szakán, mesterképzettségét a PTE FEEK emberi 

erőforrás tanácsadó szakán szerezte meg. Jelenleg Kaposváron él és a Somogy Megyei 

Kormányhivatalban munkaügyi szakügyintézőként dolgozik. 

BALOGH IMRE  (1964) erdész, pedagógiai asszisztens, művelődésszervező, Somogy me-

gye 1991-ben létre jött, első cigány érdekvédelmi szervezetének – a Dél-Somogyi Cigány 

Képviselők Szervezetének – alapító titkára, majd elnöke. Több felnőttképzési és közösség-

fejlesztő program megvalósításában működött együtt a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Karral. Jelenleg az "Aktívan a tudásért" kiemelt projekt tanácsadó mentora.   

BARÁT KORNÉLIA az első andragógia évfolyamon végezte el alapképzését, amely után 

az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 4.1.3. számú, A felsőoktatási szolgáltatások 

rendszerszintű fejlesztése című projektjében szakmai asszisztensként  vett részt. A 2009-

ben a PTE-n rendezett Országos Tudományos Diákköri Konferencián – Balázs Viktória 

társszerzőségével – különdíjat nyert. Dolgozott a FIPRESCI-nél, jelenleg a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetemen filmelmélet, filmtörténet szakának végzős hallgatója.  

BODÓ LÁSZLÓ (1945) Pécsett járt gimnáziumba, a miskolci Nehézipari Műszaki Egye-

tem Kohómérnöki Karán szerzett diplomát. Diákként bekapcsolódott az egyetem lapjának 

munkájába, végzése után annak függetlenített szerkesztője lett. Elvégezte a MÚOSZ Bálint 

György Újságíró Iskoláját, később a Politikai Főiskola filozófia szakát. Dolgozott a győri 

Kisalföld, majd a pécsi Dunántúli Napló szerkesztőségében különféle beosztásokban egé-

szen 1990-ig, annak privatizációjáig. A FEEK nyugdíjasa. 

BOKOR BÉLA (1951) dr. PhD., népművelő-könyvtáros, közművelődési előadó, terület- 

és településfejlesztő tanár, idegenforgalmi menedzser, a PTE címzetes egyetemi tanára. 

Kutatási területe a kultúraközvetítés, a település- és közösségfejlesztés, az önkormányza-

tiság, a regionalitás és a lokalitás összefüggéseinek elemzése. 30 éven át a Baranya Megyei 

Kulturális és Idegenforgalmi Központ igazgatója volt, a Baranya Megyei Értéktár Bizott-

ság alelnöke, a Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség alapítója és alelnöke, a Határokon Túli 

Magyarságért Alapítvány alapítója és elnöke. 
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CSÉFALVAY ÁGNES, címzetes egyetemi docens, tanár, közoktatás vezető, vállalkozás -

menedzser, andragógus, felnőttképzési szakértő, pszichodráma-asszisztens, coach. Ma-

gyar-történelem szakos tanári munkájáért, tantárgyi fejlesztéséért Oktatási Miniszteri elis-

merő oklevélben részesült (1989). A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakkép-

zési osztályvezetője 2015-ig, 2011-től Kamarai tanácsos. 2015-től személyi fejlesztőként, 

valamint Uniós pályázatban szakképzési szakértőként dolgozik. 

CSERNÉ ADERMANN GIZELLA az ELTE-n matematika szakos középiskolai tanári és 

pedagógia előadói diplomát szerzett. Pályáját a Pécsi Tanárképző Főiskolán kezdte, amely-

nek jogutód intézményeiben (JPTE, PTE) pedagógiai tárgyakat tanított, neveléstudomány-

ból kandidátusi fokozatot szerzett. A 90-es évek végétől fő oktatási profilja az andragógia. 

2009-től a Dunaújvárosi Főiskolán (jelenleg Dunaújvárosi Egyetem) , az andragógia és a 

pedagógiai mérés-értékelés szak szakfelelőseként folytatja tevékenységét. 

CSUKA DALMA ILONA a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás 

Fejlesztési Kar informatikus könyvtáros alapképzésén majd mesterképzésén végzett. Har-

madik diplomáját a kulturális mediáció mesterképzés szakon szerezte. 

DOMOSZLAI EDIT táncművész, jelenleg a londoni Rambert Dance Company tagja. 2009-

től 2014-ig a Pécsi Balett magántáncosa volt. 2012-ben a PTE Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Karán andragógia alapszakon diplomázott, illetve az Erasmus-prog-

ramnak köszönhetően a berlini Humboldt Egyetemen hallgatott fél évet. 2014-ben a kar 

mesterszakán emberi erőforrás tanácsadóként végzett. A PTE Tehetségkövete volt, illetve 

Egyetemi Kultúráért-díjban részesült. 2016 óta az angol CIPD szervezet tagja. 

EGERVÁRI DÓRA dr. PhD, könyvtáros és művelődésszervező diplomáit 2009-ben a Pécsi 

Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán, doktori fokoza-

tát 2015-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte irodalomtudomány és 

könyvtártudomány területén. Jelenleg a PTE KPVK egyetemi adjunktusa. Kutatási területei 

az információs műveltség fejlesztése, valamint a kompetenciafejlesztés lehetőségei online 

tanulási térben. 

FARKAS ÉVA dr. habil, PhD, andragógus. 19 éve dolgozik a szakképzés, felnőttképzés és 

felsőoktatás különböző területein, mint oktató, kutató, szakértő, tantervfejlesztő, mentor. 

2005-2009 között a PTE FEEK adjunktusa majd docense és a Szak- és Továbbképző Intézet 

igazgatója. 2009-től az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar egyetemi docense. 2013-

ban a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó diáktudományos tevékenységet támogató  

eredményes munkájáért Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesült.  

GÁBRIEL RÓBERT biológus, diplomáját a JATE-n szerezte. Kandidátusi majd akadémiai 

doktori címet szerzett az idegtudományi területen végzett munkásságával. Fiatal diplomás-

ként 5 évet töltött el neves külföldi egyetemeken vendégkutatóként. Négy alkalommal volt 

a PTE TTK dékánja, egy ciklusban pedig a PTE rektora. Tizenkét éve vezeti a PTE Bioló-

gia Doktori Iskoláját. Vezetésével eddig tízen szereztek PhD fokozatot. Nemzetközi tudo-

mányos közleményeinek száma mintegy 120, ezekre több mint 1500 független hivatkozást 

kapott. 

GEORGE, TERRY: After a lifetime organising adult learning, mainly in London, (1973–

2002), Terry George was honoured to be invited to teach at FEEK.  For seven years in the 

institute for HRD he taught strategic aspects of human resource development to mixed 

groups of Hungarian & Erasmus students.  Among others, his specialisms included 

Corporate Social Responsibility, Work/ Life Balance, Talent Management, etc. Using 

interactive, participative learning techniques and integrated new technologies.  
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GEORGE, TERRY szakmai életének meghatározó (1973-2002) részében – elsősorban 

Londonban, irányítói pozíciókban –, a felnőttképzés valamely területével foglalkozott. A 

FEEK vendégoktatójaként 1994-től működött, tiszteletbeli docens címmel tüntette ki az 

egyetem, 2003-ban a Pro Comitatu Baranya díjra érdemesítették. Több kurzust dolgozott 

ki, tanított a Corporate Social Responsibility, a tehetségmenedzsment, a Work/Life 

Balance területén, amelyek során új technológiák integrálásával interaktív módszereket al-

kalmazott. 

GELENCSÉRNÉ FENYVESI JUDIT, alapképzettségét a Pécsi Tudományegyetem Felnőtt-

képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán informatikus könyvtárosként szerezte (2006-

2009), majd a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfej-

lesztési Karán informatikus könyvtáros mesterképzésen végzett (2014-2016). 2003-2015-ig 

a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Könyvtárában dolgozott, 2015. április 1-

től az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjában könyvtáros, referens. 

HÉJJ ANDREAS prof. dr. habil., PhD, egyetemi tanár, pszichológus. Fokozatait a Mün-

cheni Ludwig-Maximilians Egyetem Pszichológia és Neveléstudományi Karán szerezte, 

ahol rendkívüli egyetemi tanárként oktat. Egy-két félévet tanított Freiburg, Hildesheim, 

Passau, Quito, Zürich egyetemein, 2000-től 2005-ig az olaszországi Bolzanoi Egyetem 

szerződéses professzora. 2006-tól a PTE FEEK oktatója. Az emberi erőforrás tanácsadó 

angol és magyar mesterszak felelőse, az Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori 

Iskola törzstagja. 

HUSZÁR ZOLTÁN (1960) dr. habil. Phd, magyar-történelem szakos tanár, új- és 

legújabbkori történeti muzeológus. Diplomáit és tudományos minősítéseit a PTE-n sze-

rezte. 1983-84-ben a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságán (BMMI) múzeumi nép-

művelő, 1984-1990-ben a Mecseki Bányászati Múzeum muzeológusa, később vezetője. 

1990-2006-ban a BMMI muzeológusa, főmuzeológusa, majd múzeumigazgatója. 1992-től 

a FEEFI meghívott előadója, később a PTE FEEK egyetemi docense, 2012-15 között inté-

zetigazgatója.  

KERESZTES ÉVA EMESE Erdélyben született, andragógus, diplomáját a Pécsi Tudo-

mányegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán, személyügyi szervező 

szakirányon szerezte meg. Jelenleg nyugdíjasként a „Tér – kultúra – intézmény – társada-

lom” témakörben eseményszervezői, kérdezőbiztosi szerepeket lát el. 

KISS-BALASSA MÓNIKA alapképzettségét a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának andragógia szakán, felnőttképzési szervező szakirá-

nyon szerezte meg. Ezt követően ugyanitt, a mesterképzésben okleveles andragógusként 

végzett. 2009-ben díjazottként szerepelt az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 

2009-2014 között oktatásszervezőként tevékenykedett, 2014 végétől szakképzési tanács-

adóként dolgozik a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál. 

KLEIN SÁNDOR pszichológus 1988-tól tanít a Pécsi Tudományegyetemen, jelenleg a 

FEEK professzor emeritusa. 1966-tól 16 éven át volt a Budapesti Műszaki Egyetem okta-

tója, majd 6 évig vezette a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszichológia Tanszékét. 

Többek között Dienes Zoltán és Carl Rogers tanítványának tartja magát. Számos munka-

pszichológiai könyv szerzője. 

KLEISZ TERÉZ dr. Phd, szociológus-népművelő egyetemi docens. Hosszú oktatási ta-

pasztalattal bír, 1983-tól oktat a Pécsi Tudományegyetemen, illetve a jogelődjein.  Kutatási 

témái: a kultúraközvetítő és felnőttoktatási szakemberek professzionalizációja, az aktív ál-

lampolgári tagság, a demokráciára ösztönző informális és non-formális nevelési terepek és 
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módszerek, a Tanuló város-tanuló régiók. A Kulturális Szemle és a Tudásmenedzsment 

folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Pécsi Közösségi Alapítvány kurátora.  

KOCSIS JUDIT NÓRA (1980) nemzetközi kapcsolatok szakértő. Tanulmányai során részt 

vett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara, vala-

mint a német Görlitz/Zittau Főiskola által indított közös diploma programban, amelynek 

során mindkét intézmény mesterdiplomáját megszerezte. 2012 óta a Bevándorlási és Me-

nekültügyi Hivatal Nemzetközi Együttműködési Főosztályának munkatársa, az Európai 

Unió Menekültügyi Ügynökségének nemzeti kapcsolttartója.  

KOCSIS MIHÁLY (1946) dr., PhD, címzetes egyetemi tanár, mezőgazdász, tanító, tanár, 

filozófia-pedagógia előadó, oktatáskutató. 1976-tól 2008-ig Zsolnai József iskolakutató 

csoportjának tagja, az Oktatáskutató Intézet tudományos munkatársa (1986-1990), az Or-

szágos Közoktatási Intézet Pedagógusképzési Központjának igazgatója (1990-1995), az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kutatási Központjának igazgatója (2008-2012), 1996-

tól a Pécsi Tudományegyetem BTK, 2004-től a FEEK oktatója.  

KOLTAI DÉNES (1947) prof. dr. habil., PhD, professor emeritus, a Felnőttképzési és Em-

beri Erőforrás Fejlesztési Kar első dékánja. 1971-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola föld-

rajz-rajz szakán végzett, majd az ELTE BTK pedagógia szakán diplomázott, 1979-ben böl-

csészdoktori, 1987-ben a neveléstudományok kandidátusa címet szerezett, 2003-ban habi-

litált. 1985-től a Pécsi Tanárképző Főiskola Közművelődési Szakcsoportját vezette, amely 

időközben tanszékké, majd intézetté, végül 2005-ben karrá alakult. Az MTA Pedagógiai 

Bizottság Andragógiai Albizottságának 19 éven keresztül volt az elnöke, 2008-ban a "The 

International Hall of Fame For Adult and Continuing Education" második magyarként tag-

jává választotta. Munkásságát Mestertanár címmel, Aranykatedra díjjal, Köztársasági Kis-

kereszttel (Lovagkereszt), Köztársasági Tiszti Kereszttel, a Honvédelemért Első Osztá-

lyú Kitüntető Címmel ismerték el. 

KOVÁCS EDINA, alapképzettségét a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki 

és Informatikai Karán mérnök informatikusként szerezte, majd a Pécsi Tudományegyetem 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán informatikus könyvtáros mesterkép-

zésen végzett. Tanulmányai során több alkalommal vett részt Tudományos Diákköri Kon-

ferencián, kutatásait adatbányászat témakörben folytatta, ezen belül több tudományterület-

tel is foglalkozott (bioinformatika, könyvtártudomány).  

KRISZTIÁN BÉLA (1929) dr., PhD, címzetes egyetemi tanár, mérnök, szakpedagógus, 

szakíró. Tanulmányait a BME-n, az ELTE-n, a SZOT felsőfokú munka-védelmi képzésé-

ben és a PTE-n végezte. Kezdetben az ipari szakképzésben, a szervezés és vezetéstudo-

mány területén, 1989-től a pécsi egyetemi képzésben tevékenykedett, az emberi erőforrás-

sal foglalkozó szakok egyik alapítója. 1947-től szakíró, számos könyv, tanulmány szerzője. 

Többek között a Comenius, az Apáczai Csere János és az Eötvös József Díj kitüntetettje.  

LÁSZLÓ ATTILA erdélyi magyar politikus. 2008-2012 között Kolozsvár alpolgármestere 

volt. 2012-től az RMDSZ Kolozs megyei szenátora. 

MAGYAR MIKLÓS (1947) címzetes egyetemi adjunktus, életműdíjas főiskolai docens. Ta-

nulmányai: PTF (1969-1973), ELTE TTK pedagógia-oktatástervező szaka (1979-1981). 

Egyetemi doktori cím: ELTE (1987). A CsVM PF (Kaposvár) Felnőttképzési és Távoktatási 

Alközpont vezetője (1992-1997), a CSVM PF Közművelődési Tanszékének vezetője (1997-

2006). PhD program a Budapesti Műszaki Egyetemen (1999-2001). Távoktatási szakértő. 

Másfél évtizedig a JPTE-PTE FEEFI oktatója. Számos könyv, tanulmány szerzője.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/RMDSZ
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozs_megye
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MALATYINSZKI SZILÁRD, dr., PhD, főiskolai adjunktus, felnőttoktatási szakértő, szer-

vezetfejlesztő, a Kodolányi János Főiskola orosházi székhelyének igazgatója. A PTE 

FEEFI-ben humán szervező, a FEEK-en felnőttoktatási szakértő végzettséget szerzett. 

Doktori fokozatát védte meg terület- és településfejlesztés témában védte meg. Az MTA 

SZAB Békés Megyei Tudományos Testületének tagja, oktatóként a szervezetfejlesztéssel 

és a felnőttképzéssel kapcsolatos tárgyakat oktat, felnőttképzési szakértői tevékenységet 

folytat.  

MÁTRAI ZSUZSA az MTA doktora, professor emeritus, ELTE Pedagógiai és Pszicholó-

giai Kar. 1978 és 1998 között az Országos Pedagógiai Intézet, majd az Oktatáskutató In té-

zet munkatársa, igazgatója, mb. főigazgatója. 2003 és 2006 között a Pécsi Tudományegye-

tem docense, egyetemi tanára, a FEEK Neveléstudományi Doktori Iskolájának igazgatója. 

2006-tól a Pannon Egyetem, 2008-tól 2013-ig a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi 

tanára, 2017-ig professor emeritusa. 2006 és 2008 között az MTA Pedagógiai Bizottságá-

nak elnöke. 

MÉNES ANDRÁS (1964) MBA; PhD. A JPTE BTK-n személyügyi szervező, a JPTE 

FEEFI-n okl. humánszervezői diplomát szerzett. A Debreceni Egyetemen MBA diplomát 

kapott. A PhD. fokozatot a Szent István Egyetemen vette át. Kutatási területe: felnőttkép-

zés, karriertervezés és teljesítményértékelés 

MÉSZÁROSNÉ SZENTIRÁNYI ZITA könyvtáros, népművelő, magyar-népművelés sza-

kos általános iskolai tanár, humán menedzser. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi Tanárképző 

Főiskolán, majd annak jogutód intézményeiben végezte. 1989  szeptemberétől dolgozik a 

PTE FEEFI-n, később a FEEK-en oktatásszervezőként, illetve könyvtárosként. A Könyv-

tár- és Információtudományi Tanszék ügyvivő szakértőjeként a szakmai gyakorlatokat ko-

ordinálja és a tanszéki könyvtárat vezeti.  

MINORICS TÜNDE (1961) dr. PhD., tanító, kézműves szakoktató, etnográfus, kulturális 

mediátor, a PTE KPVK egyetemi adjunktusa. Diplomáját a Debreceni Tudományegyete-

men, doktori fokozatát 2012-ben a Pécsi Tudományegyetemen, a néprajz-kulturális antro-

pológia területén szerezte. Kutatási területei a kulturális örökség, a helyi közösségek örök-

ségalapú identitása, és ezek összefüggései a helyi tervezéssel, a kulturális és örökségturiz-

mussal. A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány művészeti vezetője, kiállítás - és ren-

dezvényszervezője. 

MOLNÁR MARIANNA tanító, andragógus, andragógus tanár, diplomáit a Kaposvári Ta-

nítóképző Főiskolán és a PTE FEEK andragógia mesterszakán szerezte, ugyanitt az 

andragógus tanári oklevelet is megkapta. Jelenleg a BME Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Karán a közoktatási vezető szakirányú továbbképzési szak hallgatója. Mindennapi 

szakmai tevékenységeiben meghatározó a segítő attitűd, a hátránykompenzálás és tehet-

séggondozás, a mentorálás, a pályaorientáció, illetve az esélyteremtés a tanulni szándéko-

zók számára.  

MOSCVICIOV LEONID Kovászna Megye Területfejlesztési Hivatalának a vezetője. 

NAGY ANDOR (1991) 2012 és 2017 között volt a PTE FEEK, illetve a KPVK hallgatója, 

itt szerezte meg alapszakos, majd mesterszintű, informatikus könyvtáros diplomáját. Ez 

idő alatt számos hazai és külföldi konferencián vett részt előadóként, 2017-ben első helye-

zést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Tanulmányai alat t a két fő 

kutatási területe az e-könyves DRM-technológiák, illetve az automatizált tartalomelemzés 

volt. 2016-tól az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa. 
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NEMESKÉRI ZSOLT (1973) dr. habil., PhD., a PTE KTK és a Gál Ferenc Főiskola egye-

temi docense, a PTE Munkatudományi és Foglalkozásegészségügyi Kiválósági Centrumá-

nak szakmai vezetője, a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola törzstagja. 

Tudományos tevékenységét a regionális tudományok, a humán erőforrásokkal kapcsolatos 

kutatások, illetve a világgazdasági vonatkozások metszéspontjában fejti ki. A FEEK és 

jogelőd szervezeteinek oktatója 1998-tól, a kar dékánja 2012-2015 között. 

NÉMETH BALÁZS dr. habil. PhD, egyetemi docens, az európai felnőttoktatási politika és 

az összehasonlító felnőttoktatás kutatója. Két európai szakmai szervezetben képviseli 

egyetemét (EUCEN, EAEA). Jelenleg a MELLearN – Felsőoktatási Hálózat az Életen Át 

Tartó Tanulásért – ügyvezető elnöke, az MTA Andragógiai Albizottság elnöke. Kutatási 

területe a felnőttoktatás és a politika kapcsolata, az európai felnőttoktatás intézményeinek 

és mozgalmainak 1790 és 1990 közötti története, valamint a tanuló városok-régiók evolú-

ciója. 

NÉMETH ÉVA BOGLÁRKA alapképzettségét a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési 

és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának andragógia szakán szerezte meg, személyügyi 

szervező szakirányon. II. helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián 

(2009), témája: Család és / vagy karrier. Jelenleg a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 

tanácsadójaként szervezetfejlesztéssel és tréningekkel, azaz felnőttképzéssel foglalkozik 

vállalati környezetben.  

OROSZI SÁNDOR (1948.) A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett 

tanári oklevelet. A friss diplomával a Pécsi Kihelyezett Nappali Tagozaton kezdett oktatni. 

Végigjárta az egyetemi ranglétra lépcsőit, kandidátusi fokozatot szerzett, majd habilitált. 

2004-ben váltott, átkerült a Közgazdaságtudományi Kar tanszékvezetői székéből a FEEK -

re. 2013-ban – nyugdíjba vonulása előtt megkapta a professor emeritusi címet. A Kaposvári 

Egyetem GTK hívására szünetelteti nyugdíját, a Kar egyetemi tanáraként dolgozik.  

PÁLMAI MIRANDELLA, alapképzettségét a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudomá-

nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának andragógia szakán szerezte meg. A kar  

Társadalmi Befogadás Szakkollégiumának tagja. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Kul-

túratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának emberi erőforrás tanácsadó 

mesterszakos hallgatója. 

PAPPNÉ MÉMETH MÁRTA pedagógus, pénzügyi és vállalkozási szakértő. Előbb a köz-

igazgatásban utóbb vállalati körben tevékenykedett, majd a felnőttképzés szervezésébe 

kapcsolódott be. A DENORG Bt. ügyvezetője. Számos tanfolyam, rendezvény szervezője 

és kivitelezője. A JPTE együttműködésével teremtette meg az egyetem kecskeméti, kihe-

lyezett tagozatát, amelyen három évet élt meg a személyügyi képzés és két éven át műkö-

dött a művelődésszervezői képzés.  

PELCZER DÓRA alapvégzettségét a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Kar jogutódján, andragógia szakon szerezte meg. Aktív tagja a Kar 

Társadalmi Befogadás Szakkollégiumának. Részt vett a XXXIII. Országos Diákköri Kon-

ferencián. Jelenleg a Kar emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak hallgatója 

REISZ TERÉZIA dr. habil. PhD, szociológus, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudomá-

nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának egyetemi docenseként szociológiai és 

neveléstudományi tantárgyakat oktat. A karon működő andragógiai és pedagógiai kutató-

csoportban a pedagógusjelöltek, az ifjúságsegítő  és az andragógus hallgatók pályaköveté-

sét mérő kutatásokat végez. A Diáktámasz Alapítvány kuratóriumi elnökeként halmozottan 

hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok támogatását és mentorálását végzi. 
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RÓZSA RITA Vajdaságban született, alapszintű diplomáját a Szegedi Tudományegyete-

men szerezte, a mesterképzést pedig a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Karának andragógia szakán végezte. Jelenleg oktatásszervezőként 

dolgozik Budapesten, doktori tanulmányait a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 

politikatudományi doktori programjában folytatja, emellett  2012-től a Vajdasági Magyar 

Doktoranduszok és Kutatók Szervezetének alelnöke.  

SÁNDOR TÜNDE Erdélyben született,  pedagógus, andragógus, képzettségeit a Babes Bo-

lyai Tudományegyetemen és a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőfor-

rás Fejlesztési Karán szerezte. Jelenleg pszicho-pedagógusként, iskolai tanácsadóként, fel-

nőttoktatási szakemberként tevékenykedik, elsősorban a differenciált oktatás, a felzárkóz-

tatás és tehetségápolás, a kiégés-prevenció és a pályaorientáció kérdésköreiben. 

SÁRI MIHÁLY prof. dr. habil. PHD, andragógus, magyar nyelv és irodalom szakos kö-

zépiskolai tanár. Az Oklahoma University IACE Hall of Fame tagja. Kezdetben a KLTE 

oktatója, 1998-tól a PTE FEEFI tanszékvezetője, majd a FEEK intézetigazgatója. 2016-ig 

a Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület elnöke. A „Die Geschichte der 

Erwachsenenbildung im Zentraleuropa” és két közép-európai nemzetközi konferenciasor 

magyarországi igazgatója. Az EJF rektorhelyetteseként vonult nyugdíjba. 

SCHMIEDER RÉKA a PTE FEEK andragógia alapszakán végzett művelődésszervező 

szakirányon. A mesterképzésen belül – az Egyetem és a Hochschule Zittau/Görlitz közös, 

Dual Post-Degree programjának keretei között – elvégezte a kulturális mediáció, illetve a 

Kultur und Management szakokat. 2016-ban a németországi főiskola a „DAAD legjobb 

külföldi hallgatója” díjában részesítette. Jelenleg pr- és marketingreferensként dolgozik a 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán. 

SCHŐN KLAUDIA a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának andragógia 

szakán szerezte első diplomáját. További tanulmányait ugyanitt , az emberi erőforrás ta-

nácsadó szakon végezte. Diákévei alatt – demonstrátorként – aktív szerepet vállalt a kar 

életében, a napi feladatok megoldásában. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetemen 

dolgozik, feladatköre a bölcsész szakos hallgatók támogatása.   

SIPOS ANNA MAGDOLNA (1954-) dr., PhD, címzetes egyetemi tanár, könyvtáros, szak-

informátor. Több mint 30 éven át gyakorló könyvtárosként és könyvtárigazgatóként dol-

gozott különböző típusú könyvtárakban. Mellette 20 éven át óraadó tanárként vett részt a 

könyvtárosok képzésében, továbbképzésében, továbbá tudománymetriai jellegű előadáso-

kat tartott doktori képzésekben. 2005 őszétől vezető oktatóként, később a Könyvtár - és 

Információtudományi Intézet igazgatójaként dolgozott a PTE FEEK-en.  

SUBICZ RÓBERT kormányzati munkatárs, humánszervezői másoddiplomáját a Janus 

Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetében 

szerezte. Úgy látja, hogy kormányzati tisztviselőként, a nemzetközi kapcsolatok területén, 

illetve több alkalommal az aktuális diplomáciai feladatait sikeresen ellátó szakemberként 

az egyetemen kapott felkészítésre is alapozhatta munkáját. Egyetemi indíttatásai további 

tanulmányokra és a tudományos minősítés megszerzésére inspirálják.  

SUKI ANDRÁS művészeti vezető. A Rajkó Zenekar főprímása (1972-1982), a Budapest 

Táncegyüttes prímása (1982-1985), a 100 Tagú Cigányzenekar alapító tagja (1985), jelen-

leg a zenekar koncertmestere, a Rajkó Talentum Tánc- és Zeneművészeti Szakközépiskola 

zenekarának tanára, zenetagozat vezető (2005-2014), 2010-től a Rajkó Művészegyüttes 

művészeti vezetője. 2000-ben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben 

részesült. 2004-ben a PTE FEEFI művelődésszervező szakán szerzett főiskolai oklevelet. 
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SZAKONYI ÉVA 2007-2014 között a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Kar hallgatója, sportkommunikátor, andragógia alapképzési és em-

beri erőforrás tanácsadó mesterképzési szakokon szerzett diplomát. Jelenleg munkaerő-pi-

aci mentorként megváltozott munkaképességű emberekkel és halmozottan hátrányos hely-

zetű ügyfelekkel foglalkozik. 

SZÉCSEI DÁVID Pécsett született, alapdiplomáját andragógiából, mesterképzettségét az 

emberi erőforrás tanácsadó szakon szerezte meg, mindkettőt a Pécsi Tudományegyetem 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karán. Jelenleg Malajziában, Kuala Lum-

purban él és egy tréningekkel foglalkozó globális cégnél dolgozik. 

SZELLŐ JÁNOS címzetes egyetemi docens, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ok-

leveles népművelő, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vi-

dékfejlesztési Kar Munkatudományi Kutatócsoportjának vezetője. Szakterülete: foglalkoz-

tatáspolitika, munkaerőpiac, foglalkozási rehabilitáció, hátránykezelés, pályaorientáció. A 

kutatómunka mellett részt vesz különböző foglalkoztatást elősegítő, szakterületéhez kö-

tődő nemzetközi és hazai projektek generálásában és végrehajtásában.  

TANCSIK RICHÁRD (1987) Vajdaságban született, 2015-ben végzett a PTE FEEK and-

ragógia mesterszakán. A tudományos diákkör tagjaként elsősorban a határon túli magyar 

közösségek és az aktív állampolgárság témakörében vizsgálódott. Munkahelyein kezdetben 

pályázatíróként, toborzási szakértőként, trénerként és képzésszervezőként dolgozott. Jelen-

leg Macedóniában, a Macedóniai Magyarok Teleház Szervezeténél van kiküldetésben, kö-

zösségszervezőként és felnőtt-oktatóként segíti a kint élő magyar közösséget. 

VÁMOSI TAMÁS dr. habil., PhD, okleveles humán szervező és okleveles andragógus, a 

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának 

egyetemi docense. Diplomáit a PTE FEEFI-n szerezte, majd ugyanitt állt munkába. Kez-

detben a FEEFI-n, később a FEEK-en oktatásszervező, tanulmányi osztályvezető, majd 

oktatási dékánhelyettes. Jelenleg a Felnőttképzési Központ vezetője. 

VARGA KATALIN dr. habil., PhD, tanszékvezető egyetemi docens, könyvtárigazgató. 

1986-tól könyvtárosként dolgozik, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum vezetője 

(2006-2017). Tanszékvezető egyetemi docensként oktat a Pécsi Tudományegyetem KPVK 

Könyvtár- és Információtudományi Tanszékén. Kutatási, fejlesztési tevékenysége több te-

rületre is kiterjed, jelenleg a középpontban az információs műveltség elméletének, mód-

szertanának, valamint mérési-értékelési rendszerének, indikátorainak a kidolgozása áll.  

VÁRNAGY ELEMÉR (1930) dr., Csc., címzetes egyetemi tanár. Oktató  munkáját 1955-

ben, tudományos kutató tevékenységét 1965-ben kezdte meg. Pedagógiát tanított a Pécsi 

Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén, majd 1994-ben – Európában elsőként – kiépí-

tette a Zsámbéki Katolikus Főiskola Romológia Tanszékét, amelynek vezetője is volt. 

Nyugdíjba vonulása után is oktatott a fenti két felsőoktatási intézményben. 2001 -ben Apá-

czai-Díjat kapott. 

VÁRNAGY PÉTER (1967) dr. habil., PhD, tanszékvezető egyetemi docens, jogász, a PTE 

KPVK Kultúraelméleti és Történeti Tanszékének munkatársa. Oktató munkáját  1994-ben, 

a JPTE BTK Felnőttképzési és Közművelődési Tanszék tanársegédjeként kezdte, 1998-tól 

a PTE FEEFI adjunktusa, 2005-től 2012-ig a PTE FEEK dékánhelyettese, 2009-től 2012-

ig a Kultúratudományi Intézet igazgatója. Kutatási területei: a kultúrára és az oktatásra ható 

normarendszerek vizsgálata, fejlesztési lehetőségeik elemzése.  
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WALTERNÉ MÜLLER JUDIT magyar-történelem és német szakos tanár, művelődésszer-

vező, a Janus Pannonius Múzeum igazgatóhelyettese. Kutatási témája: a „málenkij robot”, 

azaz a második világháború végén a polgári személyek kényszermunkára hurcolása a Szov-

jetunióba. Eredményeit több kiállítás és kiadvány foglalja össze. 2017. augusztus 20. al-

kalmából a GULAG-GUPVI Emlékév során az elhurcoltak történetének hiteles bemutatá-

sáért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. 

ZÁDORI IVÁN (1976), dr., PhD, okleveles közgazdász, okleveles humán szervező, egye-

temi docens. 2000 és 2002 között az OTP Dél-dunántúli Régió Számviteli és Ellenőrzési 

Osztályán dolgozik elemző közgazdászként. 2002 őszétől tanít a FEEK -en. 2009 és 2015 

között a PTE FEEK gazdasági és stratégiai fejlesztési dékánhelyettese, 2015-től a PTE 

KPVK külügyi és kapcsolati dékánhelyettese. Festményei több kiállításon szerepelnek si-

keresen, képei hazai és külföldi magángyűjteményekben egyaránt megtalálhatóak. 

ZALAY SZABOLCS dr. PhD., a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium igazgatója. 1991-től 15 

éven át az intézmény magyar szakos tanára volt, vezette a Labirintus színjátszó-kört, és 

szerkesztette a Hangulap című diákújságot. Ezt követően PTE FEEK oktatója, majd a Kul-

túraközvetítési és Közösségfejlesztési Tanszék vezetője lett, elsősorban művelődésfilozó-

fiát oktatott, személyiségfejlesztő tréningeket vezetett. 2008-ban neveléstudományból dok-

torált. 2011-től ismét a Leőwey Klára Gimnázium a fő munkahelye.  

 

 


